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ОБРАЌАЊЕ  

на  

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше 

 

Општина Маврово и Ростуше е еден од најубавите региони на Република 

Македонија. Специфична со своите убавини и природа, извор на многу уникатни 

производи и традиции, Општина Маврово и Ростуше мора да направи се во своите 

можности за да имплементира успешна стратегија за локален економски развој со 

цел да го насочи самиот развој, планирање и приоритети на одговорните 

ентитети кон подобрувањее на нивото на економската активност во општината, 

вработувањето, животниот стандард и благосостојбата на граѓаните. 

 

Земајќи во предвид дека Општина Маврово и Ростуше се соочува со 

современите предизвици од економската област како што се инвестициите, 

развојот на економски процеси и оддржување на социо‐економска благосостојба 

за своите граѓани, Стратегијата за локален економски развој е насочена кон 

утврдување на моменталните и минати состојби, анализа на можностите на 

Општината и утврдување на стратегиски насоки кои треба да се имплементираат 

во периодот од 2014 до 2018 година. 

 

Подготовката на Стратегијата е само прв чекор кој не обврзува сите нас да 

направиме се што е во рамките на можностите да ја преточиме Стратегијата во 

реалност преку имплементација на суштинските задачи дефинирани во 

Стратегијата. Стратегијата не е ригидна рамка. Таа претставува рамка за 

стратешко планирање во која се утврдуваат целите и начинот како да се 

постигнат тие цели. Ова значи дека Општинскиот тим за локален економски 

развој треба да продолжи со својата работа и врз основа на стратегиските 

економски промени и реалните фактори, да ги прилагоди идните активности во 

рамките на Стратегијата и да ги имплементира истите во реалност.  

   

 

Ростуше 

15.05.2015 

 Градоначалник на 

Општина Маврово и Ростуше 

Г-дин Мукрем Мехмеди 
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ВОВЕД 

 

Стратегијата е резултат на концептот на стратешко планирање во областа 

на локалниот економски развој кое ги интегрира процесите на истражување, 

анализа, планирање и контрола во општината со цел да се овозможи реалистичен 

и практичен пристап кон утврдувањето на визијата, суштинските задачи и 

планови за дејствување со цел да се постигне предвидениот степен на економски 

развој.  

 

Стратегијата за локален економски развој на Општина Маврово и Ростуше е 

изработена врз основа на: 

1. Предлог насоки за стратешко планирање во единиците на локалната 

самоуправа подготвени од Владата на Република Македонија, Генералниот 

Секретаријат на Владата на Република Македонија и Министерството за 

локална самоуправа на Република Македонија; 

2. Правилникот на Министерството за локална самоуправа на РМ за 

методологијата за изработка на планските документи за регионален 

развој;1 

3. Тековните Европски, национални и локални стратешки документи локален 

економски развој; 

4. Агенда 21 – Иницијативата на ООН за локален развој; 

5. Прирачникот за подготвка на стратегии за локален развој издаден од 

Светската Банка во соработка со Bertelsmann Фондацијата; 

6. Прирачникот за стратешки процес на локалниот развој издаден од VNG 

International; 

7. Дефинираните насоки и предлози на претставниците на локалната 

самоуправа на општина Маврово и Ростуше. 

 

Стратегијата е подготвена врз основа на предходно дефинирана 

методолошка рамка која беше базирана врз основа на класичните методи на 

истражување и изработка на концепциски и стратегиски документи. Во текот на 

процесот беа имплементирани следните конкретни методолошки рамки: 

1. Отворено, сеопфатно истражување на широк спектар на информации 

поврзани со општината; 

2. Фокус‐група истражување преку директно анкетирање; 

3. Имплементација на “Оддолу‐Нагоре“ (Bottom‐Up) моделот на пристап кон 

Стратегијата; 

                                                           
1
 Сл. весник на РМ, бр. 102 од 13.08.2009 година 
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4. Анализа, синтеза, индукција и дедукција на заклучоци од предходно 

обезбедена база на информации; 

5. Имплементација на искуства на тимот во областа на анализи и синтези за 

потребите на реален краен производ.  

 

Методолошкиот концепт, исто така, предвидуваше и под‐анализи во форма 

на квантитативни и квалитативни обработки на одредени емпириски резултати 

кои произлегоа од сите истражувањата. Како фокус групи беа дефинирани 

претставниците на Општината, локалните правни субјекти и учениците како 

носители на идните тенденции во Општината. 

 

Изработката на Стратегијата се базираше врз предходно наведените 

основи, со посебно внимание на интернационално прифатените концепти за 

оддржлив економски развој дефинирани во Агендата 21 за заштита на животната 

средина и поттикнување на економскиот развој (UNCED)2:   

1. Оддржливост – Стратегијата ќе биде базирана врз потребата за рамнотежа 

помеѓу потребите за економски развој, социјална сигурност и заштита на 

животната средина; 

2. Транспарентност – Активностите предвидени во Стратегијата ќе бидат 

јавно достапни за целата заедница, како за потребите на вклучување и 

придонес, така и за потребите на процесот за контрола; 

3. Конструктивност – Стратегијата ќе се базира на концептот на зедничко 

помаѓање, соработка и интеграција на сите релевантни фактори кои 

обединето ќе работат со цел да се постигнат планираните резултати; 

4. Приоритети – Законот за локална самоуправа на РМ ја дефинира 

локалната заедница како главен носител на активностите од областа на 

ЛЕР. Со тоа, локалната заедница го добива правото на дефинирање на 

приоритетите во Стратегијата; 

5. Еднаквост – Стратегијата мора во целост да ги запази принципите на 

еднаквост кон сите социолошки, национални, културни и економски групи 

кои ќе бидат учесници или корисници на Стратегијата; 

6. Вреднување на ресурсите – Стратегијата ќе ги опфати концептите и 

чекорите со кои ќе се заштитат општиниските природни, културни и 

историски наследства; 

7. Развојна политика – Стратегијата ќе ги следни моменталните развојни 

концепти и насоки од поширокиот регион и истовремено ќе овозможи 

флексибилност за подобрување во случај на нови можности; 

                                                           
2
 Конференцијата на Обединетите нации (ОН) – 1992 година, Бразил. 
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8. Ефикасност и економичност – Стратегијата ќе се базира врз принципот на 

рационално, економично и ефикасно искористување на ресурсите со цел да 

се постигне поголема оптимизација на развојните капацитети. 

 

Стратегијата, покрај стандардната содржина, интегрира и листа на 

принципи кои ќе треба да се имплментираат подоцна во самите активности на 

изготвување на акциони планови, активности, проекти и напори за реализација 

на Стратегијата. Како основни принципи се дефинираат следните: 

1. Концентрација на можностите – Принцип на употреба на најсоодветните 

ресурси за одредената развојна активност и насока, односно, примена на 

соодветните знаења, човечки и материјални ресурси и идеи во одредена 

насока која најмногу ќе придобие од нив; 

2. Менаџирање – Принцип на употреба на генералниот процес на менаџмент 

на активностите во поддршка на економичноста и ефективноста на 

развојните активности; 

3. Контрола и повратна спрега – Принцип на контрола врз процесите со цел 

да се утврди ефективноста во првичната фаза на реализација и доколку е 

потребно да се изврши прилагодување. 

 

Стратегијата не е затворен документ ниту пак има карактер на 

рестриктивен концепт. Стратегијата претставува рамка на стратешкото 

планирање и насока за експертските тимови и органи на општината кои ќе бидат 

носители на идните активности од областа на локалниот економски развој. Врз 

основа на ова, Стратегијата може да претрпи промени кои нема да ја нарушат 

визијата и мисијата на Стратегијата. Поради ова, на носителите на активностите 

им се препорачува да ја проучат Стратегијата пред секоја идна планска активност 

во самиот почеток и врз основа на мисијата на активноста која се планира да 

утврдат и дефинираат дали таа активност е во рамките на Стратегијата или 

истата е надвор од дефинираната рамка. 

Стратегијата е поделена на два концепциски дела: 

1. Анализа на Општината Маврово и Ростуше и моменталните состојби од 

областа на економскиот развој; 

2. Стратегија за локален економски развој. 

 

Првиот дел дава преглед на моменталните состојби, секторски анализи 

базирани врз основа на истражувањата и секторски SWOT анализи. 

 

Вториот дел ги обработува мисијата, визијата и суштинските задачи на 

Стратегијата, приоритетите на општината врз основа на резултатите од 

истражувањата, анализи на можностите за локален економски развој и предлози 

за насочување на идните активности од страна на консултантите за развој. 
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ПРВ ДЕЛ 

АНАЛИЗА НА ОПШТИНАТА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

 

1. ГЕОГРАФСКИ И ИСТОРИСКИ ПРОФИЛ НА ОПШТИНАТА 

 

1.1. Географска положба и профил 

Oпштина Маврово и Ростуше се наоѓа во западниот дел на Македонија, во 

границите на Полошкиот регион. Како погранична општина, Маврово и Ростуше 

претставува транзитен регион помеѓу централниот дел на Македонија и Албанија 

преку западната граница и Косово преку Општина Гостивар и северозападната 

граница. Географската положба на општината се простира помеѓу 41°28’ и 41°43’ 

географска должина и 20°36’ и 20°51’ географска ширина. 

 

 

 
Сл. 1 ‐ Географска положба на општината 

Општината зафаќа површина од 682 km2 со просечна надморска висина од 

1158м и е една од трите територијално наголеми општини во Македонија. 

Општината се граничи со Општина Дебар на југ, Општина Кичево на југоисток и 

Општина Гостивар на север. 
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Главна одлика на оваа општина е ридско‐планинската структура на 

земјиштето, вклучувајќи 93% од површината на националниот парк Маврово и 

неколку речни текови, планински езера и најголемото вештачко езеро во 

Македонија – Мавровското езеро. Општината е составена од 42 населени места – 

селски населби, со релативно мала населеност по км2. Административниот 

центар на општината се наоѓа во с. Ростуше. 

 

Аџиевци Галичник Маврово Селце 

Беличица Грекај Нивиште Сенце 

Бибај Дуф Никифорово Скудриње 

Битуше Жировница Нистрово Сретково 

Богдево Жужње Ничпур Сушица 

Болетин Јанче Ново Село Тануше 

Велебрдо Кичиница Орќуше Требиште 

Волковија Кракорница Присојница Тресонче 

Видуше Леуново Росоки Церово 

Врбен Лазарополе Ростуша  

Врбјани Маврови Анови Рибница  

Таб. 1 ‐ Селски населби во Општина Маврово и Ростуше3 

 

Речиси сите селски населби се распространети по должината на 

сообраќајните правци Гостивар‐Дебар и Гостивар‐Кичево поради што се 

постигнува регионална концентрација на локалните ресурси и население како и 

концентрација на ресурси кои се важни за општината и за состојбите со локалната 

економија и развој. Најблиските поголеми градски населби, Дебар, Кичево и 

Гостивар, се наоѓаат во соседните општини со релативно мала оддалеченост од 

централното општинско подрачје и административниот центар на општината – с. 

Ростуше.  

 

Од географска гледна точка, распространетоста на населбите во општината 

зависи од патниот правец кој е историски фактор и центар на орбитирање на 

распределбата на населбите како и релјефот кој во општината е разновиден, но 

претежно планински со високи надморски висини. Овие фактори, исто така, се 

пресудни за демографските движења, промени и предвидувања кои се обработени 

во оваа Стратегија.  

 

                                                           
3
 http://makedonija.name/municipalities/mavrovo‐rostuse 
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Сл. 2 – Географска распространетост на населбите во општината 

 

1.2. Историски профил 

Oпштина Маврово и Ростуше е една од најстарите и традиционално 

најистакнати подрачја во Полошкиот регион. Историските вредности на 

општината се посебно нагласени преку неколкуте познати историски објекти и 

традиции кои на општината и даваат културна и историска наследна вредност, 

која и покрај негативните демографски движења во последните четири децении 

сеуште е на завидно ниво и претставува својствена каракатеристика на 

општината.  

 

До почетокот на 1970 година, општината била позната по високиот профил 

на занаетчиски услуги од областа на домаќинството, градежништвото, 

производите од дрво и традиционална храна. До некаде, овој фактор на искусни 

занаетчии е одоговорен за печалбарскиот тренд кој во последните четири 

децении постепено го намалуваше демографскиот профил на општината и со тоа 

се формираше слика на печалбарски регион од кој голем број на луѓе се иселиле 

во странство или во поголемите градови на Македонија. И покрај овој тренд, 

општината сеуште ја оддржува традицијата и историските вредности кои 

претставуваат основа на одредени мерки и активности кои може да придонесат во 

иднина кога станува збор за економскиот развој и напори за подобрување на 

севкупната состојба. 
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2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ОПШТИНАТА 

 

2.1. Природни и вештачки водени ресурси 

Хидрографската мрежа од територијата на општината припаѓа на двата 

слива, Јадранското и Егејското сливно подрачје. Водните ресурси кои се наоѓаат во 

општината се предводени од река Радика и Мавровско езеро. 

 

Реките во подрачјето се релативно богати со вода и прават не толку густа 

речна мрежа. Овде е најкарактеристична реката Радика која протекува на 

територијата на општината само со својот горен тек. Радика е формирана од две 

помали реки: Штировица и Црн Камен. Штировица ги собира водите од северната 

падина на Кораб додека Црн Камен има поголемо сливно подрачје во кое 

гравитираат повеќе постојани и повремени водотеци, главно со пороен карактер, 

кои ги одведуваат водите од највисоките делови на Кораб и Враца.  

 

Радика и нејзините притоки имаат планински карактер и профили кои се 

одликуваат со брзаци и водопади, а исто така и со голем пад. Речниот режим во 

одделни реки е нестабилен бидејќи дел од водите протекуваат низ варовити 

терени и се губат во нив. Мавровскиот хидроенергетски систем опфаќа 13 реки, 

чии водопади се воведени во Мавровското езеро. Тука се опфатени реките: 

Штировица, Бела Река, Црн Камен, Аџина Река, Бродечка, Кракорница, Богдевска и 

Врбенска Река, Беличица, Мавровска, Никифоровска и Леуновска Река. 

 

 
Сл. 3 – Река Радика 
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Посебна туристичка атракција претставуваат понорниците во 

карстифицираните делови на сливот на Радика, а особено на планината Бистра. 

Најпознати се Тонивода, Бистрица, Шарен Пејко, и Породински поток. Доста 

атрактивни се брзаците и водопадите кои ги има покрај сите површински 

водотеци, по целата нивна должина. Најголемиот постојан брзак се наоѓа во 

близина на с. Ростуше на околу 20 минути пешачење низ Дуфскиот кањон. 

Водопадот Дуф е висок околу 28 метри и е доста атрактивен посебно во 

пролетниот периот кога нивото на водата е најголемо. 

 

Подрачјето на општината има повеќе езера кои според нивниот настанок, 

може да се поделат на природни и вештачки. Меѓу природните езера постојат 

ерозивни и акумулативни. Во нивното создавање како главен агенс се јавува 

глацијалната ерозија, а врз основа на режимот на акумулираната вода тие имаат 

постојан, повремен и периодичен карактер. Во сливот на реката Радика постојат 

17 постојани езера распределени на планините Стогово, Дешат, Кораб и Шар 

Планина. Глацијалните езера се најмногубројни во сливот на реката Радика. Ги 

нема само на планините Бистра и Крчин. Попознати езера на територијата на 

општината се: Корапско езеро, Мал Кораб, Бачилски Камен, Локув, Турен Камен, 

Света Недела и Маруша Езеро. Периодични езера има само во текот на зимскиот 

период од годината, а во останатиот период се суви и безводни. Овие езера се 

наоѓаат на Кораб, Дешат, Бистра и Шар Планина.  

 

Мавровско езеро претставува централна атракција на националниот парк 

и општината. Мавровското езеро е вештачко, но и покрај тоа, претставува 

атракција во општината и регионот. Покрај риболовот на езерото се нудат 

можности за кампување, прошетки и сл. Околу самото езеро поминува добро 

одржан асфалтен пат кој може да се искористи за обиколка на целиот Мавровски 

дел од националниот парк, да се погледнат скијачки терени, хотелите, вилите и да 

се посетат останатите туристички објекти. Една од најимпресивните глетки кои 

ги нуди езерото е потопената стара црква во Маврово од која во одреден период 

од годината кога водата на езерото го постигнува највисокото ниво, може да се 

види само дел од покривот и половина од камбанеријата. Оваа црква била 

потопена при изградба на езерото. 

 

Мавровското езеро, исто така, претставува важен дел од енергетскиот 

систем кој е базиран во општината и истоверемено претставува 40% од вкупниот 

енергетски потенцијал на Македонија. 
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Сл. 4 – Мавровско езеро 

 

Ледничкото езеро Локув е најниското глацијално езеро во Македонија и 

според неговата местоположба претставува туристичка атракција. Сместено е на 

Дешат планина на висина од 1568 м.н.в. и во неговата непосредна близина има 

локални излетнички уредувања кои се надгледуваат и оддржуваат од локалното 

население. До локалитетот се стигнува со пешачење во должина од 8 километри 

низ планина со обележани планинарски патеки. Има услови за тргнување од две 

локации и тоа од с. Битуше кај поранешната караула и с. Требиште. Постои 

можност да се изнајмат и коњи, а патеката е средно тешка и скоро преку целиот 

нејзин тек е прекриена со шума и ладовини. Патеката изобилува и со одлични 

локации за одмор со погледи кон реката Радика, манастирот Св. Јован Бигорски и 

други пејсажи. Во близина на езерото е лоцирано и едно бачило во кое може да се 

проба прсно домашно сирење познато како Требишко сирење кое сеуште се 

подготвува во дрвени садови на традиционален начин и други млечни производи 

карактеристични за ова подрачје. Интересно е што водата во езерото за време на 

летниот период е доста топла. Околу езерото има идеални места за излет, 

кампување и одмор во планина. Во близина на езерото на околу 30 до 40 минути 

пешачење можат да се посетат и неколкуте езера ‐ планински очи. Исто така, на 

овие места можат да се соберат голем број на чаеви и други растенија кои можат 

да се употребат за подготвување на природни лекови, а како најпознато растение 

кое има совршен природен вкус и го има во големи количини е боровинка. 

 

2.2. Планини 

Подрачјето на Општина Маврово и Ростуша се наоѓа во Шарпланинската 

група планини од Шаркопадинскиот систем. Според денешните граници, ова 

подрачје ги зафаќа јужните разграноци на Шар Планина, дел од масивот Кораб и 

планината Бистра кои граничат со сливот на реката Радика. Мавровското езеро го 



Општина Маврово и Ростуше 
Стратегија за локален економски развој 
2014 ‐ 2018 година 
 

 

15 
 

опкружуваат разграноците на планините Бистра и Шар Планина. Рељефот е 

особено развиен и располага со 52 врвови високи над 2000 м.н.в, кои се 

распоредени на сите околни планини. 

  

Највисок врв е Голем Кораб чија висина изнесува 2764 м.н.в, и истиот 

воедно е највисок врв во државава. Врвот Голем Кораб е туристичка атракција и 

со последните мерења се смета дека е за неколку метра повисок од врвот Триглав 

во Р. Словенија кој моментално важи за највисок врв на просторите на поранешна 

Југославија. 

  

Најниска точка е месноста Бошков Мост на вливот на Мала Река во Радика 

со 600 м.н.в. Планината Бистра е карактеристична по бројни возвишенија 

издигнати над највисоката флувијална површина. Бистра има најголем број на 

врвови повисоки од 2,000 м.н.в. На планината Бистра се наоѓаат 14 карстни 

полиња (Тонивода, Говедарник, бардаш, Султаница, Соломуница, Суво поле, Мал и 

Голем Брезовец, Чукни Топаница, Долно и Горно Попљце. Три Бари, Три Гроба и 

Лазарополе). Највисокиот нејзин врв е Меденица со 2,163 м.н.в. Сливното подрачје 

на горниот тек на Радика има изразита планинска рељефна структура каде што се 

допираат ограноците на Кораб и Шар Планина.  

 

 2.3. Вегетација 

 Како резултат на постоечките податоци за флората на Националниот Парк 

Маврово и истражувањата реализирани во рамките на проектот за изработка на 

менаџмент план на НП Маврово, вкупниот број на видови од васкуларната флора 

на територијата на НП Маврово е заокружен на 1,435 видови. Во Annex листата на 

Растенија (Plantae) нумерирани се вкупно 1,473 таксони (видови и подвидови), 

додека пониските таксономски категории, како што се вариетет (var.) и форма (f.) 

не се нумерирани, иако истите се наведени во рамките на повисоките 

таксономски категории (вид и подвид). 

  

 Огромниот диверзитет на растителни видови присутен на територијата на 

Националниот Парк Маврово, застапен со 1,435 видови претставува 45% од 

вкупниот број на видови од васкуларната флора регистрирани во Република 

Македонија. Дополнително на тоа, флората во НП Маврово се одликува со висок 

диверзитет на таксони од пониските таксономски категории, при што вкупниот 

број на таксони кои вклучуваат видови и подвидови е заокружен на 1,473 таксони, 

додека заедно со вариететите и формите, оваа бројка се искачува до близу 1,600 

таксони. Од биогеографски аспект, територијата на Националниот Парк Маврово, 

во рамките на Република Македонија, претставува матично подрачје на кое се 

развиваат бројни орео‐тундрални (аркто‐планински) и северни (бореални) 

флористички елементи. 
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 Од вкупниот број на 1,473 регистрирани видови и подвидови, дури 404 

видови и подвидови се вклучени во категоријата на лековити растенија. Покрај 

високиот диверзитет на видови, втора највпечатлива карактеристика на флората 

на Националниот Парк Маврово е високиот степен на ендемизам (13 видови), 

како и присуство на ретки растителни видови (29 видови), кои на целата 

територија на Република Македонија се регистрирани единствено на локалитети 

во Националниот Парк Маврово. Дополнително на тоа, 31 вид на растенија, покрај 

Националниот Парк Маврово, утврдени се само на уште еден локалитет надвор од 

Паркот, на целата територија на Македонија.  

  

 Во рамките на теренските истражувања поврзани со флората, посебно 

внимание беше посветено на лековитите растенија во границите на НП Маврово, 

при што беше утврдено присуство на вкупно 404 видови и подвидови на лековити 

растенија. За најголемиот број на видови на лековити растенија, утврдени се 

ареалите на дистрибуција во Паркот, како и сознанија за  cостојбата на нивните 

популации. 

 

 2.4. Клима 

 Климата на територијата на Општина Маврово и Ростуша се разликува во 

високопланинскиот и долинскиот рељеф. Висинските разлики придонесуваат за 

разновидност на климата во одредени региони на паркот. Фактот дека оваа 

територија припаѓа на Шарпланинскиот систем во кој речните долини се благи, 

овозможува климата на овие простори да отстапува од средноевропскиот 

климатски тип, поради што има помалку врнежи во текот на годината. Ваквото 

влијание е условено од блискоста со Јадранското море (на оддалеченост од само 

95км воздушно) со што се овозможува преку клусурата на реката Радика 

релативно топлите климатски услови да продрат до овие простори. 

  

 Благата клима е основната причина поради која флората и фауната се 

претставени со огромен број на растенија и животни кои се специфични 

исклучително за ваков тип на региони или ретко се наоѓаат во останатите делови 

од светот. Во деловите од паркот каде што надморската висина е поголема од 

2,000 м. се забележува влијание на алпската клима а со тоа и бројот на врнежливи 

денови во текот на годината тука е поголем. Рељефната структура на  

мавровскиот дел како и висинската поставеност во однос на реканскиот дел од 

паркот, придонесува климата да биде постудена со позначителни врнежи на дожд 

и снег.  

  

 Ваквата поставеност на територијата на паркот условува да се разликуваат 

три дела од истиот во кои постојат различни климатски услови. Различната 
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конфигурација на теренот сама по себе влијае на нерамномерното количество на 

врнежи во текот на годината. Најмалку врнежливи денови се забележуваат во 

период на месец август а најчести се во текот на есенските и пролетните месеци 

пред се во Ноември, Април и Мај. 

  

 Во зимскиот дел има значително голем број на снежни врнежи. Снегот 

обично започнува да паѓа доцна на есен а се задржува во текот на целата зима. 

Облачноста претставува значаен климатски фактор кој влијае на врнежите и 

температурните разлики. Во подрачјето околу горниот тек на реката Радика и 

Мавровскиот регион средната годишна облачност изнесува 5,3 десетини, својот 

максимум го достигнува во месец Фебруари со 7,1 десетини, а минимумот во Јули 

со 2,5 десетини.  

  

 Облачноста е најголема во зимскиот, есенскиот и пролетниот период кога 

се јавува и најголема релативна влажност на воздухот. Во реонот на Кораб 

средниот годишен градиент на врнежи се движи од 60 до 40 мм на секои 100м. На 

повисоките места се зголемуваат и врнежите од снег. На надморска висина до 

600м нивното учество изнесува 11% додека на височини над 1000м изнесува над 

30%. Просечната снежна покривка на повисоките планини се задржува од 

ноември до мај. 

  

 Средна месечна температура, односно средниот јануарски температурен 

градиент има вредност од 0,6 до 0,3 степени целзиусови а просечната јануарска 

температура на надморска висина од 600 до 2,000м. изнесува од ‐0,9 до ‐3,8 

степени. До надморска височина од 900м средниот јуски температурен градиент 

изнесува 0,9 степени целзиусови на секои 100м, а од оваа височина нагоре има 

вредност од 0,6 степени целзиусови на секои 100м. Средна месечна температура 

во мавровскиот дел во јануари изнесува 4,5 степени а највисоки месечни 

температури се забележуваат во јули со средна вредност од 17,4 степени додека 

пак средната годишна температура е 7,2 степени.4 

  

 2.5. Минерални суровини 

 Територијата на Општината не располага со отворени или потврдени 

минерални наоѓалишта или руди. Поради планинскиот профил на поголемиот дел 

од територијата, минералните суровини може да се присутни во самите 

планински масиви, меѓутоа поради заштитениот карактер на Националниот парк 

Маврово, територијата не била предмет на детални испитувања. 

 

                                                           
4 http://npmavrovo.org.mk/?id=14 
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 2.6. Природен енергетски потенцијал 

 Територијата на Општината изобилува со енергетски можности и извори. 

ХЕЦ Маврово е најголемиот хидросистем во Македонија. Составен е од три 

централи, ХЕ „Вруток“, ХЕ „Равен“ и ХЕ „Врбен“ и акумулација од 277 милиони 

кубни метри вода во Мавровското Езеро. Во вкупната инсталираност на 

хидрокапацитетите во земјава овој систем учествува со 42%. ХЕЦ Маврово 

организациски е подружница во рамките на претпријатието ЕЛЕМ.  

 

Територијата на Општината има климатски и релјефни предиспозиции за 

развој на алтернативни извори на енергија, посебно соларната и ветерната 

енергија. Карактеристично за моменталната енергетска состојба и застареноста 

на дистрибутивната мрежа која предизвикува прекини на снабдувањето со 

електрична енергија кои понекогаш траат и по неколку денови. Земајќи во 

предвид дека Општината е лоцирана на висок регион кој во зимскиот период се 

соочува со тешка проодност и пристап поради силни снежни врнежи. 
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2.7. SWOT анализа на природните ресурси 

 

Силни страни Слаби страни 

 

1. Изобилство на воден фонд и присуство на 

природни и вештачки водени акумулации; 

2. Природни планински ресурси недопрени од 

технологија;  

3. Разновидна вегетација со голема густина и 

посебни својства и карактеристики; 

4. Умерена клима во летниот период и стабилна 

зимска клима во зимскиот период; 

5. Изобилство на природни, еколошки 

енергетски извори.  

 

 

1. Географска респространетост на водениот 

фонд и непостојаност на помалите реки; 

2. Немање на развиена патна инфраструктура за 

лесен пристап до планинските региони;  

3. Заштитеност по основа на Национален парк 

кој спречува експлоатација; 

4. Снежни врнежи во зимскиот период кои ја 

влошуваат проодноста и силни зими; 

5. Застареност на дистрибутивната мрежа и 

скапи инвестиции во алтернативни извори. 

 

Можности Закани 

 

1. Развој на речна туристичка инфраструктура, 

преработка на вода, мини‐централи; 

2. Развој на алпинизам, планински туризам, 

тренинг центри;  

3. Одредување на незаштитени зони и собирање 

и преработка на карактеристични растенија; 

4. Развој на паралелни туристички капацитети 

за зимски и летен туризам; 

5. Поставување на соларни и ветерни централи и 

имплементација на индивидуални системи.  

 

 

1. Немање извори на инвестиции за развој на 

пристапна патна мрежа и инфраструктура; 

2. Немање на искусен персонал базиран во 

Општината за менаџирање;  

3. Ригидни закони за заштита на растенија кои 

не се на листата на загрозени растенија; 

4. Немање извори на инвестиции за развој на 

потребна туристичка инфраструктура; 

5. Немање извори на инвестиции и технички 

персонал базиран во Општината; 
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3. ДЕМОГРАФИЈА 

 

3.1. Генерална демографска слика 

Според ревидираниот попис од 2005 година, во Општината живеат 8.618 

лица. Општината има природен прираст од 2.3% за 2011 година и 2.1% за 2013 

година. Според последната проценка, вкупниот број на домаќинства во 2011 бил 

1,969 со просечно членство по домаќинство од 4.38. Во периодот помеѓу 2011 и 

2013 година, просечниот број на капацитети за привремен престој во општината 

на годишно ниво е 4,842 слободни места за престој. 

 

Вкупно население на територија на општина по пол: 

 Мажи: 4295  

 Жени: 4323  

 

Вкупно население на територија на Општина Ростуше по национална 

припадност: 

 Македонци: 4349 

 Албанци: 1483  

 Турци: 2680 

 Роми: 10 

 Срби: 6 

 Бошњаци: 31 

 Останати: 59 

 

Според верската определеност, преовладува муслиманското население, кое 

е застапено со 7,506 лица или околу 87%. Анализите за националната припадност 

покажуваат дека околу 50% од населението се Македонци, 31% Турци и 17% 

Албанци.5 

 

Распоред на населението според старосни групи ги следи генералните 

трендови кои се застапени на територијата на целата држава. За Општината треба 

да се истакне податокот дека старосната граница на населението има директно 

влијание врз структурата на економските активности кои се реализираат во 

Општината и кои се истовремено карактеристични за неа. 

  

 

 

                                                           
5 http://npmavrovo.org.mk/downloads/oxfam.pdf 
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Старосна група 
Општина Маврово и Ростуше Република Македонија 

Број Процент Број Процент 

0‐19 2,294 26.6% 426,280 21.1% 

20‐40 2,650 30.8% 613,524 30.3% 

40‐64 2,037 23.7% 602,406 29.8% 

65‐84 753 8.9% 22,696 7.4% 

Над 85 21 0.2% 7,941 0.4% 

Непознато 10 0.1% 1,203 0.1% 

ВКУПНО 8,618 100% 2,022,547 100% 

Таб. 2 ‐ Распоред на населението според старосни групи и споредбен преглед со 

нивоата на национално ниво6 

 

3.2. Нивоа на образование 

Степенот на образование во Стратегијата е базиран врз основа на 

податоците за образовната структура на населението од Општината постаро од 15 

години, односно вкупно 6,324 лица. Според податоците од 2012 година, 

образовната структура на населението е следна: 

 Без училиште: 257 

 Некомплетно основно образование: 1373 

 Основно образование: 3375  

 Средно образование: 1092 

 Виша школа: 98  

 Висока школа: 93 

 Магистратура: 1 

 Докторат: 0 

 

Анализите за образовната структура покажуваат дека најголем дел од 

локалното население (51.7%) е со завршено основно образование, додека 33.4% 

има завршено средно образование. 7.4% од населението нема воопшто никаво 

образование. 

 

3.3. Миграциони движења 

Миграционите состојби во општината треба да бидат предмет на посебна 

анализа која би требало да дефинира план за намалување на трендот на 

миграција на населението. Релативната состојба со економијата, замирањето на 

занаетчиството, малите можности за повисок степен на развој на професионално 

ниво се главните причини поради кои постои миграционен тренд на иселување на 

населението од Општината кон поголемите градови во земјата, а од 1970 година и 

во странство. 

                                                           
6
 Државен завод за статистика на РМ – ревидиран попис од 2005 година 
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Миграционите движења во периодот од Втората Светска Војна па се до 

1970 година се насочени кон иселување на населението на релација село‐град, а 

во периодот од 1970 до 1990, најголем дел од локалното население мигрира 

надвор од границите на државата (Европските земји и САД). 

 

Миграционите движења во Општината се анализираа и врз основа на 

статистичките податоци за изминатиот период. Според оваа анализа, забележано 

е опаѓање на трендот на отселување во периодот од 2011 до 2013 година кој иако 

ветува, не може да се земе како сигурен фактор дека миграцијата нема да има 

негативен тренд во иднина. 

 

 
Таб. 3 – Сооднос на отселени и доселени лица во Општината во периодот 

2005 ‐ 20137 

 

Со цел да се потврди идната тенденција, во составот на теренското 

истражување, беше извршено анкетирање на предвидената група која би била 

најверојатна целна група на идно мигрирање – учениците од последната, 4 година 

во средно образование. Анкетата беше спроведена со 36 ученици од последната 

година на средно образование. Карактеристични резултати се постигнати на 

следните прашања: 

 

Прашање:  

Дали планирате вашиот живот и работа да ги продолжите во Општина 

Маврово и Ростуше, односно, во случај да студирате во друг град или држава дали 

би се вратиле? 

Резултати:  

Од вкупно 36 ученици, само 3 одговориле дека би останале да живеат во 

Општината без разлика на надворешните фактори додека 12 од нив одговориле 

                                                           
7
 Државен завод за статистика на РМ 
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дека сакаат да се иселат од Општината по секоја цена. Најголемата група, односно 

17 ученици, би останале во Општината само доколку се вработат. 

 
 

Во иста насока, односно утврдување на дополнителните фактори кои 

влијаат на миграцијата, беше поставено и дополнително прашање со цел да се 

допре размислувањето на младата популација во смисла на услови кои би им 

обезбедиле не само економска егзистенција, туку и подобар социјален живот. 

 

Прашање:  

Дали вие како член на младата генерација имате доволно објекти и 

можности за социјализирање и забава во слободното време? 

Резултати:  

Од вкупно 36 ученици, 21 одговориле дека немаат доволно објекти и 

можности за социјализирање и забава, а само 6 одговориле дека се задоволни од 

условите за социјализирање и забава.  

 
 

Добиените резултати покажуваат дека тенденцијата на миграција ќе 

продолжи доколку не се превземат одредени мерки кои ќе бидат објаснети во 

вториот дел, но исто така покажува дека миграцијата не е инертна и дека може да 

се намали во иднина.  

3

12

17

4

1.Планирам да живеам тука во секој случај

2.Не планирам да живеам тука

3.Планирам да останам само доколку се вработам

4.Планирам да останам бидејќи немам друг избор

6

7

21

2

1. Имам доволно објекти и можности за социјализирање 
и забава
2. Објектите и можностите за социјализирање и забава 
постојат, но треба подобрување
3. Нема доволно објекти и можности за социјализирање 
и забава
4. Има објекти и можности за социјализирање и забава, 
меѓутоа мора да патувам долго време за да ги посетам

Дали планирате вашиот живот и работа да ги 

продолжите во Општина Маврово и Ростуше, 

односно, во случај да студирате во друг град или 

држава дали би се вратиле? 

Дали вие како член на младата генерација имате 

доволно објекти и можности за социјализирање и 

забава во слободното време? 
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3.4. SWOT анализа на демографската состојба 

 

Силни страни Слаби страни 

 

1. Оддржување на природниот прираст и 

оддржување на бројот на население; 

2. Подеднаква распространетост на бројноста 

помеѓу половите; 

3. Мешовита национална и верска структура со 

која се оддржува мултиетничкиот карактер; 

4. Низок степен на необразовано население и 

покрај релативната изолираност; 

5. Одлични мултиетнички и меѓуверски односи 

и почитување на традиции. 

 

1. Слаби можности за младото население после 

завршување на средно образование; 

2. Постоење на традиција на иселување и 

иселеничка основа за идните генерации;  

3. Немање на програма и средства за анти‐

миграциски активности; 

4. Немање на структурен економски двигател 

освен туризмот. 

 

 

 

Можности Закани 

 

1. Намалување на миграцијата во случај на 

зголемување на економскиот стандард; 

2. Зголемување на инфраструктурата за 

социјализација на младите; 

3. Создавање на услови за повлекување на веќе 

мигрираното население.  

 

1. Немање формирана анти‐миграциска 

стратегиска програма; 

2. Немање на можности за вработување на 

младите; 

3. Немање буџет за превземање на поголеми 

мерки за справување со миграцијата;  

4. Долг период на чекање на резултати од било 

која финансиска мерка со која би се придонело 

за намалување на миграцијата;  
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4. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 4.1. Образовни институции 

 Општината моментално има 4 основни и 1 средно училиште: 

1. ОУ „Ѓорѓи Пулевски“ ‐ Ростуша 

2. ОУ „Јосип Броз Тито“ ‐ Жировница 

3. ОУ „Блаже Коневски“ ‐ Скудриње 

4. ОУ „Денче Дејаноски“ ‐ Маврови Анови 

5. СУ „Панче Попоски“ – Ростуша (Гимназија) 

 

Моменталниот капацитет на овие училишта ги задоволува потребите од 

образовна инфраструктура, наставен кадар и методолошки пристап кон 

стратегиската концепција за образование во Општината. Во учебната 2014/2015 

година, има 628 ученици во основно образование и 130 ученици во средно 

образование. 

 

Емпирискиот преглед и трендот на зголемување и намалување на бројот на 

ученици во секоја учебна година покажува дека бројот на ученици во средно 

образование е генерално стабилен додека бројот на ученици во основното 

образование постепено се намалувал се до 2011 година кога истиот се 

стабилизирал на средна вредност од околу 637 ученици. 

 

 Таб. 4 – Броен преглед на ученици во Општината за период 

2000 ‐ 20148 
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Условите во училиштата се на бараното ниво и стандарди и Општината 

направила напори да ги обезбеди истите со современи средства (компјутери, 

наставни помагала и наставни материјали). Единственото прашање кое беше 

утврдено во текот на истражувањето е оддалеченоста на одредени населени 

места од најблиското училиште. Учениците од с. Видуше патуваат 7км до 

Жировница додека учениците од с. Присојница патуваат 10км до Ростуше каде е и 

единственото средно училиште. 

 

Во Општината нема помошни институции од областа на образовнието како 

на пример библиотеки или центри за неформално образование, меѓутоа 

училиштата имаат потребен библиотечен фонд, а земајќи го во предвид фактот 

дека училиштата се опремени со компјутери и интернет, на учениците им се 

овозможени услови за дополнително самостојно проширување на знаењата. 

 

4.2. Тенденции на учениците за иднина 

Од реализираната анкета во средното училиште, беа донесени неколку 

заклучоци во смисла на моменталната состојба со самите ученици, нивните 

планови и погледи за проширување на нивниот образовен профил. Подолу 

дадените анализи се базирани врз основа на емпириски обработени резултати од 

анкетата и истите се изразени во процентуални вредности. Според анализите, 

повеќе од 55% од учениците во 4 година средно образование планираат да 

продолжат на високо образование и тоа 84% планираат да студираат во Скопје. 

Најзастапен интерес е за природните и општествените науки. Останатите ученици 

кои се изјасниле дека нема да продолжат со високо образование навеле различни 

причини од кои важна за оваа Стратегија е немањето на финансиски средства која 

според анализата е релативно мала, односно, 18% од оние кои нема да продолжат 

со високо образование ја навеле оваа причина. 

 

1. Проценти на ученици кои планираат да продолжат кон високо образование и во 

кои области: 

  

16.67

30.56

2.785.560.00

44.44
1. Општествени науки

2. Природни науки

3. Технички науки

4. Уметност и култура

5. Социјални науки

6. Не планирам да го продолжам образованието
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2. Причини поради кои учениците нема да продолжат со високо образование 

(анализа на приемрокот кој одговорил со не на предходното прашање): 

 
 

3. Места (градови) во кои учениците планираат да студираат: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.18 4.55

22.73
54.55

1. Поради немање средства

2. Мислам дека високо образ. нема да ми користи

3. Имам можност за живот и работа без високо образ.

4. Немам посебна причина или не знам точно

15.38

84.62

1. Странство

2. Скопје



Општина Маврово и Ростуше 
Стратегија за локален економски развој 
2014 ‐ 2018 година 
 

 

28 
 

 

4.3. SWOT анализа на состојбата во образованието 

 

Силни страни Слаби страни 

 

1. Доволен број на училишта за поголем број на 

ученици од моменталниот; 

2. Современа опременост со информатички 

средства и наставни помагала; 

3. Доволен број на образовен квалификуван 

кадар; 

4. Заинтересираност кај учениците за високо 

образование; 

5. Посветеност на општинските институции кон 

состојбите во образованието. 

 

 

1. Оддалеченост на училиштата од одредени 

населени места; 

2. Релативна оддалеченост на општината од 

главниот град и централните образовни 

владини институции;  

3. Немање на библиотека во традиционална 

форма. 

 

 

 

Можности Закани 

 

1. Поврзување на училиштата од општината со 

училишта од земји од ЕУ; 

2. Учество на грантови од ЕУ форумите и 

програмите за поддршка на училишта; 

3. Организирање на дополнителни настани за 

насочување на интересот на учениците кон 

технички науки.  

 

 

1. Немање на дополнителни извори на финансии 

за подобрување на условите во училиштата; 

2. Миграција на младото население поради 

немање можности за вработување. 
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5. ЕКОНОМИЈА 

 

5.1. Локална економија и микроекономски показатели 

Општината, според досегашните анализи и истражувања, превенствено ја 

базира својата економија врз основа на локално достапните ресурси и можности 

кои се нудат од самите природни ресурси и местоположба. Основните економски 

показатели на државно ниво кои се рефлектираат и врз Општината се земени од 

2013 година и се движат во границите на следните вредности: 

 стапка на раст на БДП во земјата 2‐3% годишно 

 стапка на инфлација на годишно ниво 3% 

 раст на кредитите во приватниот сектор од 7.1% годишно 

 каматната стапка на кредитите изнесува 9% 

  

Треба да се напомене дека Општината нема точно анализирани податоци за 

економските состојби и истите се анализираат од централните административни 

национални ентитети како составен дел од Полошкиот Планински Регион во чииј 

состав влегува и Општината Маврово и Ростуше. Анализите за економските 

показатели на Општината се базирани врз основа на моменталната состојба во 

сите економски и стопански сектори, приватниот сектор и анализа на буџетите и 

завршните сметки на Општината во периодот од 2010‐2012 година. 

 

Првичната анализа на микроекономските показатели покажуваат дека 

економската состојба во Општината се базира на две примарни индустриски 

области – туризам/угостителство и сточарство додека останатите области се 

сметаат за секундардни. Обемот на странски инвестиции, извоз и производство на 

големо е мал. Финансисксите услуги во Општината не постојат и по оваа основа 

населението е зависно од другите општини. 

 

Бројот на деловни објекти во Општината е исто така зависен од актуелните 

состојби во економијата во Општината. 

 
Деловни субјекти по категорија Број на субјекти 

2005 2014 

Претпријатија 162 97 

Трговски друштва 137 97 

Трговци‐поединци 40 35 

Останато 67 0 

ВКУПНО 406 229 

Деловни субјекти по дејност Број на субјекти 

2005 2014 

Хотели и ресторани 40 19 
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Земјоделство, лов и шумарство 24 0 

Производство и снабдување со елек. енергија 1 1 

Производство и снабдување со гас и горива 1 2 

Рударство и преработка на метали 0 0 

Производство и трговија со прехранбени производи 10 1 

Производство и трговија со текстил и обувки 4 4 

Здравствени субјекти 3 11 

Образовни субјекти 4 5 

Банки и штедилници 0 0 

Транспортни услуги, сообраќај и врски 36 4 

Производство и трговија во преработувачката индустрија 4 2 

Трговија на големо и мало 152 55 

Комунални услуги 1 1 

Градежни услуги 43 10 

Услуги во областа на недвижнини 1 0 

Културно‐историски, спортски субјекти 34 11 

Индивидуални субјекти, трговци‐поединци 40 35 

Останато 8 67 

ВКУПНО 406 229 

Таб. 5 – Броен преглед на деловни објекти во Општината 

2005 ‐ 20149 

 

Од горната табела може да се забележи дека бројот на деловни субјекти, 

речиси во сите гранки, се намалил за 50% во период од 10 години. Ова пред се се 

должи на слабиот економски развој, миграцијата на населението и релативната 

изолираност на Општината. 

 

И покрај опаѓањето на бројот на стопански субјекти во Општината, може да 

се забележи дека Општината оддржува релативно надпросечно ниво на број на 

деловни објекти кои ја изразуваат и самата стопанска и економска димензија, 

односно, карактерот на самата Општина – во случајот станува збор за туризмот и 

трговијата на големо и мало. Ова, споредбено со релативно малиот број на жители 

во Општината, може да се земе како позитивен показател. 

 

5.2. Состојба во индустриските гранки 

Општината моментално има неколку индустриски гранки кои опостојуваат 

во одредена форма и проширеност. Следните анализи ги обработуваат 

индустриските гранки со цел да се добие основа за подоцнежните предлози за 

развојот на одредени гранки кои би имале најдобри шанси да придонесат во 

севкупното подобрување на економската состојба 

 

 

                                                           
9
 Државен завод за статистика на РМ и Теренско истражување 
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5.2.1. Туризам и угостителство 

Целиот Мавровски регион изобилува со несекојдневни убавини и реткости, 

на реки, водопади, пештери, бујна вегетација, планински пасишта, што 

претставува огромен потенцијал за развој на повеќе стопански гранки, а посебно 

на развојот на туризмот и угостителството. Со овчарството крајот беше 

препознатлив не само на Балканот и Европа, туку и во Америка, каде што се 

извезуваа млечните производи.  

 

Во последниве неколку децении планината Бистра станува препознатлива 

и по своите скијачки патеки на кои се одржуваат врвни меѓународни натпревари 

во алпско, нордиско и сноуборд скијање. Маврово се вбројува меѓу познатите 

зимски спортско‐рекретавни скијачки центри и како одлична туристичка 

дестинација, која е привлечна во текот на целата година.  

 

Како главни туристички атракци се споменуваат Мавровското Езеро, 

Реката Радика, Водопадите во Дуф, Бојков Кладенец, Смрзантото Езеро Локув, 

Планината Кораб, Планината Бистра, Планината Крчин и Дешат, Пештерата 

Шарова Дупка, Алилица, Дупката на Калина и многу други места со помала 

туристичка важност. 

 

Во текот на теренското истражување, посебно внимание беше посветено на 

туризмот и состојбите во оваа гранка со цел да се утврдат реалните состојби и 

можности. Од теренското истражување во кое учествуваа општинскиот тим и 

општинските експерти од различни области како и анкетирање на туристичките 

раководни тела во Општината, беа донесени следните заклучоци: 

1. Општината има генерално добро развиен сместувачки капацитет кој има 

потреба од осовремување во форма на подобрување на условите за гостите 

преку понуди на високо квалитетни турстички елементи. Ова е посебно 

важно во случаи кога предвидената таргет група се странски туристи; 

2. Во Општината нема формиран кластер или организирана форма во која се 

здружуваат турстичките раководни лица или органи со цел заеднички да се 

работи на одредени генерални услови и можности кои може да придонесат 

за целата Општина; 

3. Советодавната улога од областа на туризмот се реализира од страна на 

Општината која учествувала на неколку проекти и активности чија цел 

била приближување на ЕУ и светските стандарди во Општината; 

4. Организирани се неколку семинари и обуки во областа на усогласување на 

стандардите, посебно кога станува збор за развојот и оддржувањето на 

руралниот туризам; 

5. Стратегијата за модернизирање на туристичките капацитети зависи од 

самите сопственици на турситичките објекти бидејќи турстичка 
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инфраструктура – хотели, ресторанти и останати објекти – е во приватна 

сопственост; 

6. Транспортната инфраструктура е еден од најважните фактори на влијание 

кои треба да се обработат со цел да се зголемат можностите на туризмот; 

7. Во тек се неколку проекти за подобрување на руралниот и зимскиот 

туризам: 

 предвидена е изградба и модернизација на неколку ски патеки со 

комплетна туристичка сигнализација;  

 пуштена е пешачка патека во Маврово со должина од 2,5 км;  

 често пати се разменуваат и се прават планови за изградба на 

објекти на реката Радика (уредување на речното корито);  

 се разменуваат планови за објект на ледничкото езеро Локув;  

 сеуште нема готов проект, но во договор со Агенција за промоција и 

поддршка на туризмот има некој идеи за алтернативни видови на 

туризам;  

 планирано е во Национален парк Маврово да се направи еден проект 

за ЗИП ЛАЈН патека. 

8. Проектите за развој на ловниот и риболовниот туризам се во надлежност 

на менаџментот на Националниот парк Маврово; 

9. Туристичките објекти настапуваат на саеми и промоции самостојно; 

10. Иницирано е започнување на проект за стандардизација и категоризација 

на туристичките и угостителските капацитети според ЕУ од мал обем кој 

веќе е во фаза на категоризирање на објектите; 

 

Посетеноста на Општината од страна на двете категории на туристи 

(домашни и странски) е сезонски зависна. Најголема посетеност на туристичките 

капацитети се забележува во периодот од Декември до Февруари и послабо 

зголемување во периодот на Јули и Август. 

 

Според анализите на официјалните резултати од Заводот за статистика за 

бројот на туристи кои ја посетиле Општината за периодот од 2007 до 2010 година, 

забележано е дека бројот на странски туристи е приближно ист или незначително 

помал од бројот на домашни туристи. 
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Таб. 6 – Преглед на посетеност на Општината од домашни туристи 

2007 ‐ 201010 

 

 
Таб. 7 – Преглед на посетеност на Општината од странски туристи 

2007 ‐ 201011 

 

 

 
Таб. 8 – Сооднос на вкупниот број на домашни и странски туристи 

2007 ‐ 201012 
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Според информациите од Заводот за статистика за периодот 2007‐2010 

година и теренското истражување на годишниот обем на посети за периодот 

2011‐2013 година, забележан е пораст во последните 4 години на двете категории 

на туристи.  

 

 
Таб. 9 – Сооднос на вкупниот број на домашни и странски туристи 

2007 ‐ 201413 

 

5.2.2. Сточарство 

Мавровски регион, се до периодот помеѓу 2005‐2010, година беше познат 

извозувач на сточни производи, посебно млечните производи (сирење и 

кашкавал). Со постепената миграција од 2005 година па се до денес како и поради 

општите економски состојби во Општината, сточарството не покажува развој и 

оддржува стагнирана состојба во изминатите 5‐8 години.  

 

Негативен фактор е и самата стагнација на професијата и малиот интерес 

за одгледување на стока. Локалното население се занимава со сточарство за 

сопствени домашни потреби и произведува незначителен вишок кој се користи 

само за трговска размена во самата општина. 

 

Според информациите добиени во текот на теренското истражување, во 

Општината моментално го оддржува следниот сточен фонд: 

 Говеда што даваат млеко: 520 
 Говеда што не даваат млеко: 260 
 Овци: 19400 
 Кози: 300 

                                                           
13

 Државен завод за статистика на РМ (податоците за периодот 2011‐2013 се 

добиени од теренско истражување и не се официјални бидејќи Заводот за 

статистика ги нема објавено). 
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Овој капацитет не е доволен ни за сопствените потреби на Општината што 

доведува до потреба од дополнителна набавка на месни и млечни производи од 

други региони на земјата. Општината има една млекара која не работи со полн 

капацитет поради недостатокот на млеко кое во одредени периоди се набавува од 

други општини. 

  

Иако во минатиот период сточарството било развиено, Општината не била 

предмет на природна трансформација од индивидуално во корпоративно 

производство при што би се формирале услови за оддржување на сточарството од 

страна на деловни објекти, фарми и преработувачки капацитети. Како една од 

причините за ова, повторно се наведува миграцијата. Следната главна причина и 

фактор на негативно влијание е транспортната инфраструктура. 

 

5.2.3. Текстилна индустрија 

Општината, во минатото имала номинална текстилна индустрија и 

производство на текстил. Предходно функционирале две конфекциски фабрики 

кои овозможувале преработка на текстил и производство на готови производи, 

меѓутоа текстилната индустрија постепено опаѓа во последните 10 години, пред 

се поради намалување на изворите на текстилни суровини – директно поврзано 

со намалувањето на сточниот фонд. 

 

Општината, покрај двата затворени погони, има 4 помали конфекции и 

капацитет на работна сила која има искуство во областа на текстилната 

индустрија како и можности за повторно активирање на погоните доколку се 

превземат стратегиски мерки за инвестирање во текстилната индустрија. 

Денешниот технолошки развој во текстилната индустрија овозможува 

формирање на современ процес на обработка на текстилот со кој би се запазиле 

локалните еколошки и природни состојби. 

 

5.2.4. Земјоделство и шумарство 

Општината се карактеризира со изразен планински релјеф, планинска 

клима и мал капацитет на корисна обработлива површина. Условите не 

овозможуваат посебни стратегиски развојни активности. Општината направила 

напори за одреден развој преку неколку информативни средби и обуки за млади 

фармери преку Федерацијата на фармери на Македонија, но немало доволен број 

на заинтересирани и иницијативата е прекината.  

 

Со цел да се даде идеја за состојбата во Општината во врска со 

земјоделството, доволно е да се напомене дека во 2014 година, во Општината се 

произведени само 10 тони јачмен и 121 тон пченка. Во споредба со бројот на 
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жители, излезниот капацитет на Општината во 2014 година бил 1.20кг јачмен и 

14.70кг пченка по жител на годишно ниво. Корисното земјоделско земјиште е 

поделено на мали површини. 

 

Категорија на земјиште Површина во хектари 

Број на индивидуални земјоделски стопанства 959 

Вкупно расположлива површина на земјиштето 709.08 

Број на одвоени делови на користено земјиште 2,780.00 

Вкупно користено земјиште 562.32 

Сопствено земјиште 509.10 

Земено на користење од други 55.03 

Дадено на користење на други 1.82 

 

Шумарството е исто така незначително присутно во севкупната економија 

на Општината, пред се, поради фактот дека шумскиот фонд е во целост предмет на 

заштита и стопанисување од страна  на Националниот парк Маворово. 

Незначителен дел постои за потребите на поединечните семејства, но истиот не е 

од значење за вкупната економска состојба на Општината. 

 

5.2.5. Рударство и преработка на метали 

Општината, иако има изразит планински релјеф и потенцијални можности 

за рудни наоѓалиша, до сега  не се направени напори за откривање и 

експлоатација на руди. Причината за ова, пред се, е самиот Национален парк 

Маврово кој е заштитено подрачје и било каков рударски проект би ја нарушил 

еколошката стабилност. Следен фактор е немањето на транспортна железничка 

инфраструктура која е неопходна во метална индустрија. 

 

5.2.6. Преработувачката индустрија 

Преработувачката индустрија во Општината е главно претствена преку 

помали капацитети за преработка на млечни производи, текстил и производи од 

дрво. Овие деловни субјекти се најчесто ангажирани за мали преработувачки 

потреби иако имаат поголеми капацитети. Преработката на метали е непостоечка. 

Преработката на останати прехранбени производи, предмети за домаќинството и 

останати производи е многу мала и изразена или преку мали деловни субјекти 

или е базирана на индивидуални производствени капацитети за потребите на 

сопствените домаќинства.  

 

5.2.7. Прехранбена индустрија 

Прехранбена индустрија, како и сточарството и земјоделството, не е 

развиена во доволна мерка. Општината се соочува се недостиг на ресурси поради 



Општина Маврово и Ростуше 
Стратегија за локален економски развој 
2014 ‐ 2018 година 
 

 

37 
 

слабиот развој на земјоделството и сточарството и набавува прехрамбени 

производи од други општини. 

 

Локалните услови не дозволуваат развој на земјоделски обработливи 

површини во поголеми количини, а  како што беше напоменато, сточарството е 

исто така во стагнација. Еден сегмент кој покажува потенцијал е пчеларството за 

кое Општината ги има сите природни карактеристики и е забележан интерес кај 

локалното население.  

 

Општината направила напори за сертифицирање на медот, меѓутоа поради 

комплексноста на процедурата и неможноста за сертификација на медот, 

процедурата е запрена. Индивидуалното производство на мед и понатаму 

продолжува и има можности за развој. 

 

Како посебен сегмент од преханбената индустрија кој беше напоменат од 

страна на општинскиот тим е производството на млечни производи (сирење и 

кашкавал) кое и покрај миграцискиот фактор, сеуште е присутно во значителни 

количини и истото носи традиција која е позната и на интернационалните пазари. 

 

5.2.8. Финансиски институции 

Општината моментално нема деловни субјекти кои нудат финансиски 

услуги. Предходно постоела филијала на ТТК банка која се затворила од 

непознати причини. Според општинскиот тим, немањето на финансиски 

институции е последица на малиот број на население и немањето на голем 

интерес на поголемите финансиски институции да оперираат на територија на 

која има мал пазар. 

 

Општината, исто така нема менувачница или штедилница и иако е 

предходно планиран проект за поставување на ПОС терминали, до сега не е 

направено. Моментално населението ги задоволува потребите од оваа област 

преку соседните општини.  

  

5.2.9. Трговија 

Трговската размена во Општината е главно изразена преку мали трговски 

субјекти и трговци‐поединци. Постојат неколку деловни субјекти за трговија на 

мало со мешовити стоки како и фирми кои тргуваат со градежни материјали и 

мебел но во мали количини.  

 

Извозот на специфични производи е концентриран на млечните производи 

– кашкавал и сирење и истиот веќе е предмет на извоз надвор од границите на 
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Македонија, но во мали количини кои не придонесуваат многу за севкупната 

економска состојба. 

 

Најголемиот број на трговски деловни субјекти се од областа на мешовити 

стоки и производи за домаќинството. Моментално не постои поголем трговски 

ентитет кој би овозможил голем обем на трговски услуги и реализација на 

интегрирани трговски услуги во форма на стоваришта, инфраструктура за 

складирање или транспортна поддршка, односно се‐во‐едно концепт. 

 

5.2.10. Транспортни услуги 

Транспортните услуги во Општината се реализираат преку деловни 

субјекти ‐ приватни превозници. Според првичните истражувања, Балкан Турист, 

Мирто Турист и Жирвоница Транс се најголемите општинско‐базирани 

превозници и истите се доволни за моменталните потреби од транспортни 

услуги. Како проблем се јавува превозот на линијата Маврови Анови‐с.Маврово, 

осносно Ски центарот Заре Лазарески како и превозот кон Галичник, планинските 

врвови Кораб, селата по долното течение на реката Радика, Лазарополе, Тресонче 

и сл. Единствениот превозен капацитет се такси превозниците кои наплаќаат 

300.00‐400.00 ден за релацијата Маврови Анови‐с.Маврово или 1,200.00 ден за 

другите релации. Општината нема организиран систем на општински јавен 

превоз. 

  

5.2.11. Градежништво и градежни услуги 

Општината, во минатото беше позната по ресурсите и работната рака на 

регионално ниво. Поради миграциските движења, градежната работна рака, 

посебно индивидуалците со искуство и знаења постепено се иселиле од 

Општината. Денес, Општината оддржува номинално ниво на градежни деловни 

субјекти и самостојни градежни работници кои ги задоволуваат моменталните 

потреби од градежни услуги.  

 

Постојат две поголеми градежни компании кои можат да овозможат 

покомплексни градежни услуги во зависност од потребите и достапноста на 

финансиски средства.  

 

Општината прави напори за отворање на две мали индустриски зони по 

примерот на другите, веќе активни индустриски зони во Македонија. За овие два 

проекти, веќе се изработени урбанистички планови и истите се во фаза на 

реализација. Како општинска поддршка од областа на градежништвото се 

понудени поволни услови за инвеститори кои би добиме поефтино општинско 

земјиште, ослободување од административната проценка и полесно плаќање на 

административните такси. 
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5.2.12. Енергетска индустрија 

Општината е позната по Мавровското езеро кое е најголемо вештачко езеро 

во Македонија и учествува со 40% во вкупниот енергетски потенцијал на 

Македонија . И покрај овој ресурс, Општината се соочува со недостаток на 

електрична енергија поради застарената електрична дистрибутивна мрежа. Во 

одредени периоди, посебно во зимскиот период, Општината се соочува со 

недостаток на електрична енергија и по неколку денови. 

 

Поради природните енергетски капацитети за производство на еколошка 

енергија (соларна и ветерна) Општината има потреба од надворешна инвестиција 

која првенствено би се искористила за обновување на електричната 

дистрибутивна мрежа и создавање на посложен енергетски план за инвестирање 

и искористување на останатите енергетски потенцијали. 

 

Снабдувањето со горива и гас е на задоволително ниво преку две бензиски 

пумпи лоцирани на територијата на Општината и доволен број на слични објекти 

во соседните општини. 

 

Општината нема потреба од системи на централно затоплување или 

дистрибуција на гас, пред се поради малиот број на население, распространетоста 

на малите населени места, но и поради големата инвестиција која би била 

потребна за ваков проект. 

 

5.3. Анализа на состојбата со вработувањето 

Општината се соочува со висока стапка на невработеност. Последните 

статистички податоци покажуваат бројка од 4,637 лица како работоспособно 

население од кои 58%‐62% се регистрирани како невработени. Ваквата состојба 

се должи првенствено на намалувањето на останатите индустриски гранки како 

резултат на повеќе фактори: миграција, немање нови инвестиции, затворање на 

поголемите деловни објекти или работа со помал капацитет, релативна 

изолираност на Општината и сл. 

 

Немањето на можности за вработување е повратна причина и за самата 

миграција на населението со што се формира повратна спрега која се проширува и 

може да продолжи во иднина доколку не се превземат мерки. Степенот на 

невработеност е карактеристичен и за целиот Полошки регион кој во 2002 година 

имал 49.9% стапка на невработеност. 

 

Најголеми носители на вработување во Општината се Националниот парк 

Маврово, туристичките и угостителски деловни субјекти, општинската управа, 
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јавното комунално претпријатие, здравствените институции и приватните 

деловни објекти кои во просек вработуваат од 4‐8 вработени. Општината има 

општинска канцеларија на Агенцијата за вработување која е вклучена во 

активностите од полето на вработувањето. Во изминатиот период, искористени 

се иницијативите од проектите за самовработување со што се отвориле одреден 

број на нови работни места. 

 

Потребата од отворање на нови работни места е една од најистакнатите во 

текот на теренското истражување. Од вкупно 150 анкетирани жители, 45 се 

изјасниле дека најголем економски проблем во Општината е невработеноста 

додека следната најкритична категорија е немањето на инвестиции која ја 

одбрале 39 лица.     

 

5.4. Анализа на Општинскиот буџет 

Кратката анализа на завршните сметки покажува дека најголеми приходни 

сегменти во севкупниот буџет на Општината се трансферите од други нивоа на 

власт по основа на донации и даночни приходи по основа на даноци на 

специфични услуги и даноци на имот. Расходните сегменти се базирани врз 

основа на расходите за плати и надоместоци, капитални расходи и расходи за 

стоки и услуги. 

 

Ставка 2011 2012 

ПРИХОДИ Планирани Реализирани Планирани Реализирани 

Вкупни приходи по сите основи 118,914,470   108,330,842   125,719,279 116,496,832 

Даночни приходи 20,242,000   15,618,330   22,096,000 16,179,911 

Неданочни приходи 1,230,000   1,707,153   1,650,000 1,107,880 

Капитални приходи 4,000,000   193,320   2,700,000 3,039,992 

Трансфери од други нивоа на власт  92,142,470   89,707,739   97,427,279 94,606,249 

Донации од странство 1,300,000   1,104,300   1,846,000 1,562,800 

Капитални донации 0 0 0 0 

РАСХОДИ Планирани Реализирани Планирани Реализирани 

Вкупни расходи по сите основи 118,914,470   105,922,770   125,399,279 111,669,922 

Плати, наемнини и надоместоци 69,745,014   68,372,136   70,415,483 68,942,223 

Резерви и недефинирани расходи 555,000   186,000    700,000 188,302 

Стоки и услуги 35,873,572   29,727,039   35,070,531 28,931,295 

Субвенции и трансфери 890,000   518,160   910,000 564,788 

Социјални бенефиции 180,000   56,000   150,000 121,700 

Капитални расходи 11,670,884   7,063,435   18,153,265 12,921,614 

Таб. 10 – Анализа на Завршни Сметки за 2011 и 201214 

 

                                                           
14

 http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/?page_id=712 
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Со релативно малиот годишен буџет кој дополнително зависи од 

трансферите од други нивоа на власт со повеќе од 77% учество, може да се 

заклучи дека Општината има висока зависност од централната економска 

состојба во државата како и од одлуките на централната власт за поддршка на 

планираните општински буџети на годишно ниво.  

 

Даночните приходи, кои според Законот за локална самоуправа на РМ е во 

надлежност на општината учествуваат со околу 20% во вкупните годишни 

приходи. За споредба, завршните сметки на државно ниво за овие две години 

покажале приходна ставка од даночни приходи во висина од 87%‐87.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Општина Маврово и Ростуше 
Стратегија за локален економски развој 
2014 ‐ 2018 година 
 

 

42 
 

 

5.5. SWOT анализа на состојбата во економијата 

 

Силни страни Слаби страни 

 

1. Постоење на природни ресурси за развој на 

туризмот на повисок степен; 

2. Природни ресурси за развој на сточарството и 

прехранбената индустрија; 

3. Ресурси за развој на градежништвото во 

случај на појава на инвестиции; 

4. Ресурси за транспорт и превоз кои се веќе 

активни во Општината; 

5. Иницијатива на општинското раководство за 

реализација на проекти;  

6. Просечен номинален број на активно 

население; 

7. Постоење на обучен кадар за вработување во 

одредени индустриски гранки. 

 

1. Немање на поголеми инвестициски можности 

и директни извори на средства; 

2. Зависност на економијата од послабо 

развиената патна инфраструктура: 

3. Зависност на сточарството од индивидуални 

производители; 

4. Националниот парк Маврово не е под 

општинска контрола;  

5. Зависност на превозните капацитети само од 

приватните сопственици; 

6. Немање на изразена производствена 

индустриска дејност; 

7. Миграција на населението поради намање 

услови за вработување; 

8. Постепено замирање на занаетчиството и 

посебните регионални знаења на населението. 

 

Можности Закани 

 

1. Наоѓање на инвеститори кои би инвестирале 

во развојот на туризмот; 

2. Наоѓање на инвеститори кои би инвестирале 

во развојот на сточарството; 

3. Аплицирање за грантови и средства од ИПАРД 

програмата; 

4. Промоција на Општината и нејзините 

капацитети во странство;  

 

 

1. Континуираност на миграцијата и 

намалување на активното население; 

2. Немање инвестции за завршување на сите 

планирани проекти во патната структура; 

3. Незаинтересираност на населението за нови 

технолошки и индустриски можности; 

4. Неуспех на апликации за средства од 

развојните фондови.  
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6. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.1. Транспортна инфраструктура 

Голема распостранетост на селата во националниот парк Маврово посочува 

дека патната инфраструктура е од особена важност во секојдневните активности 

на населението. Оттука се носи заклучокот дека добра инфраструктура ќе 

придонесе во забрзување на развојот на регионот. Следниот дел ќе даде преглед 

на регионалната и локалната мрежа на патишта кои поминуваат низ општината 

која  сочинуваат магистралниот пат М4 и регионалните патишта Р409, Р413, Р414 

и Р415.  

 

Магистралниот пат М4 во еден дел во близина на Маврово се двои од каде 

што почнува регионалниот пат Р409 кој води се до Дебар. Покрај регионалниот 

пат Р409 во општината поминуваат и регионалните патишта Р413, Р414 и Р415 

кои ги поврзуваат населените места со регионалниот пат Р409 и се во добра 

состојба. Регионалниот пат Р409 е доста прометен пат бидејќи се користи како 

пократка дестинација за да се стигне од Дебар до Скопје. Дополнително овој пат е 

единствен пат за достава на техничко и огревно дрво од Националиот Парк 

Маврово како и производите од гипс од фабриката во Дебар до градовите 

Гостивар, Кичево и Тетово. Неговата ширина изнесува 5 метри иако веќе во 

поголем дел е проширен и има ширина од 6 метри. Во иднина се планира и 

остатокот од патот да се реконструира и да добие ширина од 6 метри. 

 

Преглед на патните делови кои поминуваат низ општината Маврово-Ростуше 
Пат Дел од патот Вкупно (м) Алсфалтиран Макадам Земјен Без 

поравнување 

Р409 Поврзаност Р409 ‐ Ростуше 1,510 1,510    

Р 414 Поврзаност Р414 ‐ Галичник 2,255 2,255    

Р 414 Поврзаност Р414 ‐Тресонче 2,210 2,210    

Р415 Поврзаност Р415 ‐ Лазарополе 6,560 6,560    

Р 409 Ново село–Маврови Анови– Дебар–Блато 60,710 60,710    

Р413 Маврово‐Бунец ( поврзаност со Р409) 24,700 24,700    

Р414 Р413–Росоки–Осој  29,785 21,030 1,005 2,100 5,650 

Р415 Бошков мост–Извор  33,560 12,049 21,511   

Таб. 11 – Преглед на состојбата на регионалните патишта кои поминуваат низ 

Општина Маврово и Ростуше.15 

 

Фондот за магистрални и регионални патишта на Република Македонија е 

надлежен за реконструкција на регионалните и магистралните патишта додека 

                                                           
15

 Фонд за магистрални и регионални патишта на Република Македонија, 2009 
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пак Јавното претпријатие за патишта е одговорно за нивно одржување. Фондот и 

Јавното претпријатие склучуваат годишен договор со кој се утврдува видот, 

обемот и вредноста на работите на оддржувањето и заштита на јавните патишта 

за секој пат одделно, посебно за работите на оддржување на проодноста на 

патиштата во зимски услови, роковите за извршување, надзорот на 

извршувањето и слично. 

 

Локалната мрежа на општината ја сочинуваат бројни локални патишта кои 

ги поврзуваат населените места. Локалната власт е одговорна за нивна 

реконструкција. Оние населени места кои се ситуирани во дијаметар од 5 метри 

од регионалните патишта Р409 и Р415 ( Скопје‐Дебар‐Струга и Охрид‐Бошков 

мост‐Кичево) имаат добра инфраструктура додека населените места кои се 

наоѓаат на поголема оддалеченост се поврзани со локални патишта со помал 

квалитет. 

 

Иако населените места околу Ростуше се поврзани со алсфалтни патишта 

ширината на патот е околу 3м и е недоволна за да се разминат две коли. Од друга 

страна во делот покрај Мавровското езеро покрај тоа што најголем дел на 

населените места се поврзани со алсфалтен пат сепак има и населени места кои се 

поврзани со земјен пат или пат покриен со макадам. Селата Нивиште, Ничпур и 

Сенце се поврзани со земјени патишта додека пак селата Дуф, Нисторово и 

Богдево се поврзани со пат покриен со макадам. Причината за ваквата лоша 

инфраструктура делумно лежи и поради фактот дека овие села се слабо населени 

со исклучок на селото Нисторово во кое живеат 120 жители. Единствено село кое 

не е поврзано со пат е Жужње, но причината за тоа лежи во фактот дека селото не 

е населено. 

 

Само третина од вкупно локалните патишта се алсфалтирани што 

преставува пречка за непречено одвивање на сообраќајот. Тоа дирекно се 

одразува на економскиот развој како и на движењето на луѓето при нивните 

секојдневни активности. Најголем дел од локалните патишта се изградени пред 

90‐тите, но сепак во поново време се вршени нивни поправки и одржување. После 

90‐тите нема извршено пробивање на нови патишта. 

 

Регионалниот пат Маврово–Дебар е главна сообраќајна линија во 

должината на реката Радика. Согласно Фондот за регионални и магистрални 

патишта низ патот Дебар–Маврово просечно во текот на годината поминуваат 

околу 740 возила, додека низ патот Бошков мост–Дебар околу 630 возила. Во 

однос на структурата на возилата кои најчесто го користат овој пат може да се 

заклучи дека најголем дел односно околу 70% се патнички возила, додека на 

второ место се тешко товарните возила со 25%, а со околу 5% учествуваат 
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автобусите. Сообраќајниот интезитет е многу поголем на долниот дел на 

регионалниот пат Р409, што се должи на големата циркулација на населените 

места од општините Ростуше и Центар Жупа кон најблиската урбана населба т.е. 

кон Дебар. 

 

Министерството за финансии и општина Маврово‐Ростуше на 24.12.2013 

потпишаа договор за финансирање на проектот „Изградба на улично осветлување 

на две секции од регионалниот пат П‐409 Маврово‐Дебар во вредност од 6.426.634 

денари. Средствата се обезебедени преку Проектот за подобрување на општински 

услуги МСИП. Проектот е подготвен и истиот е доставен на одобрување со 

Светската Банка. 

 

ЈП за државни патишта реализира проект вреден 76,000,000.00 ден за 

реконструкција на патот Маврови Анови‐с.Маврово. Овие средства се обезбедни 

од Светската Банка. Како дел од проектот се и работите на патот од Бунец до с. 

Леуново. Моментално проектот е во статус на мирување. Патот од Бунец до 

Леуново е во мирување, а патот Маврови Анови–Маврово е скоро завршен. Во Мај 

ќе се реконструира патот Ново Село–Бунец и Бунец–Маврови Анови. 

 

Според резултатите од теренското истражување, патната инфраструктура е 

еден од приоритетите кои треба да се подобрат во иднина. Анкетата на 

населението, исто така покажа дека Општината има голема потреба од 

реконструкција на патната инфраструктура и подобрување на условите на 

патиштата. Општината, посебно во зимскиот период, се соочува со големи 

проблеми поради количините на снег кои се карактеристични за овој регион и 

поради релативната изолираност на пределите до кои понекогаш не може да се 

стигне со денови. 

 

6.2. Инфраструктура за водоснабдување 

Два резервоара и водоводна мрежа се пуштени во 2010 години со што се 

подобри водоснабдувањето на жителите и на новите индустриски капацитети во 

долината на реката Радика. Повратниците, во изминативе три‐четири години 

почнаа со градење куќи и викендички и имаат потреба од водовод. 

 

Нов резервоар со капацитет од 60 кубни метри доби и Жировница, 

најголемото село во долнореканскиот крај, со што жителите во иднина нема да се 

соочуваат со недостиг од вода за пиење. Овие два инфраструктурни објекта ќе ги 

користат и стопанските субјекти што се наоѓаат во близина на ова село, како што 

е случајот со млекарницата во градба „Бај‐милк“. Овие инфраструктурни зафати 

добија финансиска поддршка и средства од Фондот за води на Македонија и 

Општина Маврово‐Ростуше.  
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Моментално, како карактеристични места кои се соочуваат со недостиг на 

вода за пиење е с. Скудиње кое е најнаселено и во летниот период има недостиг на 

вода. Исто така, локалниот тим потврди дека резервоарите во Општината имаат 

потреба до поправки и реконструкција. 

 

Општината, поради својата положба, релјефни карактеристики и 

природната водена мрежа, има неискористени капацитети кои може да се 

искористат во соодветната област и со тоа да се придонесе во севкупниот 

економски развој. 

 

6.3. Градежна инфраструктура 

Општината е главно претставена преку руралниот облик на градежна 

инфраструктура меѓутоа истиот се повеќе се насочува кон модерен рурален 

облик. Туристичките објекти во Општината имаат номинален модерен дизајн и 

инфраструктурна состојба која овозможува добри туристички услови за 

сметување и дополнителни услуги.  

 

Општината, реално нема потреба од дополнителни општински градби, 

меѓутоа потребна е реконструкција на одредени згради од кои некои се 30‐40 

години стари. Општината има структирни капацитети и деловни субјекти кои би 

можеле да бидат искористени во случај на појава на инвестиции кои би биле 

наменети за изградба на објекти и инфраструктура, без разлика дали се работи за 

објекти за приватна или деловна намена. 

 

6.4. Телекомуникациска и информатичка инфраструктура 

Општината има развиена телекомуникациска структура. ПСТН и ИСДН 

линиите се присутни и развиени во доволна мерка и истите ги задоволуваат 

потребите на Општината. Со воведувањето на новите дигитални системи е 

овозможена примена на интегрирана мрежа на услуги во телефонскиот сообраќај 

преку таканаречената ИСДН мрежа (Integrated Service Digital Network). Мрежата е 

организирана во две нивоа: меѓународно (национално) или транзитно, и 

примарно или локално. Покриеноста со мобилна мрежа е исто така доволно 

застапена и овозможува пристап до стабилна мобилна комуникација на целата 

површина од Општината. 

 

Информатичката структура е развиена и застапена во сите општински и 

деловни објекти. Информатичката технологија е застапена во училиштата, 

болниците, централната општинска зграда како и во домаќинствата. Според 

анализата на анкетата спроведена со учениците од четврта година од средното 
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училиште, достапноста до информатичка технологија, интернет и комуникации е 

на задоволително ниво. 

 

 
Анкетни одговори на учениците на прашањето за пристап до интернет и 

телевизија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2

5
4 1. Да, имам редовен пристап до ТВ и интернет

2. Имам редовен пристап до ТВ, а интернет користам во 
комерцијални објекти или училиште

3. Имам редовен пристап до ТВ, но не и интернет

4. Немам пристап до ТВ и интернет

Дали имате редовен пристап до телевизија и интернет? 
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6.5. SWOT анализа на инфраструктурата 

 

Силни страни Слаби страни 

 

1. Регионална стратешка позиционираност на 

магистралниот пат М4; 

2. Постоечка мрежа на регионални патишта кои 

поминуваат низ Општината; 

3. Веќе реализирани проекти и иницијативи за 

реконструкција на патната инфраструктура; 

4. Големи можности за искористување на 

водениот фонд и проширување на водената 

инфраструктура; 

5. Постоење на неискористено општинско 

земјиште како основа за развој на градежната 

инфраструктура; 

6. Постоење на традиционална рурална 

инфраструктура; 

7. Добра покриеност со телекомуникациска и 

информатичка инфраструктура; 

 

 

1. Слаба развиеност на локалните патишта до 

одредени региони; 

2. Зависност на проодноста до одредени региони 

од временските услови: 

3. Немање на директни приватни инвеститори 

кои би инвестирале во локалната 

инфраструктура со цел да овозможат подобри 

економски услови за нивните работни 

процеси; 

4. Застареност на енергетската инфраструктура 

и дистрибутивната мрежа; 

5. Одредени инфраструктурни области не се под 

контрола на Општината; 

6. Миграцијата влијае негативно на развојот на 

сите инфраструктурни области. 

 

Можности Закани 

 

1. Наоѓање на инвеститори кои би инвестирале 

во развојот на патната структура како 

дополнителен сегмент на одредена друга 

инвестиција; 

2. Искористување на моменталната водена 

инфраструктура во иден процес на 

инвестиција во производството на вода; 

3. Аплицирање за грантови и средства од 

национални и интернационални фондови за 

развој на инфраструктурата; 

4. Промоција на руралната инфраструктура и 

традиција;  

 

 

1. Континуираност на миграцијата и 

намалување на активното население; 

2. Немање инвестции за завршување на сите 

планирани проекти во патната структура; 

3. Немање инвестиции за реконструкција на 

енергетската мрежа; 

4. Неуспех на апликации за средства од 

развојните фондови.  
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7. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ОПШТИНСКИ СОСТОЈБИ 

 

7.1. Организациона структура и поставеност 

Општинското раководство е во надлежност на Советот на Општината. Во 

составот на Советот влегуваат следните тела: 

 Градоначалникот 

 Комисија за односи меѓу заедниците; 

 Совет за заштита на потрошувачите; 

 Партиципативно тело од областа на урбанизмот; 

 Комисија за статут и прописи; 

 Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања; 

 Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој; 

 Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 

средина; 

 Комисија за општествени дејности; 

 Комисија за меѓународна соработка; 

 Комисија за односи меѓу верските заедници; 

 Комисија за месна самоуправа; 

 Комисија за туризам, занаетчиство и угостителство; 

 Комисија за родова еднаквост на половите; 

 Комисија за одбележување на празници, манифестации, доделување 

награди и признанија; 

 Комисија за земјоделство, шумарство и сточарство; 

 Лекарска комисија за заштита на правата на пациентите; 

 Совет за јавно здравје. 

 

Покрај овие органи, функционираат и неколку управни одбори за јавните 

претпријатија, училишта, здравствени институции и останати организации и 

субјекти. Организираноста на локалната самоуправа е во согласност со Законот за 

локална самоуправа и Статутот на Општината. Општинските управни органи ги 

реализираат сите предвидени задачи според позитивните законски прописи и до 

сега не биле забележани случаи кои негативно би влијаеле на имиџот на 

Општината. Во анкетното истражување, од 50 анкетирани жители, 48 изразиле 

доверба во Општинските органи и се задоволни од нивната работа. 

 

7.2. Локална даночна политика 

Врз основа на Законот за локална самоуправа, Општината раководи со 

даночната политика на територијата на Општината. Моменталната даночна 

политика ги предвидува следните даночни стапки: 
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 Купопродажба на имот: 3%; 

 Административна такса: 300.00 ден; 

 Данок на промет; 

 Данок на имот; 

 Данок на наследство и подарок: 0%, 3% и 5% во зависност од редот и 

утврдениот Тарифник. 

 

Моменталната даночна политика е издржана и издржлива и нема потреба 

од менување се додека не се создадат подобри економски услови. Според 

буџетите од 2010 до 2014 година, Општината има среден годишен приход од 

даноци од 16,200,000.00 денари со просечна планирана даночна вредност од 

21,300,000.00 денари. 

 

7.3. Социјална политика и институции 

 Социјалната политика во Општината е застапена на задоволително ниво. 

Иако Општината нема сопствен социјален субјект – центар или канцеларија, на 

територијата функционираат теренски тимови кои реализираат посети и 

патронажа. Социјалната помош се дистрибуира редовно на 400 регистрирани 

приматели на социјална помош. Во интервју со локалниот тим по прашања на 

социјалната политика, беше напоменато дека Општината има потреба од 

дополнителен стручен кадар од областа на социјалната политика како и 

организирање на инфоративни настани и активности. Моментално, Центарот за 

социјални работи од Гостивар е задолжен и испраќа теренски тимови од областа 

на социјалните работи во координација со Општинската канцеларија.  

 

Анкетата на населението не покажа негативни мислења за општинската 

социјална политика освен неколку напомени дека социјалната политика треба да 

биде анализирана и од страна на централната власт со цел да се помогне на 

населението и да се намали потребата од социјална помош. 

 

7.4. Здравствени институции 

 Во Општината има номинален број на здравствени установи со тоа што 

одредени категории на здравствени институции не постојат како што ситуацијата 

со немањето на Гинеколошка специјализирана здрвствена институција. 

Моментално во Општината има: 

 Општа медицина ‐ установи: 7; 

 Стоматологија ‐ установи: 2; 

 Превентивна и општа медицина ‐ установи: 2; 

 Педијатрија – установи: 1; 
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Во Општината функционираат и две аптеки и една лабораторија како 

поддршка на здавствената област. Општината има служба за итна медицинска 

помош. Најблиската локација за воздушна медицинска евакуација е во Дебар 

поради тоа што Општината нема хелиодром. При анкетирањето на граѓаните 

беше изразена потребата од поголеми количини на лекови како и потребата од 

намалување на цените на лековите поради фактот дека постарото население има 

потреба од лекови, меѓутоа цените во двете приватни аптеки се високи за 

одредени групи на лекови.  

 

7.5. Поддршка од институциите на државно ниво 

Општината има релативно доволна поддршка од институциите на 

централно ниво. Агенцијата за вработување има своја канцеларија додека 

останатите министерства и државни институции имаат редовни контакти со 

Советот и соодветните општински претставници. Општината редовно е 

посетувана од страна на теренски тимови од областа на економијата, 

вработувањето, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Агенцијата за 

финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој итн. 

 

Општинскиот буџет е директно поддржан по основа на дотации и 

трансфери од други нивоа на власта кој во просек се движи помеѓу 89,000,000.00 и 

91,000,000.00 денари. Исто така, во последните две години се иницирани и во тек 

се неколку проекти од инфраструктурна, главно патна, природа кои значително 

ќе допринесат за подобрувањето на економската структура, бидејќи во сите 

анкети и прашања кои беа обработени во текот на теренското истражување, како 

главен негативен економски фактор беше наведена слабата патна 

инфраструктура. 

 

7.6. Моментална состојба со процесот на ЛЕР 

Општината има формирано тим за ЛЕР предводен од Помошникот на 

Градоначалникот за ЛЕР. Активностите за ЛЕР се планирани на соодветен начин 

преку подготовка на Програма за ЛЕР со буџет, планирани активности и цели како 

и носители на активностите. Во 2014 година биле планирани 250,000.00 денари 

буџет за ЛЕР активности со тоа што имало и непредвидени дополнителни 

средства кои биле подоцна добиени и наменски искористени. 

 

Тимот за ЛЕР е концентриран на неколку паралелни активности: 

1. Следење на состојбите во ЛЕР; 

2. Анализи и извештаи за ЛЕР пред Советот и граѓаните; 

3. Следење на иницијативите на национално ниво како и можните извори на 

грантови и поддршка; 



Општина Маврово и Ростуше 
Стратегија за локален економски развој 
2014 ‐ 2018 година 
 

 

52 
 

4. Организација на работилници за искористување на средства од ИПАРД 

развојните програми; 

5. Помош на апликантите во подготовка на основните документи за 

апликации; 

6. Реализација на проектот за Промоција на еко производи со помош на 

проект од Европската Унија 2014 – 2016 година и формирање на пазар за 

еко‐производи во Општината; 

7. Планирање и реализација на апликации за регионални проекти во рамките 

на Полошкиот Плански Регион согласно  Законот  за  рамномерен  

регионален развој  и  Годишната  програма  за  финансирање  на  

регионални  проекти  на Бирото за регионален развој; 

8. Усвојување на Физибилити Студија за Јавно Приватно Партнерство за 

изградба на Изградба на административно–деловен простор преку 

партнерство со приватен инвеститор; 
9. Учество во програмата „Форумите во зедницата“ чија цел е поддршка на 

партиципативниот развој на заедниците на локално ниво; 

10. Координација на активностите со другите нивоа на власта кои работат во 

областа на ЛЕР. 

 

Иако тимот за ЛЕР е мал и има времен каркатер, остварените резултати се 

на завидно ниво, пред се поради добрата информираност за состојбите и 

можностите, флексибилноста на членовите на тимот да работат на проекти кои 

не се од нивен домен како и кохезивност во размислувањата. 

 

Во изминатите 4 години се направени напори за добивање на средства за 

инвестирање и развој и дел од нив резултирале со фондови и активни проекти: 

1. Аплицирано е за фондови од ИПАРД програмата; 

2. Координиран е и утврден интерес кај населението за Мерката 302 за 

модернизација на сместувачки капацитети и поднесени се две апликации 

кои биле предмет на скапа процедура;  

3. Поднесени се две апликации за ИПА фондови од кои една резултирала со 

фонд од 181,000.00 ЕУР. 

 

7.7. Состојба во областа на заштита на животната средина 

Општината, посебно Советот на Општината, има развиено завидно ниво на 

свесност за заштитата на животната средина и превзема редовни и активни 

мерки за реализација на локалните еколошки планови. Земајќи во предвид дека 

Општината е една од најубавите региони во Македонија, заштитата на средината 

е приоритет за речиси сите анкетирани фокус групи, почнувајќи од Општинскиот 

тим па се до учениците.  

 



Општина Маврово и Ростуше 
Стратегија за локален економски развој 
2014 ‐ 2018 година 
 

 

53 
 

Општинскиот Совет оддржува редовни состаноци, средби и брифинзи на 

ниво на општина на која присуствуваат граѓани кои предложуваат соодветни 

еколошки проекти и активности. Општината, до сега, има реализирано неколку од 

нив како на пример поставување на корпи за отпад, санација на отпадни материи, 

уредување на планинските патеки и сл. Комуналните активности во Општината се 

на добро ниво со напомена дека е потребно зголемување на информативните 

активности за граѓаните со цел да се оддржи и подигне нивото на еколошка свест 

и дополнителна обука на комуналните работници.  

 

Исто така, земајќи во предвид дека Националниот парк Маврово е дел од 

општинската територија, еколошкиот фактор е директно наметнат во сите 

стратегиски планови и истиот мора во целост да биде земен во предвид при идно 

планирање на активности во областа на ЛЕР. 

 

7.8. Состојба со бизнис климата 

Во Општината функционираат релативно голем број на правни субјекти, 

вкупно 229 од различни категории. Како основен сегмент на бизнисот, деловните 

субјекти се носители на општата бизнис клима и истите,моментално, 

функционираат во номинални граници земајќи ги во предвид општите економски 

услови во Општината. Најголемите деловни субјекти се хотелите и 

угостителските објекти како и неколку деловни субјекти од областа на 

прехранбената индустрија, трговијата и градежништвото. 

 

Во текот на анкетата која беше спроведена, целна група беа малите и 

средни претпријатија со цел да се утврдат состојбите во нивното бизнис работење 

и нивните мислења за мерки и активности за подобрување на бизнис климата и 

општата економска состојба. Според анализите на нивните одговори, донесени се 

следните заклучоци: 

1. Од вкупниот број на анкетирани претпријатија, 85% оствариле позитивен 

годишен биланс во последните три години; 

2. Релативно мал број, односно 55% размислуваат за проширување на 

сопствените бизниси. Како причини за останатите се наведени немањето 

на извори на дополнителни средства за проширување како и слабата 

куповна моќ на локалното население; 

3. Ист број, 55%, мислат дека Општината има можности за дополнителен 

бизнис развој во приватниот сектор; 

4. Вкупно 44% се изјасниле дека немаат пристап до можности за кредитирање 

за потребите на проширување на сопствениот бизнис; 

5. Во изминатите три години, 44% биле поканети на информативни средби 

или обуки од областа на претприемништвото и менаџментот на бизнис 
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додека 44% не биле поканети и мал број, 12% не знаат дали имало покани 

или не; 

6. Посебно внимание привлекува одговорот на прашањето дали се задоволни 

од мерките на локалната власт‐општината за поддршка на приватните 

бизниси. Вкупно 77% изразиле незадоволство од локалните мерки и 

активности за развој на бизнисот; 

7. Ист број, 77% се изјасниле дека немале можност за извоз на производи и 

услуги во странство. Останатите 23% имале и ја искористиле можноста; 

 

На прашањето кои се најголемите препреки со кои се соочуваат приватните 

бизниси и нивниот развој, анкетираните субјекти ги навеле следните причини: 

1. Сезонска зависност на работењето: 40% 

2. Слаба економска моќ на потрошувачите: 20% 

3. Слаба транспортна инфраструктура: 20% 

4. Немање можности за кредитирање: 10% 

5. Немање на обртен капитал: 10% 

 

На прашањето кои се приоритетни мерки кои треба да се имплементираат 

со цел да се подобри бизнис климата, анкетираните одговориле: 

1. Да се помогне на фирмите со нови идеи и можности: 45% 

2. Да не се ангажираат изведувачи од соседните општини: 20% 

3. Стимулација на приватните фирми преку поволни кредити: 20% 

4. Да се овозможи пристап до маркетинг можности и активности во 

странство: 15% 

 

Анализата на можните мерки и предлози од овој дел ќе бидат дадени во 

вториот дел од овој документ.  
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7.9. SWOT анализа на локална самоуправа и општински состојби 

 

Силни страни Слаби страни 

 

1. Развиена интерна структура и 

децентрализација на функциите во 

Општинската власт; 

2. Отвореност и активна комуникација помеѓу 

Општинскиот тим и населението; 

3. Доволно развиена мрежа на здравствени 

субјекти; 

4. Активни социјални процеси за поддршка на 

населението; 

5. Релативно голема еко свест кај населението и 

деловните субјекти; 

6. Активен процес на тимот за ЛЕР; 

7. Воспоставени односи со другите општини и 

централната власт; 

8. Следење и реализација на можносите за 

инвестиции од развојните програми. 

9. Функционирање на малите и средни деловни 

субјекти со релативен успех. 

 

 

1. Слаба развиеност на локалните патишта до 

одредени региони; 

2. Зависност на бизнис климата од сезонските 

периоди;  

3. Немање на директни инвестиции за 

зголемување на бизнис можностите; 

4. Немање на бизнис кластер или организација 

за поддршка на бизнисот; 

5. Немање на финансиски институции; 

6. Застареност на инфраструктурата во областа 

на комуналните дејности; 

7. Зависност на населението од стручни 

консултантски услуги во областа на 

аплицирањето за грантови и средства; 

8. Миграција. 

 

Можности Закани 

 

1. Наоѓање на инвеститори кои би инвестирале 

во развојот на бизнис ориентирани проекти; 

2. Аплицирање за грантови и средства од 

национални и интернационални фондови за 

развој на бизнисот; 

3. Формирање на маркетинг стратегија за 

широко промовирање на Општината во 

странство; 

4. Едукација на населението и деловните 

субјекти во процесот на подготовка на 

апликации за грантови и фондови; 

5.  

6. Промоција на руралната инфраструктура и 

традиција;  

 

 

1. Немање на иницијатива кај малите и средни 

деловни субјекти; 

2. Немање инвестиции за реализација на 

плановите за проширување на бизнис 

структурите; 

3. Конфликт помеѓу еко‐потребите и бизнис‐

потребите; 

4. Неуспех на апликации за средства од 

развојните фондови.  
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ВТОР ДЕЛ 

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Целта на Стратегијата за локален економски развој на Општина Маврово и 

Ростуше е да се подготви и насочи стратешкото планирање во областа на 

локалниот економски развој со посебно внимание на процесите на анализа, 

планирање, реализација и контрола во процесот на работење и достигнување на 

предвидениот степен на економски развој. 

 

Првиот дел даде приказ на моменталните состојби во Општината како и 

секторски ориентирани SWOT анализи кои ги дефинираа, пред се, можностите 

кои се истовремено и најинтересни за секоја стратегија за развој. Не смее да се 

заборави и факторот на ризик, односно влезните варијабили и евентуални 

влијанија кои би го спречиле остварувањето на стратешките цели и општата 

визија за Општината. 
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1. ВИЗИЈА И ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЈАТА 

 

 1.1. Визија 

 Преку реализација на планиран процес на активности,  Општина Маврово и 

Ростуше до 2018 година да прерасне во економски силна, туристички и бизнис 

ориентирана општина со развиена инфраструктура, национални и 

интернационални бизнис односи и да премине во привлечна дестинација за 

приватни, деловни и ВИП посетители и активности.  

 

 1.2. Приоритетни области 

 Приоритетните области во Стратегијата се одредени врз основа на 

моменталните состојби и можности на Општината, мислењата и предлозите на 

сите инволвирани ентитети и реалните услови во кои целите би можеле да се 

остварат. Приоритетните области се дефинирани по следниот редослед: 

1. Инфрастуруктура; 

2. Туризам; 

3. Економија; 

4. Лесна и незагадувачка индустрија; 

5. Здравство и социјална политика; 

6. Животна средина; 

7. Образование, култура и спорт. 

 

1.3. Стратешки цели 

 Стратешките цели се насочени кон соодветните области и ги дефинираат 

сегментите на визијата, односно, што треба да се направи со цел да се оствари 

придонес кон постигнувањето на визијата во соодветната приоритетна област. 

Стратешките цели имаат сопствени конкретни цели кои се неопходни за 

реализација на стратегиската цел во чииј состав влегуваат. Врз основа на погоре 

наведените фактори и извори на информации, а во согласност со дефинираните 

приоритетни области, дефинирана е следната листа на стратешки цели: 

1. Обнова на постоечката инфраструктура и создавање услови за нови 

инфрастуруктурни активности; 

2. Развој и промоција на туристичките капацитети со тежиште на 

привлекување на гости од областите на екотурзмот, зимскиот туризам, 

селскиот туризам и планинскиот туризам; 

3. Формирање на услови за привлекување на инвестиции  и вложувања во 

моменталната бизнис мрежа и воспоставување на долгорочни економски 

можности преку понуда и реализација на проектни услови за инвеститори 

во различни економски области; 
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4. Развој на моменталните индустриски капацитети и овозможување на влез 

на нови технологии и инвестиции; 

5. Модернизирање на здравствените капацитети и подобрување на условите 

за користење на услугите од областа на социјална политика и зголемување 

на стандардот на живот; 

6. Продолжување на стратегијата на почитување на моменталните еколошки 

вредности и континуирано подобрување на свесноста на населението; 

7. Оддржување на капацитетите за образование и проширување на 

можностите преку овозможување на дополнителни образовни услуги во 

современите области, оддржување на културното наследство, спортот и 

зголемување на активностите за подобрување на животниот стандард. 
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2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЦЕЛИТЕ 

 

Имплементацијата на стратегиските цели треба да биде планирана врз 

основа на детални планови за имплементација на стратегиски цели. Овие планови 

ќе бидат поддржани со предходни анализи во форма на физибилити студии, 

буџет, контролни и резултантни индикатори. Овој дел од Стратегијата ќе ги 

обработи стратегиските цели и ќе даде предлози за начинот на спроведување, 

резултати кои треба да се постигнат и проценка на ризиците со цел истите да се 

избегнат или намалат.  

 

1. Стратешка цел 1 - Обнова на постоечката инфраструктура и создавање 

услови за нови инфрастуруктурни активности 

 Инфраструктурата беше еден од најслабите сегменти во Општината кој 

имаше негативно влијание на моменталните економски трендови и можностите 

за иден развој. Инфраструктурата беше наведена како како приоритетна потреба 

во Општината од страна на сите таргет групи кои беа инволвирани во 

истражувањата. Инфраструктурата има најголем ефект, односно фактор на 

препрека, во бизнис средината поради директната зависност на бизнис процесите 

од инфраструктурните можности, посебно патната и енергетската 

инфраструктура. 

 

Конкретна цел 1.1:  

Координација на туристичките потреби и развојни планови со состојбите 

во моменталната патна инфраструктура со цел да се утврди приоритет на 

реализација со примена на концептот „приоритет кон извори на приходи“. Оваа 

цел е насочена кон формирање на приоритет според мислењето на Општината и 

потребите на општината. Бидејќи обновата на патиштата моментално е во 

надлежност на централната власт потребно е Општината да ги насочи идните 

напори кон подобрување на интер‐општинската патна мрежа, посебно 

пристапноста кон планинските локации кои може да бидат предмет на 

туристичка атракција, реката Радика планинските врвови. 

 

Индикатори за контрола: 

 Проект‐Анализа на моментални најфрекфентни  туристички локации и 

патната мрежа до нив и потребни инвестициски активности. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

30,000.00 ден / 90 дена 
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Конкретна цел 1.2: 

Истражување на сите можни извори на фондови за инфраструктурен развој 

и дефинирање на редовна листа на следење на можности. Инфраструкурните 

грантови и донации и понатаму остануваат најдобар начин на финансирање на 

општински проекти. Покрај национално‐промовираните фондови и иницијативи, 

постојат голем број на интернационални фондации на моќни компании и 

индивидуалци кои поддржуваат долгорочни инфраструктурни проекти.  

 

Пример за ова е планинскиот туризам во Полска. После напуштањето  на 

комунизмот, малите планински региони понудуваа можности на сите страни во 

светот во организирана форма на маркетинг за достапно земјиште, услови и 

можности. Од 1991 до 2001, во планинскиот регион на Полска се отвориле повеќе 

од 24 јавни приватни партнерства со различни намени инвестирани од странство. 

Овие активности придонеле за зголемување на БДП за 0.34% само од конкретниот 

регион. 

 

Индикатори за контрола: 

 Формирана база на податоци со матрица на предвидени, моментални и 

минати можности за апликации. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

10,000.00 ден / 10 дена 

 

Конкретна цел 1.3: 

Организирање на состаноци и средби со секторот за туризам, 

министерството за транспорт и врски, економија и останати највисоки владини 

институции и презентација на плановите за обнова во приоритетните 

инфраструктурни потреби и барање за зголемување на фондовите со објаснување 

дека инфраструктурата е приоритетна стратешка цел и неопходна за развој на 

идните можности, посебно во патната, енергетската и водоснабдувачката 

инфраструктура.  

 

Националната буџетската распределба е базирана врз конкретните 

потреби и ова, во случајот на Општината, треба да се промени и да се базира на 

основа на идни планови и долгорочна стратегија.  

 

Индикатори за контрола: 

 Реализирани состаноци и добиени потврди дека Општината може да добие 

поголем фонд на средства. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 
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60,000.00 ден / 90 дена 

 

Конкретна цел 1.4: 

Промовирање на инфраструктурните потреби како можности за 

инвестиција. Според информациите од тимот за ЛЕР, Општината не била цел на 

организиран маркетинг за масовно претставување на интернационално ниво 

освен во иницијативи кога само делови од можностите биле претставени. 

Моменталните бизнис трендови се насочени кон глобализација и интеграција. 

Општината треба да се насочи кон маркетинг на интегрирани пакети во кои се 

нудат можности за градба, инфраструктурно инвестирање со учество во добивка и 

развој на локален бизнис. 

 

Индикатори за контрола: 

 Подготовка на краток инфраструктурен преглед како составен дел од сите 

идни промотивни активности. Овој дел би вклучил неколку важни 

податоци за можностите и од кои инфраструктурни инвестиции тие 

зависат. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

25,000.00 ден / 30 дена 

 

Конкретна цел 1.5: 

Организација на сите заинтересирани бизнис субјекти од Општината со цел 

да се разгледаат можностите за здружено инвестирање во патната и или градежна 

инфраструктура со што би се подобриле условите и за нивно сопствено работење 

и зголемување на профит. Сопствениците на малите и средни бизниси мора да 

бидат мотивирани за долгорочно размислување и планирање со цел да се 

искористат можностите од приватниот сектор. Земајќи во предвид дека 70% од 

малите и средни деловни субјекти оствариле позитивен биланс на успех во 

последните три години, добивката, или дел од неа, би можела да се инвестира во 

општински проекти кои за возврат би резултирале со одредени олеснувања или 

можности за акционерско учество во идни проекти.  

 

Индикатори за контрола: 

 Организација на тридневен семинар на кој ќе бидат присутни бизнис 

консултанти со цел да ги објаснат основите на овој концепт на долгорочно 

инвестирање пред сопствениците на бизнисите и да се формира кластер на 

бизнис сопственици. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

45,000.00 ден / 5 дена 
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Конкретна цел 1.6: 

Зголемување на активностите во процесот на барање на инвестиции во 

енергетската инфраструктура на Општината.  

 

Индикатори за контрола: 

 Состаноци со владини органи и презентирање на проблемите со кои се 

соочува Општината во областа на снабдувањето со енергија; 

 Барање на идни потенцијални инвеститори за создавање на локални 

капацитети за производство на еколошка енергија. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

45,000.00 ден / 1 година 

 

Конкретна цел 1.7: 

Изградба на нова административна зграда во административниот 

општински центар ‐ с.Ростуше 

 

Индикатори за контрола: 

 Подготовка на проект и план со дефинирана временска линија за 

реализација и буџет; 

 Барање на извори на средства за изградба на зградата. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

Буџетот и временската линија ќе бидат утврдени во Проект Планот. 
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2. Стратешка цел 2 - Развој и промоција на туристичките и угостителски 

капацитети со тежиште на привлекување на гости од областите на 

екотурзмот, зимскиот туризам, селскиот туризам и планинскиот туризам 

Туризмот и угостителството , очигледно, е најперспективната гранка во 

Општината и има приоритет во однос на сите останати стопански фактори кога 

станува збор за подобрување на економијата на локално ниво. За таа цел, 

потребно е да се насочат напорите од неколку сегменти од Општината со цел 

истиот да добие подем и да придонесе во развојот на Општината во регионален 

туристички центар. Тука се мисли на заеднички настап на Општината, приватните 

деловни субјекти централната власт. Предуслов за реализација на оваа стратешка 

цел е успешната реализација на првата стратешка цел, односно, развојот на 

инфраструктурата со што ќе се придонесе во процесот на воспоставување на 

современа инфраструктурна и логистичка база за отворање на можности во 

областа на туризмот и угостителството. 

 

Конкретна цел 2.1:  

Координација на туристичките и угостителските деловни субјекти во 

заеднички кластер чија цел ќе биде давање на конкретни предлози кои би 

придонеле за подобрување на туристичката понуда во целата Општина, не само во 

нивните сопствени бизниси.  

 

Туристичките деловни субјекти во Општината се важен фактор за развојот 

на туризмот и угостителството. Тие ја претставуваат моменталната основа на 

турситичкиот и угостителски капацитет на Општината бидејќи најголемиот број 

на туристи се сместуваат во хотелите. Кластерот ќе има форма на здружение кое 

би ги застапувало севкупните интереси на туристичките деловни субјекти од една 

страна, а и самата Општина ќе може да дава предлози пред нив во врска со 

активности кои треба да се превземат од нив. Опасноста во оваа конретна цел е 

немањето на иницијатива или желба кај сопствениците на деловните субјекти да 

соработуваат со сопствената конкуренција. Решението со кое ќе се избегне оваа 

опасност е можноста на Општината, во рамките на законите, да предвиди 

задолжително учество на месечен брифинг за туризмот и угостителството на кој 

ќе се обработуваат актуелни теми како на пример класификацијата на објектите, 

можноста за промовирање на сите туристички деловни објекти во интегриран 

туристички водич во странство, под покровителство на самата Општина.  

 

Индикатори за контрола: 

 Реализација на три последователни состаноци на претставници на 

хотелите и рестораните од Општината и добивање на месечна листа на 

предлози. 
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Планиран буџет / период за реализација: 

60,000.00 ден / 365 дена 

 

Конкретна цел 2.2:  

Развој на останатите видови на туризам, односно екотурзмот, рибниот 

туризам, селскиот туризам, историско‐културен туризам и планинскиот туризам.  

 

Општината моментално е насочена кон зимскиот туризам, односно 

користењето на зимските патеки во текот на зимскиот период. Ова беше 

покажано и преку анализата на посети во периодот на годината. Врвот на посети 

се достигнува во периодот помеѓу Декември и Февруари додека одредено 

зголемување исто така се забележува и во летните месеци помеѓу Јуни и Август. 

Ова е показател дека зимскиот туризам е веќе развиен и идните ЛЕР активности 

во врска со зимскиот туризам треба да бидат насочени кон подобрување на 

зимската туристичка понуда и стандардите додека за останатите форми на 

туризам, активностите треба да бидат насочени кон формирање на дополнителни 

инфраструктурни ресурси, поголема промоција и развој на активности кои би 

биле привлечни за туристите. 

 

Доближувањето кон природата, посебно за младите лица од Македонија, во 

идните 3 години ќе добива се поголем замав. Овој концепт на тури со престој и 

кампување во природа под водство на професионални лица веќе е широко 

распространет во светот. Семејствата од големите градови ги користат викендите 

како време кога нивното дете ќе помине период во природа наместо пред 

компјутер. Овој туристички пакет може да им се понуди на сите училишта во 

Македонија. Предходно истражување е потребно со цел да се утврди вистинската 

заинтересираност и економскиот профил на активноста.  

 

Примерот даден на сликата бр.5 покажува форма на едноставен маркетинг 

за туристичка компанија во Тајланд која организира викенд тури со кампување за 

деца. Концептот започнал со двајца туристички работници во 2008 година 

(година на Финансиската криза) и вкупен влог од 550.00 ЕУР. Денес компанијата 

има 45 вработени и функционира со годишен профит од 12,000.00 ЕУР  
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Сл. 5 – Промоциј на камперска компанија за деца во Тајланд 

 

Индикатори за контрола: 

 Формирање на излетнички локации по текот на реката Радика кои ќе се 

користат за риболов и кајакарство. 

 Организација на културно‐истористи тури со водич за странски туристи и 

промоција на можноста во форма на пакети на туристичките агенции во 

Македонија и светот. 

 Организација на Клуб или Здружение за излетнички тури кои ќе го 

раководи Општината со вработување на професионални туристички 

водичи.  

 

Планиран буџет / период за реализација: 

240,000.00 ден / 365 дена 

 

Конкретна цел 2.3:  

Промоција и привлекување на инвестиции од странство. 

 

Целта ќе треба да даде примамливи понуди до странски инвеститори или 

приватни сопственици кои би инвестирале во излетнички капацитети и изградба 

на туристички комплекс во кој ќе се комбинираат сите видови на туризам и 

истиот ќе служи како база за тури. Концептот се покажа доста успешен во Канада 

каде мали рурални населби ја одстапиле својата земја за изградба на туристички 

комплекси од странски инвеститори. Денес, Онтарио планинските туристички 

населби се едни од најпознатите и остваруваат огромна добивка. Овој концепт 

треба да се поддржи со анализа во која ќе биде изработен предлог модел и истиот 

ќе се промовира пред туристички инвеститори од Западот, Русија и Кина од каде 

им има најголем број на посетители на централноевропските зимски туристички 

локации во Австрија, Швајцарија, Словенија а во последните 4 години и во Србија. 
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Сл. 6 – Зимски туристички камп во Онтарио, Канада 

 

Оваа конкретна цел мора да биде континуирана и да се реализира без 

запирање. Промоција на Маврово преку телевизиски спотови, кратки пораки 

испратени по електронска пошта со прикачен памфлет или учество на туристички 

семинари не се повеќе начини на маркетинг и истото треба да се избегнува. 

Конкретниот пристап ќе предвиди изработка на коплетен коцнепт на зимска 

туристичка населба со современи капацитети во форма на целосен елаборат и 

истиот ќе се понуди паралелно до што е можно поголем број на туристички 

инвеститори и конгломерати. Елаборатот не треба да има само информација за 

природните убавини на Општината, туризмот, културата и сл. Елаборатот треба 

да содржи идеја, концепт, можности, буџет и план за реализација. Ова е новиот 

начин на откривање на инвеститори. 

  

  Индикатори за контрола: 

 Формирање на конкретни проект‐планови; 

 Идентификација на глобални туристички инвеститори; 

 Кампања за промоција и понуди преку директен и социјален маркетинг; 

 Изработка на прмотивна веб страница, целосно посветена на можностите 

на регионот и промоција на можни проекти.  

 

Планиран буџет / период за реализација: 

300,000.00 ден / 365 дена 

 

Конкретна цел 2.4:  

Обука на туристички промотори и туристички персонал за менаџмент. 
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Целта треба да овозможи предходно селектирани индивидуалци да бидат 

обучени во постапките на современа промоција и маркетинг според 

интернационалните теркови. Овие лица ќе бидат задолжени за директен 

маркетинг, на почетокот преку електронска комуникација се додека не се најде 

заинтересиран инвеститор, а подоцна и директна промоција преку посета на 

инвеститорот на лице место. Добриот маркетинг и презентација се неопходни за 

привлекување на вниманието на можни инвеститори додека идејата, концептот 

или планот и нивната издржливост и реалност се неопходени за привлекување на 

самата реализација на инвестицијата.   

 

  Индикатори за контрола: 

 Формирање на мал тим за промоција (2‐3 лица од Општината кои ќе се 

обучат за современ маркетинг). 

 Подготовка на конкретни планови и концепти за туристичка инвестиција. 

 Доставување на понуди на најмалку 1,000 можни инвеститори во текот на 

првата година.  

 

Планиран буџет / период за реализација: 

250,000.00 ден / 365 дена 

 

 

Конкретна цел 2.5:  

Подготовка на физибилити студија за јавно приватно партнерство за 

изградба на комерцијален туристички и административен центар во Маврови 

Анови. 

 

Целта треба да овозможи формирање на предуслови за реализација на јавен 

приватен проект кој ќе резултира со модерен туристички и административен 

комплекс – зграда која ќе овозможува туристички услуги за гости со сместувачки 

и угостителски капацитети и модернизирање на административните капацитети 

на општинските органи.   

 

  Индикатори за контрола: 

 Подготовка на тендерска документација и објавување на тендер. 

 Избор на економски оператор за реализација на истражување и 

физибилити студија. 

 Промоција на проектот.  

 

Планиран буџет / период за реализација: 

180,000.00 ден / 90 дена 
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3. Стратешка цел 3 - Формирање на услови за привлекување на инвестиции  и 

вложувања во моменталната бизнис мрежа и воспоставување на долгорочни 

економски можности преку понуда и реализација на проектни услови за 

инвеститори во различни економски области 

Бизнис климата во Општината моментално се базира на мали и средни 

деловни субјекти со мала економска моќ. Ликвидноста на овие деловни субјекти е 

доволна, но не е на ниво да овозможи изразен развој, проширување на бизнисите 

и отворање на нови работни места. 

 

Стратешката цел е слична како и стратешката цел за развој на туризмот и 

истата е тесно поврзана со неа. Поради тоа, конкретните цели од оваа стратешка 

цел треба да се реализираат паралелно со стратешката цел 2. 

 

Конкретна цел 3.1:  

Промоција на малите и средни деловни објекти.  

 

Формирањето на стратегиски партнерства е новиот концепт на поврзување 

на бизнисите и формирање на услови за нови инвестиции. Според анкетата која 

беше спроведена со деловните субјекти, се утврди дека недостигот на обртни 

средства е еден од најголемите проблеми. Со цел да се зголемат можностите на 

малите и средни деловни субјекти, истите треба да се промовираат во 

интегрирана форма и на професионален начин. 

 

Колку за пример, може да се земе принципот на интеграција на понудите. 

Општината има компанија од областа на градежништвото, компанија за трговија 

со градежни материјали, транспортна компанија, компанија за дизјан на ентериер 

и компанија за производство на мебел. Овие деловни објекти, како посебни 

ентитети мора самостојно да се промовираат, меѓутоа доколку во еден 

промотивен предлог‐проект за изградба на туристички објект се додаде и фактот 

дека Општината има компании кои нудат градежни услуги, дизајн, уредување, 

транспорт и мебел во форма на „се‐во‐едно“ потенцијалниот инвеститор ќе добие 

целосна слика која прикажува достапна работна сила, едноставна логистичка 

стратегија и она што е најважно за инвеститорите – ниска цена поради локален 

карактер на изведувачите.  

 

Индикатори за контрола: 

 Формирање на клуб за интегрирани настапи на мали и средни деловни 

субјекти; 

 Обука, организација и обединување на промотивните активности под 

централизиран концепт на промоција и додавање на истиот во 

промотивниот туристички пакет; 
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 Формирање на бизнис веб страница за Општината во која ќе се прикажат 

сите деловни објекти кои нудат свои услуги за идни инвеститори. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

30,000.00 ден / 3 месеци 

 

Конкретна цел 3.2:  

Пристап до фондови и средства.  

 

Според анкетата која беше спроведена со деловните субјекти, се утврди 

дека недостигот на обртни средства е еден од најголемите проблеми. 

Конкретната цел има за задача да ја зголеми комуникацијата на локалните 

бизниси со националните организации кои нудат поволности за мали и средни 

фирми, посебно во областа на обртниот капитал. Општината, тука треба да се 

концентрира на помош во процесот на поврзување преку организација на бизнис 

форуми со поканување на поголеми фирми и финансиски организации од 

Македонија и презентација на можностите на локалните деловни субјекти. 

 

Индикатори за контрола: 

 Анализа на заинтересираност на локалните субјекти за заедничка 

инвестиција во форум или бизнис средби; 

 Обука во областа на менаџирање со обртен капитал. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

45,000.00 ден / 3 месеци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Стратешка цел 4 - Развој на моменталните индустриски капацитети и 

овозможување на влез на нови технологии и инвестиции 
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Моменталните индустриски капацитети се присутни, но не се целосно 

искористени. Општината има речиси неограничени услови за развој на 

сточарството, млечната прехранбена индустрија, месната индустрија, 

рибарството, градежништвото, столаријата, пчеларството, текстилната 

индустрија, производството на вода и енергетската индустрија. Проблемот со кој 

се соочува е недостигот на средства и постепената миграција.  

 

Овие негативни фактори се тесно поврзани меѓу себе. Населението мигрира 

поради желбата за повисок стандард и заработувачка. Стандардот зависи од 

достапноста на работни места и извори на егзистенција, изворите на егзистенција 

зависат од достапната индустриска мрежа која пак зависи, пред се од средства и 

работна сила. Овој ланец мора да се прекине поради континуираниот негативен 

ефект. Загрижувачки е фактот дека 45% од анкетираните ученици би останале во 

Општината и нема да мигрираат доколку најдат работа. Земајќи во предвид дека 

30% се веќе решени да мигрираат, немањето на работа би го зголемил овој број 

двојно повеќе. 

 

Конкретна цел 4.1:  

Продолжување на тенденцијата за добивање на средства од развојните 

програми  

 

Според анкетата која беше спроведена, дел од апликациите за средства од 

одредени програми за развој биле неуспешни и се изгубил интересот. Општината 

треба да продолжи со напорите и доколку немадруго решение, да одвои фонд од 

буџетот за анагажирање на стручен консултантски субјект кој би ги овозможил 

услугите на подготовка на апликации, не само во Македонија, туку и на 

интернационално ниво.  

 

Колку за споредба, целосна подготовка на професионален начин кој ќе биде 

во согласност со сите барања на донаторот би можела да се изработи за не повеќе 

од 10,000.00 ден. Поединецот можеби ги нема овие средства или истиот немал 

искуство и обука во процесот на подготовка на апликации па поради тоа бил 

проморан да ангажира консултантски куќи. Општината може да вработи лице кое 

ќе биде обучено и насочено само кон оваа активност со што дополнително би се 

намалиле трошоците по аликација.    

 

 

 

Индикатори за контрола: 

 Промоција на можностите пред населението со цел да се убеди истото и 

понатаму да аплицира за нови средства; 
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 Формирање на буџет за ангажман на стручни консултантски услуги од 

компанија, на подолг период со што би се намалила цената на услугите; 

 Поврзување со поголемите деловни субјекти од Македонија и странство со 

цел да се побараат инвестиции за рестартирање на одредени индустриски 

процеси. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

100,000.00 ден / 1 година 

 

Конкретна цел 4.2:  

Иницирање на програма за формирање на јавни приватни партнерства од 

областа на индустриските гранки  

 

Јавните приватни партнерства ќе и овозможат на Општината да има 

директен пристап до инвестициски можности. Овие инвестициски можности 

може да бидат изразени преку фондови, техника или стручен персонал за 

зголемени производства.  

 

Моментално Општината се соочува со недостиг на средства, а во одредени 

индустриски гранки и со намалување на ресурсите. Тука може да се наведе 

примерот на сточарството. Јавно приватно партнерство со поголем субјект од 

истата област би бил корисен и најверојатно би резултирал со добивка во 

финансиски средства и отворање на работни места.  

 

Истото важи и за пчеларството. Иницијативата која била покрената за 

сертификација на пчеларските семејства завршила неуспешно и покрај фактот 

дека во Македонија, во 2012 година имало преку 10,000 пчеларски семејства со 

сертификати, поддржани преку субвенции. Програмата за одгледување добиток 

од 2011 до 2020 година со која е опфатено и пчеларството дефинира потребни 

услови за сертификација на медот. Во 2009 година, во Македонија имало 15.455 

пчелни семејства.  

 

Ова покажува дека процедурата за регистрација и сертификација, доколку е 

стручно обработена, не би тербало да биде неуспешна. На ист начин, можностите 

во пчеларството може да им се понудат на поголемите производители на мед кои 

би инвестирале во оваа гранка. 

 

 

Индикатори за контрола: 

 Подготовка на анализи и предлог‐ проекти за јавни приватни партнерства; 
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 Контакт со сродни поголеми приватни компании и понуда на ресурсите на 

Општината во замена за инввестиции; 

 Ангажман на бизнис консултантска компанија за подготовка на детален 

план за реализација на јавни приватни партнерства.  

 

Планиран буџет / период за реализација: 

80,000.00 ден / 1 година 
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5. Стратешка цел 5 - Модернизирање на здравствените капацитети и 

подобрување на условите за користење на услугите од областа на социјална 

политика и зголемување на стандардот на живот; 

Моменталните здравствени институции на територијата на Општината се 

доволни за потребите на населението, меѓутоа недостасуваат средства за целосно 

задоволување на здравствените услуги. Поради тоа, потребно е да се превземат 

мерки на централно ниво. 

 

Конкретна цел 5.1:  

Издвојување на ставка во општинскиот буџет за превентивна здравствена 

заштита со цел да се овозможат поголеми средства за Здравствениот дом Ростуше 

кој е оптоварен со надпросечни барања за интернвенции поради старосната 

распределба на населението.    

 

Индикатори за контрола: 

 Организирање на состанок помеѓу управниот одбор на Здравствениот дом 

Ростуше, Општинскиот Совет и претставник на Министерството за 

здравство. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

10,000.00 ден / 1 месец 

 

Конкретна цел 5.2:  

Зголемување на свесноста на населението за нивните права од областа на 

социјалната заштита преку редовни информирања и понуди на можностите за 

социјални услуги, посебно кај постарото население кое живее во помалните 

населени места и формирање на општинска канцеларија за социјални работи со 

кои би се намалила зависноста од Регионалниот центар во Гостивар. 

 

Индикатори за контрола: 

 Формирање на план за информирање и анкетирање на населението за 

исполнувањето на нивните права од областа на социјалната заштита; 

 Отворање на општинска канцеларија за социјални работи. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

250,000.00 ден / 1 година 
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6. Стратешка цел 6 - Продолжување на стратегијата на почитување на 

моменталните еколошки вредности и континуирано подобрување на 

свесноста на населението 

Еколошката свест во Општината е на добро ниво. Со неколкуте 

организирани настани за подобрување на состојбата со отпадот и загадувањето 

кои биле финансирани од Општината се покажува јасна иницијатива и запазување 

на еколошките стандарди. Конкретните цели се базирани на информациите од 

анкетата на општинскиот тим во врска со тоа што е потребно да се подобри како и 

примарното истражување на нови концепти од областа на заштитата на 

животната средина.  

 

Конкретна цел 6.1:  

Обука на персоналот од областа на комуналните услуги и заштитата на 

животната средина.  

 

Индикатори за контрола: 

 Организација на обука во надлежност на државните органи во областа на 

новитети во процесите на менаџирање со отпад и заштита на животната 

средина. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

30,000.00 ден / 1 година 

 

Конкретна цел 6.2:  

Редовни анализи на влијанијата на идни развојни проекти врз екосистемот 

во Општината и евалуација на дозволените граници на искористување на 

ресурсите во Општината без да се наруши екобалансот.  

 

Индикатори за контрола: 

 Реализација на проценки за секој развоен проект. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

5,000.00 ден по проект / 15 дена од денот на добивање на проект 
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7. Стратешка цел 7 - Оддржување на капацитетите за образование и 

проширување на можностите преку овозможување на дополнителни 

образовни услуги во современите области, оддржување на културната 

традиција и можностите за зголемување на капацитетите за спорт. 

Образовните капацитети во Општината се добри и доволни за потребите на 

образовниот систем. Како придонес во идниот развој потребно е да се дефинира 

образовна стратегија за инвестирање во своите ученици. Културното наследство 

на Општината е едно од најбогатите во земјата и истото мора да се оддржи преку 

мерки за намалување на миграцијата. Спортските активности да бидат предмет 

на зголемени буџетски ставки.   

 

Конкретна цел 7.1:  

Стипендирање на индивидуални ученици кои имаат за цел да го продолжат 

образованието во областа на индустријата, техничките науки и туризмот. 

Општината ќе има потреба од високо образован кадар кој е обучен по најновите 

стандарди, посебно ако се земе во предвид дека Општината веќе прави напори за 

имплементација на ЕУ стандардите во сите области, вклучувајќи ги и туризмот и 

угостителството.  

 

Индикатори за контрола: 

 Буџетирање на активности за поддршка на високо образован кадар. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

Потребна е дополнителна финансиска анализа 

 

Конкретна цел 7.2:  

Оргниазација на дополнителни обуки и преквалификации за лица кои се 

заинтересирани во одредени области.  

 

Индикатори за контрола: 

 Анкета на заинтересираност со цел да се утврди потребната област за 

дообука и преквалификација. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

60,000.00 / 1 година 

 

Конкретна цел 7.3:  

Запазување на културното наследство.  

 

Индикатори за контрола: 
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 Зголемување на промотивните активности за културните настани во 

Општината со цел да се истакне културното наследство и разновидност; 

 Интегрирање на културното наследство во промотивните активности од 

останатите области; 

 Оддржување на културно‐историските споменици и објекти. 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

120,000.00 ден / 1 година 

 

Конкретна цел 7.4:  

Намалување на миграцијата.  

 

Индикатори за контрола: 

 Зголемена комуникација со младото население за нивната важност за 

иднината на Општината; 

 Формирање на анти‐миграциска стратегија во соработка со 

министерството за труд и социјална политика; 

 

Планиран буџет / период за реализација: 

80,000.00 ден / 1 година 
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3. ПРЕДЛОЗИ НА НАДВОРЕШНОТ/СТРАНСКИ КОНСУЛТАТ ЗА ИДНИ РАЗВОЈНИ 

ТЕКОВИ 

 

Стратегијата беше изработена во соработка со надворешен консултант кој 

во изминатите 4 години имаше покажано сопствен интерес за Македонија како 

целина. Консултантот, исто така има престојувано во Маврово неколку пати во 

изминатите 4 години и Општината ја смета за една од најубавите предели на 

Балканот.  

После анализата на основните и теренските истражувања и резултатите 

кои беа добиени, беа донесени следните неколку предлози како генерална листа 

која би можела да се разгледа и усвои во иднина. 

1. Општината има голем капацитет за иден економски развој и ова е најважно 

во било која Стратегија за ЛЕР. Се останато е само прашање на планирање, 

правилно настапување, менаџмент и реализација; 

2. Првенствено, Општината мора да се концентрира на најважниот економски 

ресурс и област – човечките ресурси. Миграцијата е поопасна од било кој 

друг фактор. Надлежните органи мора да превземат мерки за спречување 

на истата преку директни активности (подигнување на свеста на 

населението за важноста на домот и семејството) и индиректни активности 

(формирање на услови за подобра економија); 

3. Патната структура на Општината е следниот фактор кој мора да биде 

третиран како предуслов за било каков иден економски развој. 

Економијата зависи од можностите за производство како линија со 

најголем придонес во било која економија. Добро развиената 

производствена инфраструктура ќе формира залихи кои можат да се 

пласираат, но за тоа е потребен пазар и логистика. Пазарот е предмет на 

правилно организирана промоција која денес многу лесно може да се 

организира и реализира од една канцеларија, компјутер и интернет.  После 

извршената промоција доаѓа еден од најкритичните алки во бизнис 

ланецот – трговската логистиката која бара транспортна инфраструктура и 

можности. Општината нема железничка линија или директен излез на море 

поради што патната структура е единствениот и најважен сегмент за 

логистичката поддршка на идниот економски развој; 

4. Општината Маврово и Ростуше има капацитет да прерасне во главен 

туристички регион и атракција. Во последните две децении, Црна Гора, која 

има планински и приморски карактер, масовно ја промовираше својата 

туристичка понуда дури и во периоди на ембарго и криза. Денес, Црна Гора 

е дестинација на мулти‐милијардери кои купуваат општинско земјиште и 

градат приватни вили, одморалишта, хотели и бизнис центри во кои се 

реализираат ексклузивни бизнис состаноци и настани. Општината Маврово 
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и Ростуше ги има потполно истите капацитети и со правилен настап може 

да ја види својата прва поголема странска инвестиција до 2016 година. 

Вообичаениот бизнис процес од моментот на промоција до моментот на 

започнување на инвестицијата, кога станува збор за инвеститор од 

западните земји, е 16‐20 месеци; 

5. Економијата зависи исто така и од бизнис можностите. Општината има 

можност за проширување на бизнис климата преку поврзувања со 

поголеми компании од Македонија и странство. На голбалниот пазар, 

помалите компании стануваат жртви на превземања од поголеми 

компании меѓутоа Општината сега треба да има приоритет, а малите 

бизниси не треба да се плашат од поврзувања или губење на можностите 

доколку се поврзат со поголеми компании бидејќи економијата денес се 

соочува со проблеми на ликвидност и немање на обртен капитал. Ова може 

да се обезбеди или преку интервенција на финансиски институции, 

развојни фондови обезбедени од државата или поврзување со поголеми 

компании; 

6. Економскиот развој е процес на балансирање на визијата, реалните 

потреби и реалните можности. Општината Маврово се соочува со мал буџет, 

слаба инфраструктура и послаб развиен бизнис сегмент, но од друга страна 

има ресурси за развој на неколку индустриски гранки. Македонија е веќе 

позната во ЕУ со своите вина. Тиквешкиот регион инвестираше, пред се, во 

добра промоција на вината па после тоа во инфраструктура која всушност 

беше подржана од грантови и надворешни инвестиции. Кашкавалот, 

текстилот, чаевите, природната вода и природниот мед би го имале истиот 

третман на ЕУ пазарот доколку се спроведе планирана промоција; 

7. Економскиот развој, денес, е структурно зависен од ресурсите и 

можностите, меѓутоа основниот двигател на процесите не е економскиот 

развој туку е начинот на водење на истиот. Поради ова, Општината може да 

се потпре на консултантскиот сектор кој е специјализиран за проблемите 

кои се дефинирани во оваа стратегија. Специјализираните тимови за 

консултантски услуги можат да извршат многу подетално истражување на 

можностите, да подготват соодветни апликации и да бидат одговорни за 

успехот на апликацијата; 

8. Локалниот економски развој е комплексен процес и истиот почнува со 

стратегија меѓутоа мора да заврши со проекти и реализација. Поради ова, 

стратегијата треба да биде документ за мотивација и истата мора, пред се, 

да се разгледува самокритично, односно да се најде самата Општина, 

бизнисмените и населението во неа, да се сфатат сопствените улоги и 

обврски и да се постапува со крајна цел за подобрување на севкупната 

состојба. Поединечниот успех е само поединечен успех кој е осуден на 

пропаст доколку истиот не е реализиран во успешна средина. Ова посебно 
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се однесува на бизнис секторот кој иако меѓу себе гледа како на 

конкуренција, сепак треба да се обедини и да го прифати фактот дека 

економијата е динамична и не чека на подобри времиња. Доколку 

Општината Маврово и Ростуше не прерасне во туристичка атракција, тоа ќе 

го направи некоја друга општина; 

9. Последниот фактор на кој би се задржала е факторот на лидерство. 

Општинскиот тим за ЛЕР е тимот кој на крајот ќе мора да се справи со 

предизвиците на економијата. Ова може да се реализира само преку 

иницијатива, континуираност, сеопфатност, транспарентност и доследност 

во реализацијата на целите. Без разлика дали одредена апликација за грант 

успеала или не или дали буџетот не дозволува доволно средства за 

одредена развојна активност, стратешка или конкретна цел, мисијата 

продолжува понатаму и секоја препрека морада биде дополнителна 

мотивација за пошироко размислување, наосчување кон пристапот на 

решавање на проблемот и постигнување на успех.  

 

Се надевам дека придонесот на нашиот тим, барем до некаде, ќе помогне во 

почетокот на нов период и подобрување на економскиот портрет на Општината 

Маврово и Ростуше. 

 

Со почит, 

 

м‐р Јустина Бајер 

Консултант за интернационални развојни проекти 

Надоврешен соработник 

Т‐Динамикс ДООЕЛ Скопје 

justyna.bajer@t‐dynamics.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


