
Записник 
од јавна расправа/видео консултација за документот  со цел информирање на граѓаните и 

засегнатите страни  за активностите  предвидени со Проектот за поврзување на локални патишта 

во РСМ и за документот  План за управување со животната средина и со социјалните аспекти 

(ПУЖССА) за проект “Рехабилитација на локален пат од населба Маврови Анови до с. Врбен во 

Општина Маврово и Ростуше” 

одржана на 12.11.2020 

 

Дневен Ред 

1. Презентирање на „Проектот за  поврзување на локални патишта во РСМ„  
2. Презентација на “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” 
3. Прашања и Дискусија  

 

Излегувајќи во пресрет на ситуацијата со пандемијата со КОВИД 19 во државата, а 

исполнувајќи ги мерките од надлежните владини институции, Министерството за транспорт и врски 

во консултации и соработка со Светска банка организираше видео консултација со цел да обезбеди 

јавно презентирање на предвидените проектни активности и на подготвениот документ. На 

заинтересираната јавност и беше овозможено преку линковска врска да присуствува и активно 

учествува на видео презентацијата.  

Поканата за јавната расправа/ видео консултацијата  како и релевантните документи беа 

поставени на интернет страната на Министерството за транспорт и врски 

http://mtc.gov.mk/proekt%20za%20loklani%20patista%20lrcp/test-7 и на интернет страната на 

Општина Маврово и Ростуше  http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/ со што заинтересираната јавност 

имаше можност за увид во документите и  запознавање  со планираните проектни активности за 

изградба на локалниот пат. (Прилог 1). 

Претставници од Министерството за транспорт и врски, претставници од канцеларијата на 

Светска Банка во Скопје, како и претставници од месната заедница и општината Маврово и Ростуше, 

(во Прилог 4 и Прилог 5 на документот се дадени фотографии и Листа на присутните) ја следеа 

јавната  расправа/видео консултацијата. Јавната расправа/видео консултацијата се одржа  на  12 

Ноември 2020 година со почеток во 09:00 часот, согласно утврден дневен ред даден во Прилог 3. 

Видео консултацијата ја започна г-ѓа Ирена Пауновиќ како претставник на МТВ која накусо 

го презентираше Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ потенцирајќи ги главните 

цели кои ќе се постигнат со негова реализација, но и бенефитите за жителите на населба Маврови 

Анови и с. Врбен во Општина Маврово и Ростуше.  

http://mtc.gov.mk/proekt%20za%20loklani%20patista%20lrcp/test-7
http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/


Подготвениот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) 

за проект Рехабилитација на локален пат од населба Маврови Анови до с. Врбен во Општина 

Маврово и Ростуше беше презентиран од страна на Експертот за заштита на животна средина и 

социјални аспекти, г-ѓа Славјанка Пејчиновска – Андонова. Краток осврт беше даден на главните 

рецептори кои ќе бидат подложни на влијанија од спроведување на проектните активности, 

мерките предложени за нивно ублажување вклучувајќи ги и оние за заштита од КОВИД 19, 

одговорни лица кои ќе го следат реализирањето на предложените мерки, Механизмот за поплаки 

кој го сочинуваат Формуларот за коментари на подготвениот документ и Формулар за поплаки на 

изведбените активности. 

По излагањето од страна на изготвувачот на документот од страна на присутните 

претседателот на месната заедница од Маврово и Ростуше г-дин Симо Аврамовски имаше 

забелешка за должината на патот во однос на тоа дека патот е планиран да биде до влезот на 

селото, а имало уште 1 km во селото кој требал да биде подобрен. Г-дин Симо Аврамовски 

прашуваше дали ќе се чистат каналите, исто така го интересираше дали ќе се вади калдрмата, дали 

ќе има ископување на асфалт и дали ќе се постават тротоари. На господинот се надоврза г-дин 

Костадин Саздов од проектната единица при МТВ кој имаше забелешка дека вкупната должина на 

патот наместо 5,523 km изнесува 7,24 km. Потоа ги одговори прашањата и забелешките на г-динот 

Симо Аврамовски при што напомена дека тротоари нема да се ставаат поради ограниченоста на 

буџетот. За крај г-дин Осман Сејдиу се огласи со поддршка за проектот и дека верува во најбрз рок 

дека ќе се реализира рехабилитацијата на локалниот пат.  

По завршување на коментарите г-ѓа Ирена Пауновиќ ја прогласи за завршена јавната 

расправа во 10 часот со посакување на успешна реализација на проектните активности во рамки на 

предвидената динамика. Во Прилог 4 на документот се приложени фотографии од одржаната јавна 

расправа/видео презентација. 

 

Подготвил, 

Марија Николоска 

 

 

 



Прилог 1 Известување за одржување на јавна расправа за “План за управување со животната 

средина и социјалните аспекти” 

 

 

 

 



Прилог 2 Објава за одржување на јавна расправа на веб страна на општина Маврово и Ростуше  

 

 

 

 

 

 

 



Известување и Објава за одржување на јавна расправа на веб страна на Министерство за 

транспорт и врски 

 

  



Прилог 3 Дневен ред за јавна расправа/видео презентација на ПУЖССА за општина Маврово и 

Ростуше 

 

 

  



Прилог 4 Листа на присутни на јавна расправа/видео презентацијата во општина Маврово и 

Ростуше на 12.11.2020 

На јавната расправа беа присутни следните учесници: 

1. Симо Аврамовски, претседателот на месната заедница од Маврово и Ростуше 

2. Oсман Сејдиу, Општина Маврово и Ростуше 

3. Славјанка Пејчиновска, Министерство за транспорт и врски 

4. Претставници од тимот на “ЕкоМозаик” 

5. Ирена Пауновиќ, Министерство за транспорт и врски 

6. Костадин Саздов, Министерство за транспорт и врски 

  



Прилог 5 Фотографии од одржана јавна расправа/видео презентација 

 

 

 


