


Почитувани сограѓани,

Економскиот развој на Општина Маврово и Ростуша како цврста

заложба со која застанавме пред вас на локалните избори во 2009 година.

Вербата во развојот, сигурната иднина и пристојниот живот беа преточени во

соодветна програма која содржеше конкрентни планови и проекти како да го

направиме носечкиот развоен исчекор.

Идејата да понудиме програма што ќе овозможи просперитет, стабилност и

подобар живот, и денес, гледајќи наназад, со задоволство истакнуваме дека во

нашата општина за прв пат поставивме нови стандарди на локално

раководење.

Јас како Градоначалник на Општина Маврово и Ростуша се обврзав

да го спроведам ветеното.Заедно со мојот тим напорно работевме за да ја

оправдаме вашата доверба. Неуморно и посветено ги реализиравме дадените

ветувања.

Цврсто веруваме дека со овој нов начин на работа успеавме и постигнавме

видливи резултати. Поголемиот дел од планираните проекти во најголем дел

беа реализирани. Не останавме должни пред народот. Вредно и неуморно

работевме на исполнување на дадените ветувања.

За остварување на подобро утре, но и подобро денес, свесни за

одговорноста што ја носиме пред граѓаните во ниту еден момент не се

поколебавме и не почувствувавме недостаток на eнергија.

Во духот на нашите заложби за транспарентност и за одговорност пред вас, со

крената глава излегуваме со овој Отчет, во кој точно се наведени проектите

кои ги реализиравме.
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ОБРАЗОВАНИЕ
 Изградени нови училишни згради во селата Сенце и Нистрово

 Реновиран е дел од покривот на ОУ “Денче Дејановски“ во Маврови Анови;

Реконструирани се две училници во ПОУ “Ѓорѓи Пулески” во Требиште;

Променети Прозори и врати во училиштето

 Замена на котли за парно греење во ОУ “Јосип Броз Тито“ во с.Жировница ,

Интернат “Седек Костовски“ во М.Анови и ПОУ “Ѓорѓи Пулески” c.Велебрдо;

 Целосно променет покривот на ПОУ “Блаже Конески “ с.Присојница;

 Изградена е влезна Платформа во Подрачното училиште во с.Аџиевци.

 Променети влезни врати на училниците и санирани дел од санитарните

јазли во ЦОУ “Блаже Конески” с.Скудриње;

 Владата на Р.Македонија на 05.10.2010 год. Донесе одлука за Основање на

Средно Општинско Училиште.

 Целосно е сменет покривот на новиот дел од зграда на гимназијата

 Целосна реконструкција и изградба на нов дел од гимназиската зграда со

подрумски простории и два нови спрата,со осум нови училници и две

канцелариски простории .
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* Училишна зграда с.Нистрово * Училишна зграда с.Сенце

* Целосна реконструкција на 
Гимназиската зграда* Средно општинско училиште МАВРОВО И РОСТУША



Проекти од областа на сообраќајната
инфраструктура и патишта
Изградба и реконструкција на голем број патни правци во Општината а во

функција на подобрување на патната ифраструктура, квалитетот на

живеењето на жителите на Општината како и за развојот на туризмот,

привлекувањето на инвестиции и развојот на локалната економија;

Целосно реконструиран патниот правец ТРЕБИШТЕ-ВЕЛЕБРДО.

Асфалтиран е патот кој ги поврзува наслените места Ростуше и Велебрдо

Проширување на мостот и асфалтирање на патот до селото Сенце.

Асфалтиран е дел од локалниот пат за с.Нистрово;

Асфалтирани ударни дупки на локалните патишта за селата:

Врбен,Жировница,Битуше,Скудриње,Велебрдо,Ростуше и на паркинзите во

Маврово,

 Доделена финансиска помош во пробивањето на пристапен пат до

с.Жужње-единствено село во општината кое досега немаше пристапен пат

Изградени се потпорни ѕидови во неколку населени места каде што

постоеше опасност од ерозија на земјиштето во: Врбјане,Присојница и

Скудриње.

Помали санации на локални патишта по населени места на територијата на

општината-оваа активност се спроведуваше во пролетните месеци секоја

година зависно од степенот на оштетеност на патиштата во рамките на

расположивите средства

Реконструкција на локалниот пат с.Требиште – с.Велебрдо;

Изграден асфалтиран паркинг од 760 м2 во с.Жировница со што значително

се подобрува проблемот со паркинг просторот во ова село
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•Асфалтиран е пато т за с.СЕНЦЕ
•Санација на ударни дупки

•Целосна Реконструкција на патот
ВЕЛЕБРДО-ТРЕБИШТЕ

•Асфалтирање на Пат РОСТУШЕ-ВЕЛЕБРДО



Водоводи и канализации

Санирани делови од доводните цевководи за селата Ростуше и Велебрдо

кои беа оштетен од поројни дождови и појава на свлечишта;

Изграден и пуштен во употреба резервоар за вода во с.Жировница ;

Изграден резервоар во Маврово со капацитет од 500 м3,со што ќе се реши

проблемот со притисокот на водата на викенд населбите Крстови 1 и 2,

М.Анови, Галички пат и сите други повисоки викендички во регионот;

Изграден и пуштен во употреба водоснабдителен систем и резервоар во

с.Болетин;

Изграден резервоар за вода во с.Скудриње – проект реализиран со

поддршка на Центарот за развој на Полошкиот плански регион и БРР;

Завршен е проектот за изградба на резервоар за вода во с.Требиште,во

соработка со МЗ изградена е пречистителна филтер комора на влезот во

резервоарот,како и над 300 местри од селската дистрибутивна мрежа;

Поставување на цевки за регулирање на води и изготвен проект за паркинг

во с.Требиште истиот е аплициран во БРР;

Набавени цевки во с.Видуше за собирање на атмосферска канализација со

цел спречување на лизгање на земјиштето и изработен проект за одводна

канализација за Видуше, отпочната е реализација на овој проект;
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Целосно репарирање на шахтите и вентилите на селската водоводна мрежа

во с.Никифорово;

Пристапено е кон решавање на дел од фекалната канализација во с.Јанче

со набавка на одводни цевки и друг потребен материјал;

Целосно санирање на шахтите,вентилите и споевите на стариот и новиот

систем на селската мрежа во село Жировница во соработка на МЗ со што се

надминаа сите проблеми во водоснабдувањето на селото;

Поставување на цевки за пропусти и канали во с.Жировница и с.Скудриње;

Пуштена дел од секундарната водоводна мрежа во с.Скудриње

Изготвена проектна документација за водоснабдување на повеќе населени

места, истата е аплицирана во Мин.за транспорт и врски

* Водовод с.Жировница; * Дистрибутивна мрежа во с.Скудриње
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Стратешка соработка на општина Маврово и Ростуше
со други локални институции
Соработка на општината Маврово и Ростуше со ЈКПД Маврово и реализација на
заеднички проекти од поширок интерес

Донесена е Програма за работа на ЈПКД Маврово од М.Анови
Отпочната работа на ЈКП “Маврово“ во собирање на цврст отпад на
територијата на цела општина, која се овозможи со претходната донација,
со набавката на 22 контејнери со одлука на Советот на општината, како и со
донацијата од страна на Министерството за животна средина од 23
контејнери;
Набавени 10 контејнери за с.Лазарополе
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 - Ј.П.К.Д-Маврово изврши промена на сите главни затворачи 

(вентили)со димензии ф-50,ф-75,ф-80,ф-100,ф-150 и ф-200 долж целата 

линија од Какачки довод,со тоа се намалени загубите на вода од 75% во 

2009 год, на 42% во 2012 година со тенденција за намалување.

 -Пуштена е нова водоводна линија од преливот на вода од Белички 

довод со должина од 550 м на Галички пат за викендичките кои имаа 

постојан проблем со притисокот како и подобрено е водоснабдувањето 

во населбите Крстови 1 и 2, каде се фокусирани поголемиот дел од 

викенд-куќи и туристички објекти.

 -Изградба на резервоар за вода со капацитет 5 м3, како дополнителен 

прилив во сушните периоди за населбата Бела Вода 2.

 -Комплетна реконструкција на Белички извори со дренирање и 

обезбедување на дополнителен прилив од околу 50 л/сек.вода за 

потребите на Маврови Анови и с.Маврово.

 -Реконструкција и дозафаќање на Какачки извори поради тектонски 

пореметувања на изворот. 

 -Реконструкција на извори за водоснабдување на превојот               

Стража” и обезбедување на дополнителна количина на вода.
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Уредување на просторот
Целосно преуредување на плоштадот во с.Ростуше ;

Пуштено во употреба уредено речно корито во с.Велебрдо;

Поставени јарболи со знамето на Република Македонија во

Ростуше,Скудриње,Маврови Анови,Лазоорополе,Галичник и Стража.

Доделени се бекатон коцки во различна квадратура во следните села:

-Ростуше, Битуше, Велебрдо, Требиште, Скудриње, Аџиевци, Врбен,

Жировница, Врбјане и Нистрово.

Изграден забавно-рекреативен парк во с.Жировница; Уреден парк во

Маврови Анови,

Поставени се столици за одмор и канти за отпадоци, изградена е чешма и

трајна повеќе наменска бина на плоштадот во с.Маврово;

Изготвен е проект за реставрација на Печатницата во с.Битуше,неговата

реализација отпочна како дел од проектот насловен ``Пилот проект за

локален развој на Дебар и Река`` подржан од Советот на Европа;

Доделена финансиска помош за доградба на вториот кат од Училиштето

во с.Врбен кое се користи за Собири и селски Слави.
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*Уредување на Паркинг просторот во с.Маврово

*Детски парк с.Жировница;*Партерно уредување с.Скудриње; *Уредување на Речно корито
, с.Велебрдо

* Паркинг с.Жировница; * Реконструкција на локален пат с.Ростуше; *Потпорни ѕидови с.Скудриње



Млади, спорт и рекреација

Отпочна со изградба спортската сала во местото викано Зад чука во

с.Ростуше

 Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Никифорово;

 Изградено повеќенаменско игралиште во дворот на ОУ Денче Дејаноски

с.Маврово

 Изградено повеќенаменско игралиште во училишниот двор на ОУ Ѓорѓи

Пулески с.Јанче

 Општина Маврово и Ростуша донираше две табли-комплет за кошарка за

игралиштето пред ОУ “Ѓорѓи Пулески“ во с.Ростуше со што го овозможи

одржувањето на турнирот во кошарка Ростуше опен 2010;

Општината финансики поддржа одржување на турнир во мал фудбал

помеѓу учениците на четирите основни училишта кој се одржаа на четири

различни локации, односно населени места-М.Анови,Жировница,Ростуше и

Скудриње;

Општината беше учесник во проектот “Отворени забавни фудбалски школи“

во кој беа вклучени учениците од Прво до Петто одделение од сите училишта

– проектот вклучуваше обука на учениците во спортски активности и

одржување на спортски натпревари во Маврово и Гостивар;

Поставување на мрежи за санирање на оградите на игралиштата во

с.Скудриње и с.Жировница;
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*Спортски активности на Основните училишта
*Реализиран Проект Отворени Фудбалски школи

*Турнир по повод 4ти Мај ден на Општина Маврово и Ростуша * Уредување на
Спортско Игралиште во с.Ростуше



Здравство

Изградена нова амбуланта во с.Скудриње од страна на Владата на

РМ,додека општината учествуваше во изградбата на подрумските простории

;

Отворени рурални амбуланти со постојано присаство на лекар во селата

Врбјане,Присојница и Требиште;

Започнат проект “Стара болница“ во с.Ростуше.Објектот е валоризиран од

страна на НКЦ и прогласен е за споменик од културата од страна на Управата

за културно наследство, општината изготви проект за реставрација,

отпочнавме со реализација,но се испотстави дека поради оштетеноста не

може да издржи реставрација,па сега се изготвува проект за реконструкција

од страна на Мин.за култура;

 Реализиран проект во соработка со ЈЗУ Здравствен дом Др.Русе

Бошковски за Ранодијагностицирање на кардиоваскуларни заболувања.

*Амбуланта во с.Скудриње Отчетно и Транспарентно 2009-2012год



Улично осветлување

 Најзначаен проект во оваа област: Улично осветлување на регионален пат

(дел 1) под село Скудриње во должина од 550 метри со поставени 15

модерни канделабри;

 Следува реализација на вториот дел од уличното осветлување на рег.пат

под с.Ростуше и с.Жировница и реконструкција во Маврови Анови

 Извршена реконструкција на улично осветлување на потег од

трафостаница кај хотел Срна до паркинг кај хотел Спорт во с.Маврово;

 Реконструирано комплетно уличното осветлување во село Леуново на

потегот на регионалниот пат низ селото;

 с.Маврово – Пуштена нова линија на потегот од Галички пат до Хотел

Макпетрол во должина од 1550 метри.

 с.Галичник – Поставена нова линија во должина од 100 метри

 Маврови Анови – Поставена е нова линија во должина од 220 метри на

потегот над Полициската станица

 с.Дуф – поставена е нова линија во должина од 700 метри

с.Врбјани – Реализирана нова линија во должина од 130 метри и извршена

е контрола на целото улично осветлување во селото.

 с.Жировница – Долно мало – Нова линија во должина од 450 метри.

 Лоакален пат Ростуше-Велебрдо: Реализирана е нова линија во должина

од 500 метри

 с.Битуше – Нова линија во должина од 60 метри и редовна контрола и

одржување

 с.Присојница – Променети се сите живини сијалици во селото со

штедливи
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 с.Скудриње – Реализирана е нова линија на потегот во влезот на селото во 

должина од 700 метри при

 Целосна реконструкција на уличното осветлување на територијата на цела 

општина и тековно одржување,

Улично Осветлување на Регионален пат Р-409 – Под Скудриње Дел 1

Реконструирано Улично осветлување с.Маврово
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Заштита на животната средина
Заеднички акции за пошумување и чистење

Заштитата на животинскиот свет и природните богатства се главните заложби

на општина Маврово и Ростуше и ЈУНП Маврово. Во тој контекст оваа

институција во изминативе неколку години иницираше и поддржа повеќе

активности за зачувување на чиста и здрава животна средина. ЈУНП Маврово

и општина Маврово и Ростуше активно се вклучија во акцијата Ден на дрвото и

притоа на повеќе локации во регионот засадија преку 200.000 дрвца. Покрај

ова ЈУНП Маврово и општина Маврово и Ростуше иницираa и неколку акции за

чистење на поголеми селски депонии, излетнички локалитети, паркинзи, места

за одмор покрај патиштата и сл. Акциите беа подржани од страна на локалната

самоуправа и образовните институции. Резултатот од спроведувањето е

видлив, и во изминатиот период се оградени сите диви депонии а од повеќе

локации се насобрани повеќе од 10000 вреќи со отпад кои во соработка со

ЈПКД Маврово се транспортираат во Регионалните депонии.
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Со ангажирање на локална механизација во повеќе наврати беа чистени од

одрони и свлечишта патиштата за селата Видуше,Требиште,обиколниот пат за

Лајсовци.

Чистење на реката Радика од цврст комунален отпад – со овој проект

отстранет е цврстиот комунален Органски и Неоргански одпад од река Радика,

Општина Маврово и Ростуша доби едно противпожарно возило од

Дирекцијата за заштита и спасување, истото успешно интервенира во гасење

на пожари како во населените места така и во шумите;

Здрава животна средина“ – поставување на корпи за отпадоци по населени

места ;

Набавени жичани контејнери за ПЕТ амбалажа и истите се распоредени на

централни локации во повеќе населени места;

Проект за чиста животна средина и активно ангажирање на времено

вработени работници за извршување на општокорисна работа во 2009 год. 10

работници , 2012 година 16 работници;

Со поддршка на Министерството за транспорт и врски, во с.Скудриње

отпочна првата фаза од реализација на проектот за трајна санација на

свлечиштето;
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* Уредување на Речно Корито на Река во Жировница;
* Учество во санација на Лавини на Регионалниот пат Р-409;
* Доделено Против пожарно возило



Администрација, граѓански сектор, култура
и културни манифестации

 Проект – евиденција на даночни обврзници;

 Отворен Шалтер на УЈП во Ростуше;

 Учество во проект “Форум на зедниците“ – активност преку која ќе бидат

финансирани и реализирани неколку поголеми проекти и тоа:

o “Безбедно меѓусебно поврзување“ – поставување на заштитни мрежи

и еластични огради на локален пат село Велебрдо-с.Требиште;

o Изградба на потпорни ѕидови на патот за Долно мало во с.Ростуше;

o “Безбедно спортување“ – изградба на трибина на спортски терен пред

основно училиште во Маврови Анови;

 Владата на Р.Македонија на општината и додели еден автобус,кој активно е

вклучен во превозот на учениците кои секојдневно патуваат до нивните

училишта,за ученички екскурзии,учество во ученички натпревари и други

потреби на сите граѓани на нашата општина

 Отворена канцеларија на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи

Гостивар со што пријавувањето на граѓаните корисници на соц.помош е во

Ростуше,а не како досега во Гостивар;

 Инсталирана ВПН линија во Агенцијата за Вработување во Ростуше;

 Добиен Гранд-Проект од УНДП за Меѓуопштинска соработка помеѓу

Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуша издавање на Б интергрирани

еколошки дозволи;
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Формирано доброволно против-пожарно друштво ``Радика ППЗ``;

Изготвена и донесена е Стратегијата за регионален рурален развој;

 Отпочната е постапка за формирање на Здружение на Пензионери на

општина Маврово-Ростуше

 Отпочната иницијатива за формирање Туристички совет на општината;

 “Компонента Ц“ – Пилот проект за развој на регионот на Река и Дебар преку

природното и културното наследство;

 Центарот за институционален развој (ЦИРА) и француското здружение

Savoire&Decouverte во соработка со Општина Маврово и Ростуша снимија два

документарни филма – еден за старата архитектура на територијата на

општината и еден за животот, културното и природното наследство во

општината;

 Одржана Ликовно-поетска колонија за учениците од основните училишта;

Изложба на фотографии од Дебарско-Реканскиот крај во Домот на културата

во с.Ростуше, реализација на проектот за заштита на културното и природното

наследство на земјите од Југо-источна Европа поддржан од Советот на Европа

Маврово тур, Реканско културно лето, Првата ликовна колонија, Денот на

одгледувачи на овци и кози,Галичка свадба,Лазорополефест и др;

Поставени знаци за обележување на сите населени места на територијата на

општината;

Одржана престава за деца и млади во рамките на Проектот за развој на

културата на Општина Маврово и Ростуша; Активно учество во организирање

Мавровскиот маморијал, државниот натпревар во Сноу-борд,државен

натпревар во планинско трчање , Снежен град Бунец ,Меѓународен мото-крос

рели и др.
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За прв пат организирана манифестацијата Денови на печалбарите;

Одржан голем Предновогодишен концерт на песни и ора од Мавровско-

реканскиот крај;

Поддржана традиционалната манифестација Реканско-културно лето, во

организација на МЕЦ Рекански Бисер Ростуше (во рамките на оваа

манифестација се реализираат следните настани: Ден на традиционална

Реканска пита-питијада,мушичарски куп “Радика„ ,кино проекции,концерти,

изложби, драмски претстави и др.);

Одбележување на “4 мај – Денот на Општина Маврово и Ростуша“; со богата

културно уметничка програма

* Културни Манифестации- ДЕНОВИ НА ПЕЧАЛБАРИТЕ;

*ИЗБОР НА ТРАИЦИОНАЛНА МАВРОВСКО РЕКАНСКА ПИТА;

*НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ПЕСНИ И ОРА ОД МАВРОВСКО

РЕКАНСКИОТ КРАЈ; Отчетно и Транспарентно 2009-2012год



*ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 4ти МАЈ ДЕН НА
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША;
*Активна подршка на Манифестацијата ГАЛИЧКА СВАДБА

* ОД СТРАНА НА ВЛАДАТАНА РЕПУБЛИКАМАКЕДОНИЈА
ДОДЕЛЕН Е ШКОЛСКИ АВТОБУС ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ



Меѓународна Соработка
Општина Маврово и Ростуше се збратими со општина

Борнова – Измир Р. Турција,

Воспостави контакти со општина Чепеларе Р.Бугарија,и Општина Пешкопеја

Република Албанија

 Со општина Џинар Р.Албанија изготви проект за меѓугранична соработка

за претпристапните ЕУ фондови кој помина две фази од рангирањето.
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Донации доделени од општината

Со одлука на Советот се одобрени средства за помош на Здравствениот дом 

Ростуше за купување на возило за потребите на здравствениот дом;

Општината донираше по еден телевизор на сите Полициски одделенија 

Секоја година се доделуваат новогодишни пакетчиња за сите ученици во сите 

училишта од општината;

Доделени пакетчиња од фондацијата Самаританска торба за сите ученици во 

општината;

Доделени стипендии за четири најистакнати ученици од СОУ Маврово-Ростуше;

Помош за учество во училишни натпревари на регионално и национално ниво;

Помош за образование на деца со посебни потреби; 

Пригодно одбележувани патроните празници во сите училишта во општината 
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Активности за поддршка на верските институции
 Зачувувањето на традиционално добрите меѓуетнички и

меѓурелигиозни односи во општината беа на високо на нашата листа на

приоритети . Покажавме дека општината е препознатлив модел и најдобар

пример за соживот во пошироки рамки и цврсто сме уверени дека тоа ќе

остане така и понатаму. Почитувајќи ги сите религии ние направивме доста

напори да им излезиме во пресрет на сите оние кои доставија барања за

финансирање на проекти – настани од религиозен карактер.

Со одлука на Советот на општината беа доделени средства за изградба,

реконструкција или санација на повеќе верски објекти (џамии и цркви) во

повеќе села (Врбен,Ростуше,Маврови Анови, Видуше, Жировница,Тануше и

др.)како и активно учество во санација на последиците од опожарувањето на

манастирот Св.Јован Бигорски

Општината учествуваше во одржување на прослава на повеќе верски

празници и селски слави (традиционален рамазански ифтар, Водици во

Ростуше, Врбен и Маврово,Илинден во Битуше,заедничка вечера со Аџиите

и др.)
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Учество во донесување позитивни законски

одредби од поширок јавен интерес,

превземање на надлежности од централно на локално ниво и

интервенции во областа на урбанизацијата на општина Маврово и

Ростуше.

Општината ги превзеде надлежностите во управувањето со градежното

неизградено земјиште;

Во тек е имплементирање на Законот за третман на бесправно изградени

градби;

Направена е измена и дополнување на дел од урбанистичкиот план за

с.Маврово – урбан блок М4в;

Изменет и дополнет е урбанистички план за дел од Маврови Анови – блок 

1в; 

Проширен е дел од урбанистичкиот план за с.Маврово; 

Донесени се измени и дополнувања на урбанистички план за дел од 

с.Маврови Анови – блок 6 ; 

Изработен е Урбанистички план за дел од с.Скудриње; 

Во последна фаза на одобрување е ГУП за с.Маврово со зголемен урбан 

опфат од брана до хотел Макпетрол 

Отпочнато изготвување на урбанистички планови за мини индустриски зони 

за лесна и незагадувачка индустрија во атарите на селата Аџиевци и 

Присојница по долината на Радика

Донесени и одобрени  ЛУПД за изградба на  две мини-хидроцентрали на 

водоводи во Маврово

Донесени и усвоени плански документации за изградба на мали-

хидроцентрали на проточни реки-Тресонечка и Галичка 3 
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Соработка на општината Маврово и Ростуше со ЈУНП
Маврово и реализација на заеднички проекти од поширок
интерес

Проект:

“Заштита на животната средина, економски развој и промоција на одржлив

еко- туризам во НП Маврово

Ова е еден од најголемите и најважните проекти кој во изминативе неколку

години се реализираше во партнерство помеѓу ЈУ Нaционален Парк

Маврово како главен носител на сите проектни активности и Општина

Маврово и Ростуше, италијанските невладини организации UCODEP и GVC,

Министерството за животна средина и просторно планирање на

Р.Македонија како партнери на проектот.

Проектот беше насочен кон остварување на следниве цели:

a) Поддршка на тековните процеси на планирање и децентрализација;

b) Промоција на активности од областа на еко-туризмот;

c) Едукација на тема животна средина;

d) Валоризација и заедничко управување со природните ресурси, и

e) Интегрирано управување со отпад.
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Во рамките на овој проект беше изработен нов менаџмент план на

Националниот парк Маврово, кој ќе обезбеди економски развој за

населението во согласност со целите за заштита на биолошката

разновивидност на паркот.

Главните корисници на придобивките од проектот се ЈУНП Маврово,

Општината Маврово Ростуше и локалното население. Проектот предвидуваше

и активно вклучување и учество на локалното население во заедничкото

управување со природните ресурси.

Како поважни активности – резултати, кои беа реализирани со помош на

средствата од овој проект би вредело да се спомнат следниве:

Извршена анализа на постоечката законска и научна документација и

литература поврзана со НП Маврово ;

Анализа и картирање на инфраструктурата и населените места ;

Социо-економски изтражувања, каде што беа ангажирани стучни лица од

повеќе области. Како краен резултат од реализацијата на сите активности беше

изготвена документација и извршени анализи за следниве области:

администрација, образование и здравство, транспорт, градежништво,

индустрија и рударство , земјоделство и пасишта , шумарство и планирање за

маркирање на шумските оддели, туризам, култура и историја на регионот.
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Студија и картирање на вегетацијата и живеалиштата каде што беа

направени научни истражувања и се изготви целосна научна документаија од

следниве области: научно истражување на климатските услови во регионот,

влажни подрачја , педологија- геолошка анализа , Експертот за

геоморфологија , истражување на пределите;

Студија и картирање на Фауната и флората во склоп на која се извршени

научни истражувања за: алги, флора и лековити билки, шумска

фитоценологија, фитоценологија на ливади, микологија, без'рбетници,

орнитологија, цицачи, херпетофауна,

Се изврши централизирање на информациите во Географски

Информативен Систем, со што општината се вбројува во ретките рурални

општини кои имаат повеќе видови на дигитализирани податоци од терен. За

оваа намена беа направени посебните карти од повеќе области (флора,

фауна, педологија, шумарство и геоморфологија и сл.) а благодарение на

податоците собрани од страна на експертите ангажирани на проектот, исто

така беше изработена и карта на новото зонирање на паркот.

Презентација и дискусија на Менаџмент планот со бројните актери низ сите

населени места како и централни дискусии во Маврово и Скопје;
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Во однос на развојот на туризмот направено е следново;

Избор и обука за двете лица одговорни за менаџирањето на туристичката

канцеларија;

Беше пуштен во употреба новиот туристички информативен центар во

Маврови Анови- прв од ваков карактер во поширокиот регион;

Стажирање и обука на двајцата менаџери на информативно-туристичката 

канцеларија ;

Печатење на промотивен материјал ;

*Се изврши маркирање на нови и стари пешачки и велосипедски патеки во

должина од преку 500 км и беа испечатени префесионални мапи, водич како

и книга посветена на развојот на планинскиот туризам во регионот.

*Отворена- “Куќа на Паркот“ во месноста Трница, место каде што покрај

сместување во објектот се планира и изградба на еден од неколкуте

туристички кампови кои ќе се изградат во наредниот период.

* Обука на Професионални водачи во планина каде што во завршна фаза од

обуката се 9 млади лица. Сите кандидати се со потекло од општина Маврово

и Ростуше и истите ќе бидат активни како соработници на паркот во

наредниот период ;

Промоција на регионот на светски познати туристички саеми. Беа посетени

саемите во Тел Авив, Истамбул и Берлин





Од реализацијата на овој проект произлегоа и повеќе обуки ,

Кампањи и проекти:

Семинари за обука на персоналот на НП Маврово ;

Студиско патување на вработените од НП Маврово во паркови од Италија;

 Реализација на кампања за подигање на јавната свест на

тема животна средина, каде што во соработка со општината и училиштата се

реализираа неколку театарски претстави на тема заштита на животната

средина;

Беа финансирани проектните идеи за започнување на мал сопствен бизнис

на 8 жители на општината и на истите им беа доделени по околу 8.000 евра

како неповратни средства.
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Доделување на контењери и возила за потребите на ЈКП 
Маврово

Два трактора, две кипер-приколки и 61 контејнер за собирање отпад му беа

предадени на јавното комунално претпријатие Маврово.

Со овие средства ќе се олесни собирањето смет и одржувањето на хигиената

на целата територија на општината. Со тракторите е олеснето собирање на

отпадот во непристапните делови на селата и во пооддалечените планински

места.

Донацијата е дел од проектот „Заштита на животната средина,

економски развој и промоција на одржлив

екотуризам во Национален парк Маврово“,

кој е финансиран од Министерството

за надворешни работи на Италија и се

реализираше во партнерство со ЈУНП

„Маврово“ и општина Маврово и Ростуше.

Пробиен нов пристапен пат до с.Скудриње

во соработка со ЈУНП Маврово

Пробиени планински патишта до Голема

планина во атарот на с.Жировница и до

подножјето на Крчин во атарите на

селата Велебрдо и Битуше-со помош на механизацијата на ЈУ НП Маврово

Направени повеќе излетнички места со настрешници,чешми и др. во

соработка со ЈУНП Маврово,ЈПКД Маврово како и граѓани од општината;
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УЧЕСТВО НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША И
ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО НА САЕМИ
ЗАПРОМОЦИЈА НА РЕГИОНОТ КАКО ТУРИСТИЧКА
ДЕСТИНАЦИЈА

*Пробиен планински пат од с. Велебрдо
до Месност викана Борови



 Општината Маврово и Ростуша, сама по себе изобилува со огромно 
културно – историско богатство;

 Доколку си го сакате крајот и ја гледате иднината - како се создава 
пиејќи од Бистрите планински извори и хранејќи се од топлиот качамак 
и кисело млеко, сирење и кашкавал;

 Доколку не може да ви помине денот – ако не ја чуете барем еднаш 
песната на Сариевски;

 Доколку не може, а да не ја пробате Традиционалната  Мавровско 
Реканска пита 

 Да не се воодушевите oд Манастирот Бигорски, од водопадите во Дуф и 
изобилството од пештери и врвови за освојување;

 Да не направите скијачки подвиг на Жолтиот лифт во Маврово или да го 
обиколите Мавровското езеро со велосипед;

Тогаш ниту еден проект,ниту една визија,идеја за вашата и нашата 
зедничка иднина ,за подоброто денес но и утре ,За подобра  и економски 
поразвиена Општина Маврово и Ростуша НЕМА ДА ОСТАНЕ НЕ 
РЕАЛИЗИРАН.

Никогаш не заборавивме дека градоначалникот и неговиот 
тим, се избрани од граѓаните и треба да работат за нив и со 
нив!

Искрено и од срце,

Градоначалник на Општина Маврово и Ростуша

Мукрем Мехмеди – со својот тим!

Нашата иднина – наш мотив



Општина

Маврово и Ростуша
Тел: 042/478-814;478-815;489-900

www.mavrovoirostuse.gov.mk

email: mavrovorostuse@yahoo.com

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/

