
ОДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУШЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013 
Денес во салата за состаноци на Општина Маврово и Ростуше, општинската изборна комисија ги додели 
уверенијата за избор на градоначалник и членови на совет на локалните избори, одржани на 24-ти март 2013 
година. 
За градоначалник на Општина Маврово и Ростуше во првиот изборен круг е избран г-дин Мукрем Мехмеди, 
досегашен актуелен градоначалник на општината. 
Уверение за ново избрани членови на советот на општината, кој брои 11 советници, добија 5 советници на ВМРО-
ДПМНЕ и коалицијата, 3 советници на СДСМ и коалицијата и 3 советници на ПЕИ. 
  
1. Неџат Исмаили - ВМРО-ДПМНЕ и коалиција 
2. Благица Алексоска - ВМРО-ДПМНЕ и коалиција 
3. Рифат Селими - ВМРО-ДПМНЕ и коалиција 
4. Виолета Живковска - ВМРО-ДПМНЕ и коалација 
5. Рамиз Рамадани - ВМРО-ДПМНЕ и коалиција 
6. Алил Алили - СДСМ и коалиција 
7. Неџбедин Исеини - СДСМ и коалиција 
8. Аница Жикоска - СДСМ и коалиција 
9. Икмет Ејупи - ПЕИ 
10. Медија Јахја - ПЕИ 
11. Ермина Мустафи - ПЕИ 
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ГОЛЕМИТЕ ВРНЕЖИ ОД ДОЖД ПРЕДИЗВИКАА ПРОБЛЕМИ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО 
ОПШТИНАТА 
Големите врнежи од дожд што деновиве ја зафатија Општина Маврово и Ростуше, предизвикаа проблеми на 
локалните патишта, а на дел од нив се појавија одрони и лизгање на земјиштето што значително го отежна 
нормалното одвивање на сообраќајот. 
Најлоша беше состојбата на локалниот пат за село Требиште, каде што заради лизгање на земјата дојде до целосен 
прекин на сообраќајот. Градоначалникот на општината, г-дин Мукрем Мехмеди, го посети местото и благовремено 
испрати дополнителна механизација за оспособување на патот. Состојбата редовно се следи, бидејќи 
метеоролозите најавуваат уште врнежи во наредните денови. 
Благодарение на извршеното чистење на притоките на реката Радика, особено на Жировничка река која поминува 
низ самото село, избегнати се поголеми последици од излевање на реките. 
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СВЕЧЕНО ОТВОРЕН 50-ОТ МАВРОВСКИ МЕМОРИЈАЛ ВО НОРДИСКО ТРЧАЊЕ 
  
Со полагање букети свежо цвеќе на споменикот на градителите пред браната на Мавровското езеро, а потоа и со 
церемонијата на свечено отварање во Маврово, денес беше отворен 50-от „Мавровски меморијал“ во нордиско 
трчање, кој наредните два дена ќе се одржи на планината Бистра. 
На јубилејниот 50-ти меморијал кој се одржува во спомен на трагично загинатите градители на хидросистемот 
„Маврово“, годинава ќе учествуваат натпреварувачи од: Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Грција, Србија, 
Црна Гора, Словенија и Хрватска. 
Покровители на манифестацијата се електрани на Македонија (ЕЛЕМ), Општина Маврово и Ростуше, ЈУ 
Национален Парк „Маврово“ и други. 
Присутните гости и натпреварувачи беа поздравени од градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, г-дин 
Мукрем Мехмеди, а манифестацијата свечено ја отвори претседателот на Собранието на РМ, г-дин Трајко 
Вељаноски. 
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ОТКРИЕНО СПОМЕН ОДБЕЛЕЖЈЕ НА ПОЗНАТИОТ ПИСАТЕЛ-ПОЕТ САМЕ ЛИМАНИ-ЖАРНОСКИ ОД 
СЕЛО ЖИРОВНИЦА 
  
Во присуство на голем број посетители денес во село Жировница, Општина Маврово и Ростуше, беше откриено 
спомен одбележје поставено на куќата во која се роди и живееше познатиот писател-поет Саме Лимани-Жарноски. 
Присутните писатели одржаа беседа за поетот, а потоа читаа стихови од неговото творештво. Градоначалникот на 
општината, г-дин Мукрем Мехмеди, во поздравниот говор рече дека овој настан од оваа година ќе биде составен 
дел на реканското културно лето, организирано од страна на Општина Маврово и Ростуше. 
Во рамките на посетата гостите го посетија седиштето на општината во Ростуше, како и манастирот Св. Јован 
Бигорски. 
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ОДРЖАНО ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИ НА ОПШТИНА МАВРОВО 
И РОСТУШЕ 
  
Градоначалникот на општината, г-дин Мукрем Мехмеди и претседателот на советот, Неџат Исмаили, денес 
присуствуваа на основачкото собрание на здружението на пензионери на Општина Маврово и Ростуше. Големиот 
број пензионери од општината досега беа членови во здружението на пензионерите од Гостивар, каде што и покрај 
ангажирањето, не можеа до крај да си ги остварат своите права што им припаѓаат. Со цел да се зголеми нивната 
активност, како и нивно поголемо учество во секојдневниот живот, се јави потреба од формирање на самостојно 
здружение кое ќе ги застапува нивните интереси. 
На основачкото собрание присуствуваа голем број пензионери од повеќето населени места од општината, кои исто 
така искажаа големо задоволство од иницијативата да се формира самостојно здружение на пензионери за нашата 
општина. 
Присутните пензионери го донесоа основачкиот акт, како и Статутот на здружението, а исто така изгласаа и 19 
делегати кои ќе го сочинуваат собранието. 
Договорено беше во краток период да се свика собранието и да се изберат новите органи, извршен одбор, надзорен 
одбор, како и претседател и секретар на извршниот одбор. 
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СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
СООПШТЕНИЕ 

Се соопштува населението од Општина Маврово и Ростуша дека на ден 25.01.2013 година (петок) со почеток во 
14:00 часот во Гимназијата во с. Ростуше ќе се одржи Стручна презентација и Јавна анкета за - Урбанистички план 
за Вон Населено Место на  КП бр. 269, КП бр. 316 и КП бр. 320, КО Аџиевци - со основна класа на намена - Г2 - 
Лесна и незагадувачка индустрија, стоваришта, сервиси во Општина Маврово и Ростуша. 
Во постапка на презентацијата и по неа во времетраењето на анкетата - можете да учествувате со Ваши забелешки 
и сугестии за да се добие поквалитетно урбанистичко решение. 
Се покануваат сите заинтересирани да учествуваат во овој настан.  
Раководител на одделение:  
д.и.а. Ќирко Џуковски 

Општина Маврово и Ростуша 
Градоначалник 

Мукрем Мехмеди 

 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ДАДЕ ОТЧЕТ ЗА СРАБОТЕНОТО ВО 
ПЕРИОДОТ 2009-2012 ГОДИНА 
  
Под мотото отчетно и транспарентно, денес во на домот на културата во Ростуше пред голем број граѓани на 
Општина Маврово и Ростуше, градоначалникот Мукрем Мехмеди даде отчет-извештај за сработеното во периодот 
2009-2012 година. 
Покрај градоначалникот на отчетот присуствувааа: директорите на јавните претпријатија и установи, директорите на 
основните и средното училиште, како и раководителите на општинската администрација се со цел да се даде 
одговор на поставени прашања од заинтересираните граѓани . 
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Во првиот дел од состанокот градоначалникот даде целосен извештај за проектитите што се реализирани во текот 
на неговиот мандат како, и за соработката со владата, надлежните министерства, државните институции и јавните 
установи и претпријатија. 
Реализирани се голем број проекти од областа на образованието, сообраќајната инфраструктура и патишта, 
водоводи и канализации, уредување на просторот, млади спорт и рекреација, здравство, уличното осветлување, 
заштита на животната средина, администрацијата, граѓанскиот сектор, култура и културните манифестации, 
меѓународна соработка, донации доделени од општината, активности за поддршка на верските институции и тн. 
Дел на ветените проекти се во тек на реализација, а некои од нив ќе отпочнат со реализација во месец март (патот 
за село Жировница, локалниот пат Ростуше-Велебрдо, патот за с.Скудриње и тн). 
Во вториот дел од состанокот присутните граѓани имаа можност да постават дирекни прашања до градоначалникот 
и раководните лица од општината . 
На сите присутни им беше даден отчетот во печатена верзија, како и календари со природните убавини на Општина 
Маврово и Ростуше, а беше приреден и скромен коктел. 

 

 

 

НОВОГОДИШНИ ПОДАРОЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
  
По повод новата 2013 година Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, г-дин Мукрем Мехмеди, ги посети 
основните и средното училиште во општината, каде што имаше средба со учениците и наставниците. 
На сите ученици им посака среќна нова 2013 година, со желби за многу здравје, среќа, радост и успех во учењето, а 
воедно и убаво да си го поминат зимскиот распуст. 
Општина Маврово и Ростуше заедно со НП „Маврово“ за сите ученици обезбеди новогодишни подароци. 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО „ЗАЕДНО - INSIEME“ ПРИМЕНИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА 
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
  
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, г-дин Мукрем Мехмеди, денес ги прими членовите на културната 
асоцијација „ЗАЕДНО - INSIEME“ од Ѓемона Дел Фрули, гратче во североисточна Италија. На средбата 
присуствуваше и претседателот на советот Неџат Исмаили. 
Гостите го запознаа градоначалникот со здружението и активностите што ги преземаат за претставување на 
традициите и обичаите на населението од нашиот крај, како и државата. Здружението е формирано годинава и во 
него членуваат околу 170 членови, од кои повеќето се од село Жировница, Општина Маврово и Ростуше. 
Претседател на здружението е Нахмир Гале од Жировница. 
Беше договорено да се покрене иницијатива за збратимување на овие две општини, со цел да се зголеми 
соработката од областа на: културата, спортот ,туризмот , економијата и тн. 
Во најскоро време се предвидува меѓусебна посета на која ќе можат подобро да се запознаат нивните жители. 
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ПОСЛЕДИЦИ ОД СНЕЖНОТО НЕВРЕМЕ ВО ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
  

Општинскиот кризен штаб за справување со последиците од елементарни непогоди во зимскиот период со кој 
раководи градоначалникот Мукрем Мехмеди, ја разгледа состојбата предизвикана од невремето и до јавноста 
го издава следното соопштение: 
Како последица од големиот снег и ниските температури што ја зафатија Општина Маврово и Ростуше, 
изминатите денови се појавија големи проблеми со кои се соочува локалното население. 
Во многу населени места како: Жировница, Скудриње, Требиште, Присојница, Аџиевци и други, нема 
електрична енергија неколку денови. Во местата каде што ја има, истата е со постојани прекини од кои се 
уништуваат електричните апарати. 
Локалното население, а особено сопствениците на стопанските капацитети се револтирани и најавуваат 
тужби до ЕВН поради претрпените штети и прекинатото производство. 
Поради недостаток на струја не работат и предавателите на мобилните оператори, а со тоа и комуникацијата 
преку мобилните телефони е прекината. Некои од основните училишта кои имаат парно греење не можат 
нормално да ја одржуваат наставата заради студените училници. 
Причина за ваквата состојба со електричната енергија е тоа што ЕВН повеќе години не ја одржува трасата 
која е во многу лоша состојба и од првиот снег дојде до кинење на жици и паѓање на бандери. Иако локалното 
население искажа спремност и ги помагаше малубројните екипи на ЕВН на терен, состојбата сеуште е тешка 
и не се знае крајната разрешница на истата, бидејќи се појавуваат се повеќе нови дефекти. 
Локалните патишта, како и регионалниот пат околу Мавровското Езеро, се тешко проодни. Фирмите за нивно 
одржување поради големиот снег и мраз не можат целосно да ги оспособат, па поради тоа кризниот штаб се 
обидува да најде решение со вклучување на дополнителна механизација. 
Регионалниот пат Маврово-Дебар е прооден, а на одредени места се јавуваат одрони кои допонително го 
отежнуваат сообраќајот. 
Кризниот штаб редовно ја следи состојбата на терен и ќе ги координира сите активности кои ќе бидат 
преземени за надминување на истата.  
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РАБОТЕН СОСТАНОК СО ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
  
Денес во салата за состаноци на Општина Маврово и Ростуше се одржа состанок со претседателите на месните 
заедници од долнореканскиот крај. 
На состанокот присуствуваа градоначалникот Мукрем Мехмеди, претседателот на совет, Неџат Исмаили, како и 
преставници на ЦУК - Гостивар и ЕВН КЕЦ - Струга. 
Состанокот беше свикан со цел да се разгледаат некои актуелни проблеми со кои се соочуваат месните заедници 
пред почетокот на зимската сезона. 
Преставниците на Центарот за управување со кризи, побараа поголема соработка со општината, месните заедници 
и локалното население околу навременото информирање на центарот за состојбата на теренот. Со навремено 
известување на отворениот бесплатен телефон 195, како и на другите дежурни телефони, јавноста ќе биде 
благовремено известена за настанатиот проблем (лавина, одрон, отсечени места, прекин на електричната енергија 
и тн.), а со тоа ќе се створат услови за навремена реакција на надлежните органи. 
Присутните исто така беа запознати со ТУП „Радика“ - фирма која ќе врши зимско одржување на локалните патишта 
во долнореканскиот крај и со делниците што треба да ги чисти и посипува со сол. Од страна на претставникот на 
фирмата дадена беше цврста гаранција дека работите ќе бидат навремено и квалитетно извршени. 
За полесно справување со последиците од елементарни непогоди во зимскиот период, Општина Маврово и 
Ростуше формира кризен штаб на чело со градоначалникот на општината, г-дин Мукрем Мехмеди. Во штабот покрај 
претставници на општината, ќе учествуваат и директорите на јавните претпријатија и установи, командирите на 
полициските одделеленија, како и директорите на основните и средното училиште. Кризниот штаб редовно ќе ја 
следи состојбата на терен и ќе ги координира сите активности кои ќе бидат преземени за надминување на 
вонредната состојба. 
Кризниот штаб ќе биде во постојан контакт со подрачните служби на дирекцијата за заштита и спасување, центарот 
за управување со кризи и црвениот крст во Гостивар. 
Претседателите на месните заедници имаа повеќе прашања за преставниците на ЕВН. Честите прекини во 
снабдување со електрична енергија, замена на дотраената мрежа и старите бандери, ненавремено реагирање на 
повик за отстранување дефект, некоректен однос на екипите кои вршат исклучување на семејствата што не ги 
платиле сметките и тн. ЕВН ќе се потруди што побрзо да се разгледат и да се решат овие проблеми. 

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=95


За кратко време ваков состанок ќе се одржи и во М. Анови со претседателите на месните заедници од мавровскиот 
регион. 
  

 

 

 

ПОД-ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ“ 
Општина Маврово и Ростуше преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, обезбеди финансиски средства за реализација на 
под-проектот „Реконструкција на локални патишта во Општина Маврово и Ростуше“. 
Имплементацијата на проектот предвидено е да трае 8 месеци. 
Проектот предвидува рехабилитација и реконструкција на два локални патни правци во Општина Маврово 
Ростуше и тоа: локален пат „Ростуше-Велебрдо“ и локален пат кон село Жировница од спојот со 
регионалниот пат Р-409. 
Согласно законската регулатива овие патишта се класифицирани како локални патишта кои се под 
ингеренција на локалната самоуправа. Директна корист од имплементацијата на проектот ќе имаат жителите 
на населените места Жировница и Велебрдо, односно 3.750 жители што претставува 43,5% од вкупната 
популација на општината Маврово Ростуше, додека индиректна корист од проектот ќе имаат 6.850 жители од 
населените места Врбјани, Видуше, Битуше, Требиште кои ги користат образовните капацитети сместени во 
населените места Жировница и Велебрдо. 
Предметните патишта предвидени за реконструкција се со должина од 602,00м патот - Ростуше-Велебрдо и 
1.287,69м патот кон с.Жировница, додека нивната ширина изнесува од 3,5м до 4м. 
Подетални информации околу самиот под-проект се презентирани во Проектниот докумет кој во електронска 
форма може да го пронајдете на следниов линк: 
/images/files/Mavrovo_Rostushe_project paper on web .pdf 
  

Или пак директно може да го контактирате лицето (Слободан Лајкоски дипл.ел.инж.во одделението за 
урбанизам комунални дејности ЛЕР и заштита на животна средина моб.076/ 26-96-00). 

 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШE ДАДЕ ОТЧЕТ ЗА СРАБОТЕНОТО ВО 
ПЕРИОДОТ 2009-2012 ГОДИНА 
  
Градоначалникот на Oпштина Маврово и Ростуше, г-дин Мукрем Мехмеди, на денешната прес-конференција 
одржана во неговиот кабинет даде отчет за сработеното во периодот 2009-2012 година. Тој се осврна на 
реализираните проекти, како и активности што беа преземени за да се подобрат условите за живеење во 
општината. 

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=94
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Најголем дел од проектите се од областа на образованието, инфраструктурата, заштита на животната средина, 
здравството, културата и др. Посебно значајно е тоа што општината ги презеде надлежностите околу управувањето 
со градежното земјиште и имплементацијата на Законот за дивоградби. Дел од проектите, особено од областа на 
животната средина, уредувањето и промоцијата на туристичките капацитети и упавувањето со отпадот, општината 
ги реализира во соработка со НП „Маврово“ и ЈПКД. 
Печатеното издание на отчетот деновиве ќе биде достапно и за граѓаните на општината, а посетителите на Веб 
страната ќе можат да го преземат преку следниов линк: 
 
/images/files/Opstina Mavrovo i Rostuse - Otcet 2009.pptx 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

ПО ПОВОД „ДЕНОТ НА ДРВОТО“ ВО ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ СЕ ОДРЖА ЕКОЛОШКА 
АКЦИЈА 
  
„Денот на дрвото“, есен 2012, во Општина Маврово и Ростуше беше одбележан со голема еколошка акција во која 
учествуваа вработените од општината, основните и средното училиште, како и јавните претпријатија и установи. 
Во рамките на акцијата беа исчистени училишните дворови и нивната околина, центрите на населените места, 
локалните патишта, како и големата депонија на влезот во с.Требиште. Вработените од ЈУ Национален парк 
„Маврово“ според нивната програма за работа, извршија пошумување на определени локации во општината, а ЈПКД 
„Маврово“ со својата механизација го транспортира насобраниот отпад. 
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ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ВО ПОСЕТА НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
ВО ОПШТИНАТА 
  
Во рамките на своите секојдневни активности градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, г-дин Мукрем 
Мехмеди, ја посети локацијата каде што фирмата „ИМАКО“ извршува градежни работи за поставување на заштитна 
ограда и мрежи на локалниот пат с.Велебрдо - с.Требиште. 
Имено се работи за локален пат кој минатата година беше комплетно реконструиран и асвалтиран со нов слој на 
асвалт. Со поставување на заштитната мрежа треба да се спречат одроните кои се чести, а со поставување на 
заштитна ограда (браници) битно ќе се зголеми безбедноста на овој патен правец. 
Наведените работи се изведуваат со заеднички финансиски средства од Општина Маврово и Ростуше и проектот 
„Безбедно меѓусебно поврзување“, одобрен од програмата „Форуми на заедницата“. 
  

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=92
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ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОПШТИНА ДРАГАШ, РЕПУБЛИКА КОСОВО - ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА МАВРОВО 
И РОСТУШЕ 
Во рамките на посетата на неколку општини на Р. Македонија, денес во Општина Маврово и Ростуше престојуваше 
делегација на Општина Драгаш, Р. Косово, предводена од претседателот на собранието, г-дин Љуљзим Рифај.  
Гостите од Косово беа примени од страна на градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, г-дин Мукрем 
Мехмеди, кој со нив се задржа во подолг пријателски разговор.  
Целта на посетата беше меѓусебно запознавање на двете соседни општини и можноста за заеднички настап пред 
меѓународните фондации. Двете страни се на мислење дека постојат добри услови за продлабочување на 
соработката, во областа на туризмот, заштита на животната средина, економијата, културата итн. 
Заеднички беше договорено, да се направат напори за отворање на граничниот премин Стрезимир, а советите на 
двете општини да потпишат меморандум за соработка и збратимување. 
Претставниците на Општина Драгаш упатија покана за посета на делегација, на Општина Маврово и Ростуше на 
нивната општина, што со задоволство е прифатена. 
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ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА ТРАСА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИОТ СИСТЕМ ВО СЕЛО 
ТРЕБИШТЕ 
Денес во с. Требиште, Општина Маврово и Ростуше, се одржа мала свеченост по повод пуштањето во употреба на 
новата траса од водоснабдителниот систем. 
На свеченоста присуствуваа претставници на Германската Амбасада во Р. Македонија, првиот секретар г-дин Франк 
Штесел и раководителот за стопанство, г-дин Јованчо Ефтимов, потоа градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше, г-дин Мукрем Мехмеди, претседателот на советот на општината, г-дин Неџат Исмаили, претседателот на 
МЗ Требиште, г-дин Самет Абдули, како и други гости. 
Главен донатор за реализација на овој проект (со вкупна вредност од 650.700 денари) е Амбасадата на Германија 
во Р. Македонија, која учествуваше со 350.700 денари средства одобрени од фондот за мали проекти, Општина 
Маврово и Ростуше учествуваше со 200.000 денари, а месното население на Требиште со 100.000 денари. 
Во рамките на проектот каптирани беа нови извори и изградени нови 750 метри од доводната и 265 метри од 
одводната мрежа, со што битно ќе се подобри снабдувањето со вода на населението од ова село. 
Реализацијата на овој проект претставува добар пример за соработка на амбасадата со општината и локалното 
население. 
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ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА НА ФОНДАЦИЈАТА ЗА ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА ОДРЖАН 
СВЕТСКИОТ „ДЕН НА АКЦИЈАТА“ 
  
Фондацијата за еколошка едукација (ФЕЕ) на 07.11.2012 година, организира светски „Ден на акција“ на меѓународно 
ниво за сите училишта и градинки кои ја спроведуваат програмата Еко-училиште и Еко-градинка. Оваа програма е 
интернационална и истата се спроведува во 52 земји од целиот свет, меѓу кои и во Македонија. 
За таа цел денес учениците од СОУ „Маврово-Ростуше“, со поддршка на градоначалникот на општината Маврово и 
Ростуша, г-дин Мукрем Мехмеди, организираа акција за собирање на отпад во реонот на планинскиот превој 
„Стража“ и други туристички локалитети во општината. Целта на програмата е насочена кон менаџирање на 
воспитно-образовните институции на начин кој не и наштетува на животната средина. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ПРОЕКТОТ „САДНИЦА ПЛУС“ И АКЦИЈАТА ОД „СЕМЧЕ ДО ДРВЦЕ“ 
Во рамките на проектот „Садница плус“, во месец април оваа година во подрачното основното училиште „Ѓорѓи 
Пулески“- Требиште, се одржа акцијата „Од семче до дрвце“ во која учениците засадија повеќе садници. 
Денес во присуство на градоначалникот на општината, Мукрем Мехмеди, учениците заедно со одговорните 
наставници ја продолжија успешно започнатата акција, со тоа што садниците кои изминатите седум месеци со 
внимание ги негуваа, повторно ги засадија во дворот на своето училиште. 
Целта на оваа акција беше да се подигне едукативната и еколошката еко свест и еко културата, како и 
индивидуалната одговорност на учениците. 
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УНИВЕРЗИТЕТСКА РАБОТИЛНИЦА СО СТУДЕНТИ ОД ФРАНЦИЈА 

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=86


Во рамките на „Пилот Проектот“ за Локален развој на Дебар и Река, деновиве во Општина Маврово и Ростуше се 
спроведе универзитетска работилница со студенти од Франција, заедно со своите професори. Денес студентите беа 
примени од градоначалникот на општината, Мукрем Мехмеди, кој даде интервју. Во подолгиот разговор со 
студентите, градоначалникот даде свое видување на состојбата во Општина Маврово и Ростуше, во минатото и 
денес, проблемите со кои се соочува регионот, како и перспективите за развој на општината во наредниот период. 
  

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗЕДЕ УЧЕСТВО ВО АКЦИЈАТА „АЈДЕ МАКЕДОНИЈА“ 
(МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД 2012) 
Денес во повеќе населени места во општината се одржа акцијата „Македонија без отпад - 2012“, во која се 
собираше расфрлениот отпад по училишните дворови, улици, паркови и тн. Во акцијата учествуваа учениците од 
основните и средното училиште од општината, вработените од општинската администрација, јавните претпријатија 
и установи, како и повеќе граѓани.  
Во основните училишта беа одржани еколошки часови каде што учениците беа запознати со целта на акцијата, како 
да се заштитуваат населените места и природата од загадување. 
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http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=85


 
  
  

 

 

 

 

ПОВЕЌЕ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
Убавото време овозможи да се продолжи со реализација на повеќе проекти во неколку населени места во 
општината, со кои битно ќе се подобри квалитетот на живеење на населението, особено на помладите. 
Покрај градежните активности за изградба на нови простории за потребите на СОУ „Маврово-Ростуше“, во тек е и 
реализација на уште неколку проекти како што се : поставување на бекатон-коцки на локални патишта и улици во 
населените места Скудриње и Битуше, изградба на потпорни ѕидови на патот за долно маало (Ростуше), како и 
изградба на игралиште за потребите на училиштето во с. Јанче. 
Работниците што работаат на изградба на новите простории на СОУ „Маврово-Ростуше“, денес ја фрлија и втората 
плоча, а динамиката на извршување на работите ветува дека објектот ќе биде изграден за многу краток период.  
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ИЗГРАДБА НА НОВИ ПРОСТОРИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СРЕДНОТО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ 
„МАВРОВО-РОСТУШЕ“ 
Деновиве во Ростуше во тек се интензивни работи за изградба на нови простории за потребите на СОУ „Маврово-
Ростуше“. Гимназијата во Ростуше започна со работа во седумдесеттите години на минатиот век, како подрачни 
паралелки на гимназијата „Панче Попоски“ од Гостивар. Пред две години со одлука на Советот на општина Маврово 
и Ростуше, гимназијата се осамостои и сега работи каку СОУ „Маврово-Ростуше“. 
Со зголемувањето на бројот на ученици се наметна потребата од дополнителен простор и изградба на нови 
училници, бидејќи постоечките училници не ги задоволуваа потребите. Со добиените блок дотации од Владата на 
РМ, како и со поддршка на Општина Маврово и Ростуше, започна и градбата на новите простории кои ги изведува 
фирмата „Дрита“ од Гостивар. 
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Иако за време на градбата учениците и професорите ќе држат настава во отежнети околности, со користење на 
простории кои не ги исполнуваат условите, се очекува објектот да биде завршен во многу краток период. Со 
изградбата, ќе се нормализира наставата и учениците ќе учат во еден убав објект.  
  

 

 

 

 

 

АД „ЕЛЕМ“ ГО ОТСТАПИ СПОМЕН ДОМОТ ВО С. НИЌИФОРОВО НА ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ 
АД „Елем“ и Општина Маврово и Ростуше, на ден 07.09.2012 година извршија примопредавање на објектот Спомен 
дом - Ски школа „Чеде Филипоски“, во с. Ниќифорово кој со одлука на Управниот одбор на АД „Електрани на 
Македонија“ (УО бр. 02-2150 / 200 / 2) беше отстапен на Општина Маврово и Ростуше. 
Спомен Домот со габарит на приземјето од 116 м2, е изграден во 1977 година од страна на тогашната Општина 
Гостивар, а во една од неговите простории беа сместени експонати од животот и делото на народниот херој - Чеде 
Филипоски, по потекло од Ниќифорово. 
Во 2002 година на иницијатива од МЗ Ниќифорово (тогашната Општина М. Анови) беше реконструиран и 
пренаменет во „Ски-школа - мајор Чеде Филипоски“ при што најголем донатор за реконструкцијата беше ХЕЦ 
„Маврово“. 
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ПОЧЕТОК НА НОВАТА УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА 
Денес во Општина Маврово и Ростуше со редовна настава започнаа основните и средното општинско училиште. Во 
општината работаат четири основни училишта.  
ОУ „Ѓорѓи Пулески“ - Ростуше, со подрачни паралелки во с. Требиште, с. Велебрдо и с. Јанче. ОУ „Блаже Конески“ - 
Скудриње, со паралелки во с. Присојница и с. Аџиевци. ОУ „Јосип Броз-Тито“ - Жировница, со паралелки во с. 
Видуше, с. Врбјани и с. Сенце. ОУ „Денче Дејаноски“ - М. Анови, со паралелки во с. Нистрово, с. Маврово, с. Врбен и 
с. Дуф. 
Годинава настава во основните училишта ќе посетуваат околу 650 ученици, од кои околу 90 се првачиња. 
Градоначалникот на општината, Мукрем Мехмеди посети неколку основни училишта каде што на првачињата им 
посака успех во учењето. 
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Со настава започна и СОУ „Маврово-Ростуше“. Заради изведување на градежни работи за доградба на нови 
училници кои се во тек, наставата според зборовите на директорот Бајрам Требишки наредниве месеци поради 
недостаток на училници ќе се одвива во отежнети услови. СОУ „Маврово-Ростуше“ годинава ќе го посетуваат околу 
170 ученици. 
Општина Маврово и Ростуше навреме обезбеди превоз за учениците, а годинава за првпат дел од учениците ќе се 
превезуваат со автобус кој за потребите на општината, го донира Владата на РМ.  
  

 
  

 

 

 

 

ЧИСТЕЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО ОПТШТИНАТА 
Во рамките на проектот „Чистење и уредување“ на локации од јавен карактер, деновиве работниците 
ангажирани преку агенцијата за невработени лица за извршување на јавни работи во Општина Маврово и 
Ростуше , работаат на уредување на патот што води до водопадот Дуф, како и чистење на околината од 
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локалните патишта до населените места во општината. Преку овие активности видно ќе се подобри чистотата 
и уреденоста на пристапниот пат до туристичкиот локалитет водопадот Дуф, а со чистење на околината на 
локалните патни правци се зголемува видливоста, а со самото тоа и безбедноста на учесниците во 
сообраќајот бидејќи се работи за тесни патишта обраснати со разни растенија. 
  

 
  

 

 

 

 

 

 



РАБОТНО АНГАЖИРАНИ 12 НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЈАВНИ РАБОТИ ВО ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУШЕ 
  
Врз основа на Оперативниот план за изменување и дополнување на Оперативниот план за активните програми и 
мерки за вработување за 2012 година предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 
2011-2015 година, Општина Маврово и Ростуше склучи договор за финансиска поддршка на невработени лица 
вклучени во јавни работи. 
Предмет на овој договор е финансиска поддршка  на невработени лица вклучени во јавни работи, за реализација на 
проектот „Чистење и уредување“ на локации од јавен карактер како и одржување, проширување и доградба на 
локални патишта и улици во траење од 6 месеци . 
Со работното ангажирање на овие лица се очекува во наредните месеци да се уредат многу јавни површини и 
туристички локалитети, да се исчисти околината околу локалните патишта во општината како и да се прошират и 
уредат повеќе улици во населените места. 

 

 

 

Продолжува Летниот културен бран со манифестацијата „Денови на печалбарите 2012“ 
Согласно програмата за културни активности во 2012 година во општина Маврово и Ростуше во тек е реализација 
на проектот Летен културен бран во кој се предвидени повеќе настани од културно забавниот и спортскиот живот. Во 
рамките на истиот проект во месец август предвидено е да се организира манифестацијата „ ДЕНОВИ НА 
ПЕЧАЛБАРИТЕ“. 
Од 21 до 28.август.2012 година во просториите на домот на културата во Ростуше ќе се одржи изложба на 
фотографии на тема Општина Маврово и Ростуше НЕКОГАШ И СЕГА. 
На 22.август.2012 година на „бигорски ливади“ во близина на манастирот Свети Јован Бигорски ќе се одржи богата 
културно забавна и спортска програма на која ќе се презентира културата,традициите и обичаите на населението од 
нашата општина. Со оглед на тоа што во месец август најголем дел од печалбарите го користат годишниот одмор 
на оваа манифестација се очекуваат голем број гости од повеќе градови од Македонија. 
Според програмата предвдени се следните активности : 
-11 часот пристигнување на гостите 
-11 до 12 часот настап на музички групи 
-12 часот поздравен говор на градоначалникот, г-дин Мукрем Мехмеди 
-12 и 15 часот Културно забавна програма 
-14  до 17 часот народна веселба 
-Коктел 
Спортска програма 
-14 часот Турнир во одбојка 
-16 часот Ревијален турнир во мал фудбал /натпревар меѓу генерациите/ 
Спортски натпревари за деца 
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МОТОРЦИКЛИСТИЧКА ТУРА НИЗ ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
Во рамките на мото-туристичката манифестација лоцирана во Катланово со еднодневни тури низ Македонија, денес 
Општина Маврово и Ростуше беше домаќин на моторциклистите кои ја возеа третата тура, која од Катланово преку 
Прилеп, Македонски Брод и Кичево предвидуваше  посета на Маврово. 
Во турата учевствуваа моторциклисти од Македонија, како и повеќе европски земји.  
Моторциклистите во Маврово пристигнаа во 15 часот каде што за учесниците беше приреден дочек во Хотел „Срна“, 
а од името на домаќинот, пријатен престој во Општина Маврово и Ростуше им посака градоначалникот на 
општината, Мукрем Мехмеди. По заедничкото дружење во кое покрај ручекот организиран од општината, имаше 
забава со жива свирка која траеше неколку часови, моторциклистите организирано го продолжија своето патување 
до базата во Катланово. 
Организаторот на манифестацијата не го криеше задоволството од природните убавини и срдечниот дочек. 
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ИЗВРШЕНА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРОТИВ КОМАРЦИ ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ 
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово, на ден 27.07.2012 година (петок) во период од 22 часот до 07 часот наутро 
изврши запрашување (дезинсекција) против комарци на територијата на Општина Маврово и Ростуше. 
Дезинсекцијата е направена со апарат за УЛВ ладно запрашување, поставен на пикап возило со претходница од 
друго возило со ротационо светло. 
Со дезинсекцијата се опфатени зелени површини, населени места и депонии во општината. 
Општина Маврово и Ростуше навремено го извести локалното население, како и пчеларите, за да превземат 
соодветни мерки за заштита на пчелите. 
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ПОЖАР ВО БЛИЗИНА НА ТРАФОСТАНИЦАТА НА ЕВН ВО МЕСНОСТА НАСПРОТИ СЕЛОТО ЈАНЧE 
Денес околу 13 часот на регионалниот пат Маврово-Дебар, во близина на населените места Јанче и Аџиевци 
избувна пожар кој можеше да има катастрофални последици со оглед на тоа што истиот се ширеше и се закануваше 
да ја зафати трафостаницата на ЕВН. 
На местото на пожарот веднаш пристигнаа претставници на Општина Маврово и Ростуше, полициската станица - 
Ростуше, НП „Маврово“, повеќе совесни граѓани како и екипа на ЕВН која го исклучи напојувањето со електрична 
енергија во долнореканскиот крај, бидејќи неколку бандери кои ги снабдуваат Јанче и Галичник, веќе беа зафатени 
од огнот. 
Во гасење на пожарот учевствуваше против-пожарното возило на Општина Маврово и Ростуше, а бидејќи 
состојбата на терен беше сериозна, на повик  на градоначалникот Мукрем Мехмеди, во гасење се вклучи и против-
пожарно возило од Општина Дебар. 
По неколку часови пожарот беше ставен под контрола, а причините за неговото настанување се испитуваат. 
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ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ЗАБАВНИОТ ПАРК ВО СЕЛО ЖИРОВНИЦА 
Денес во с. Жировница се одржа мала свеченост по повод пуштањето во употреба на забавниот парк. На 
свеченоста покрај месното население присуствуваше, градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Мукрем 
Мехмеди, директорот на НП „Маврово“, Онер Јакупоски и претседателот на совет, Неџат Исмаили. За значењето на 
паркот зборуваше претседателот на МЗ, Рефик Пајкоски, кои истакна дека благодарение на Општина Маврово и 
Ростуше, жителите на с. Жировница (особено децата) ќе имаат катче за одмор и забава. Во изградбата на паркот 
покрај општината, вклучена беше и месната заедница како и повеќе жители кои со својот ангажман допринесоа тој 
да добие убав изглед.  
  

 
  
Поздравен говор одржа и градоначалникот, кој истакна дека Општина Маврово и Ростуше учевствува со повеќе 
проекти со цел да се решат проблемите кои го мачат локалното население. Со пуштањето во употреба на новиот 
водовод се решава проблемот со водата за пиење која долго време ги мачеше Жировничани. За кратко време се 
планира асфалтирање на плацот за паркирање, а исто така благодарение на НП „Маврово“, во тек се работите за 
отварање на патот за планина. 
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ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ИЗБОР НА ТРАДИЦИОНАЛНА МАВРОВСКО-РЕКАНСКА ПИТА“ 
Денес во Општина Маврово и Ростуше во рамките на „Летниот културен бран“ се одржа манифестацијата - „Избор 
на традиционална мавровско-реканска пита“. Според програмата на организаторот гостите во 10 часот пристигнаа 
во центарот на с. Ростуше, каде што имаа можност да го разгледаат седиштето на општината и да се одморат. Од 
11 до 13 часот беше организирана заедничка посета на водопадот Дуф, а потоа гостите се упатија во Хотел Туто, с. 
Јанче. 
  
Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Мукрем Мехмеди. 
Комисијата формирана за избор на најдобри пити по извршената дегустација ги прогласи трите најдобри пити, за 
кои следуваа награди обезбедени од организаторот - Општина Маврово и Ростуше. Манифестацијата беше 
збогатена со културно-забавна програма во која учествуваа познатите дебарски тапанџии, како и бенд од Гостивар. 
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„Избор на традиционална Мавровско-Реканска пита“ 
  
Во склоп на Летниот Културен Бран на територијата на Општина Маврово и Ростушe како главен настан ќе се одржи 
манифестацијата „Избор на традиционална Мавровско-Реканска пита“. 
Почеток на настанот -8 јули 2012 (недела)  
 
-10.00 часот пречек на гостите во с. Ростуше. 
 
-11.00 часот посета на Водопадот Дуф. 
 
-12.30 часот враќање од Дуф и тргнување за Hotel Tutto во с.Јанче. 
 
-13.00 часот во Hotel Tutto с. Јанче ќе следува: 
 
-Отварање на настанот од страна на Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Мукрем Мехмеди; 
-Формирање на Комисија за избор на најдобра пита; 
-Доделување на награди за најдобрите пити. 
 
 
Настанот ќе биде збогатен со културно уметничка програма. 
 
Ве Очекуваме! 

 

 

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА БОРНОВА, 
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
Делегација на Општина Маврово и Ростуше предводена од градоначалникот Мукрем Мехмеди, деновиве се наоѓа 
во посета на Општина Борнова - Измир, Република Турција. Во рамките на посетата беше потпишан Меморандум за 
збратимување на двете општини. Меморандумот го потпишаа Мукрем Мехмеди, градоначалник на Општина 
Маврово и Ростуше и Ќамил Охијасиндер, градоначалник на Општина Борнова. За време на посетата, беа 
остварени повеќе средби со претставници на македонските клубови во неколку градови. Инаку Општина Борнова 
има повеќе од 200.000 жители, а меѓу нив и многу иселеници од Македонија кои даваат голем допринос за развој на 
оваа општина . Повеќе бизнисмени и раководството на Борнова ветија лобирање и инвестирање во Општина 
Маврово и Ростуше. 
За време на посетата делегацијата во која имаше преставници на Советот, директори на училишта, јавни 
претпријатија и установи наиде на срдечен дочек од месното население, а особено од нашинците во Турција. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „MAVROVO TOUR“ 2012 
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Вториот ден од „Mavrovo Tour“ 2012, започна со планинските велосипедски тури на 43 и 83 км. Во 11 часот 
присутните гости на свеченото отворање беа поздравени од градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, 
Мукрем Мехмеди, директорот на НП „Маврово“, Онер Јакупоски и Амбасадорката на Кралството Холандија, г-ѓа 
Мариет Схурман, за веднаш потоа да биде означен стартот на рекреативната трка околу Мавровското Езеро. 
Покрај трките со велосипеди, манифестацијата беше збогатена со културно-забавна програма на која учествуваа 
естрадните ѕвезди - Александра Пилева и Александар Белов, како и КУД „Рекански бисер“. Гости на годинашнава 
тура беа деца и млади организирани од Сојузот на извидници на Македонија.  
На крајот од програмата беа доделени награди за најдобрите велосипедисти. 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на заменик-амбасадорот му додели благодарница за соработката 
во изминатиот период и му посака успех на новата функција.  
Манифестацијата „Mavrovo Tour“ 2012 се одвиваше под мотото, Ти си на ред - МОЖЕШ АКО САКАШ, а 
остварениот приход ќе биде наменет за изградба на ургентниот центар на Универзитетската клиника за детски 
болести. 
  

 
  

 
  



 
  

 
  



 

 

 

 

 

АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР ВО Р. МАКЕДОНИЈА, ПОЛ ВОЛЕРС ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУШЕ 
  
Денес, Општина Маврово и Ростуше ја посети американскиот амбасадор во Република Македонија, г-дин Пол 
Волерс. На приемот кај градоначалникот на општината, Мукрем Мехмеди, амбасадорот беше запознат со 
можностите и перспективите на Општина Маврово и Ростуше, а истовремено му беше заблагодарено за проектите 
што во минатото биле реализирани со американска поддршка преку UNDP и USAID, со надеж дека таа соработка ќе 
продолжи и во иднина.  
Амбасадорот со своите домаќини направи кратка прошетка низ Ростуше и имаше пријателски разговор со локалното 
население. 
  

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=65
http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=65


 
  

 
  



 

 

 

 

 

 

ОДРЖАН СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗЕЛС 
Денес со почеток во 12 часот, во салата за состаноци на Општина Маврово и Ростуше, работен состанок одржа 

управниот одбор на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС, на кој 
разгледа повеќе прашања од делокругот на своето работење. Домаќин на состанокот беше градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше, г-дин Мукрем Мехмеди кој  е и член на управниот одбор на ЗЕЛС. 
 
 

 

 

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=63


 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД СОУ „МАВРОВО-РОСТУШЕ“ КОИ УЧЕСТВУВАА НА ДРЖАВНИОТ 
НАТПРЕВАР ВО БЕРОВО 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Мукрем Мехмеди ги прими учениците од СОУ „Маврово-Ростуше“ 
кои учествуваа на државниот натпревар - „Млади истражувачи на Република Македонија“ што се одржа во Берово. 
Учениците постигнаа голем успех со освојувањето на: 
Второ место - Бехима Јакупоска (АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА) 
Трето место - Зеќија Требишка (БИОЛОГИЈА - СИСТЕМАТИКА) 
Четврто место - Анеса Веапи (БИОЛОГИЈА - СИСТЕМАТИКА) 
Четврто место - Севима Рамадани (БИОХЕМИЈА) 
Градоначалникот им го честита успехот и истакна дека истиот претставува афирмација не само на училиштето, туку 
и на целата општина. 
На приемот присуствуваа Директорот на СОУ „Маврово-Ростуше“ и менторите на учениците. 
  
  

 

 

 

 

Одржан состанок на Локалниот совет за превенција 
Локалниот совет за превенција, на Општина Маврово и Ростуше, денес одржа работен состанок на кој разгледа 
повеќе прашања, од областа на безбедноста, заштита на животната средина, како и заштита од пожари, и предложи 
превентивни мерки и активности за надминување на проблемите со кои се соочуваат жителите на општината.  
 

http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=61
http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=61
http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/index.php?id=6&nid=52


 
 
На состанокот со кој раководеше Градоначалникот на општината, Мукрем Мехмеди, присуствуваа претседателот на 
Советот на општината и вработени во општинската администрација, командирот на полициското одделение - 
Ростуше, директорите на основните и средното училиште, претставници на јавните установи и претпријатија, 
претседателите на поголемите месни заедници, како и претставници на верските заедници. На состанокот исто така 
присуствуваше претставник на мисијата OSCE во Македонија, господинот Еркан Челик. 
 

 
 
  

 

 

 

 

 


