
НАЈДОБРОТО
ЗА МАВРОВО И РОСТУШЕ



#најдобротозамојатаопштина

Почитувани сограѓани, со чувство на длабока почит и одговорност Ви ја 
претставувам мојата кандидатура за градоначалник на општина Маврово 
и Ростуше. Нашата општина е место коешто ме изградило како човек и 
место коешто сакам со гордост да го оставиме на идните генерации како 
достоинствен и просперитетен дом. Историјата и вредностите ни ги оставиле 
постарите, но и аманетот сега и денес да ја унапредиме нашата општина, 
да ја издигнеме на секој можен план. Туризмот и малите семејни бизниси 
се особено значајни за нашата општина. Познатите туристички места во 
нашата општина се добра основа за развој и инвестиции. 

Нашата општина треба и мора да прерасне во динамична пријатна средина, 
со голем број на посетители и со високи еколошки стандарди и економски 
просперитет. Нашата општина има полн потенцијал да ја исполни таа визија 
и решени сме деноноќно да работиме за да ги гледаме нашите деца како 
од најмали години ги гледаат придобивките на таа работа и посветеност. 
Училиштата да бидат место за подготовка на нашите деца за да не се 
отселуваат и овде во нашата општина да го основаат своето семејство и да 
придонесуваат за просперитетот и на општината и на државата.  

Во досегашниот мандат заеднички вложивме многу труд и работа во 
реализација на проекти за подобрување на животот на сите граѓани во нашата 
општина. Со одговорен и домаќински однос покажавме како се раководи 
општината и како средствата се инвестираат за развој и добросостојба на 
нашите граѓани. Ветуваме дека во наредниот мандат ќе работиме уште 
повеќе со цел да ги подобриме условите за живеење и за развој на нашата 
општина.  

Во наредните четири години ќе продолжиме со фокус на реалните потреби 
на граѓаните кои ќе опфаќаат еколошка заштита и чиста животна средина 
преку изградба на канализациони мрежи и одржување на јавната чистота, 
санирање на основните училишта и овозможување на услови за инвестиции 
од областа на туризмот. Нашата иднина и нашата перспектива зависат од нас 
и верувам дека заеднички можеме работите да ги променуваме на подобро. 

ОБРАЌАЊЕ НА КАНДИДАТОТ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК



Медат Куртовски е роден во село Ростуше, во 1979 година а постојано живее 
во село Скудриње. Основно образование завршува во ООУ “Блаже Конески” 
во село Скудриње додека средно образование завршува во ЦСНО “Здравко 
Чочковски” во Дебар. Во деновите на младоста има особен афинитет кон 
литературата и поезијата кои и ден денес ги негува. По завршувањето 
на средното образование се запишува на филолошкиот факултет “Блаже 
Конески”  при унверзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје на катедрата 
за англиски јазик и книжевност и дипломира како професор по англиски 
јазик и книжевност. Студентските денови се времето кога започнува 
неговиот интерес за општествените прашања, за изградба на нашето 
општество како слободно и либерално општество. По дипломирањето 
работи како професор по англиски јазик во неколку основни и подрачни 
училишта во општината.  Посетува многу обуки и предавања од областа 
на образованието и се здобива со бројни сертификати, благодарници 
и пофалници. Исто така членува во неколку здруженија на граѓани каде 
што зема активно учество во решавање на проблемите на населението од 
општината. 

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е од 1998 
година. Во политичкиот живот во државата се вклучува 
во 2009 година. Бил дел од сите партиски структури, 
почнувајќи како член на месен одбор, член на извршен 
одбор на општинска организација, делегат на конгрес како 
и член на централен одбор. На локалните избори во 2017 
година е избран за градоначалник на општина Маврово и 
Ростуше. Како градоначалник е член на управниот одбор на 
Здружението на единиците на локалната самоуправа а исто 
така членува и во неколку комисии во рамките на ЗЕЛС.  

Во извршувањето на функцијата градоначалник 
на општината реализира значајни проекти 
за равој и подобрување на животот на 
сите граѓани на општината. Тие проекти 
опфаќаат изградба и реконструкција 
на локални патишта, канализации, 
водоводни мрежи, паркинг простори, 
санирање на училишни згради 
и проекти за подобрување на 
туристичката мапа на општината. 

Зборува англиски и српски јазик и има 
основни познавања на италијански 
јазик. 

Оженет е и татко на две деца. 

БИОГРАФИЈА НА КАНДИДАТОТ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК



#најдобротозамојатаопштина

Заедно со Вас, во изминативе четири и пол години покажавме што значи 
вистинска грижа за општина Маврово и Ростуше, за нашиот преубав 
мавровски, рекански крај.

Реализиравме многу капитални проекти изминатиов период. Нови водоводи, 
асфалтирани улици и патишта, канализации, реконструкција на училишта и 
игралишта, нови паркинг простори, нови општински простории. Изградивме 
и целосно нова детска градинка. Важни проекти се реализираа во Ростуше, 
Врбјани, Скудриње Леуново, но и во Трница, Жировница, Тресонче и на сите 
точки помеѓу. Со напорна и посветена работа, ги допревме и подобривме 
условите во сите населени места и така треба и да продолжиме. 

Локалните избори на 20 август се важни за иднината на општина Маврово и 
Ростуше, за тоа како ќе се развива понатаму, колку општината ќе придонесе 
за олеснување на животот на вас, граѓаните.

Знам дека жителите од овој крај отсекогаш ја ценеле чесноста, работливоста, 
посветеноста и скромноста.  А токму таков е Медат Куртовски, нашиот 
заеднички кандидат за градоаначалник. Би додал, таков е и неговиот тим на 
соработници и идни советници во општината. 

Во оваа програма пред вас е преточена визијата на СДСМ и вашиот Медат 
Куртовски за развојот на Маврово и Ростуше. Напредна, модерна, еколошка, 
европска општина која ги користи сите потенцијали за понатамошен развој. 

Мавровскиот регион е наш автентичен бренд препознатлив не само во нашата 
околина туку и во Европа. Важно е да продолжиме по вистинскиот, европски 
пат, да ја градиме општината, да инвестираме во секое населено место, за 
секој млад човек да има шанса овде. 

Гаранција за тоа е СДСМ, гаранција за тоа е 
Медат Куртовски и советничката листа на 
СДСМ и коалицијата.  Да не дозволиме на 20 
август да ја пропуштиме шансата Маврово 
и Ростуше да продолжи да се развива. 

На 20 август да го избереме најдоброто за 
Маврово и Ростуше, да гласаме за број 1.

Со заокружување на борјот 1 знаете дека ја 
избирате чесноста, домаќинскиот пристап, 
посветеноста, како вистинска можност за развој на вашето, нашето Маврово 
Ростуше..

ПОЧИТУВАНИ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНКИ НА МАВРОВО РОСТУШЕ,
БЛАГОДАРНИ СМЕ ЗА ВАША ДОСЕГАШНА ПОДДРШКА

Со почит, 

Димитар Ковачевски, претседател на СДСМ



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ (2017 – 2022)

ГРАДИМЕ ПАТИШТА ГРАДИМЕ ИДНИНА 

1. Локален пат за населено место Ростуше
Извршена е изградба на потпорни и заштитни ѕидови, проширување и 
реконструкција на локалниот пат до населеното место Ростуше во вредност 
од 21. 900.000 денари. Овој пат води до центарот на општината и го користат 
жителите од населените места Ростуше, Велебрдо, Требиште и Битуше. 

 2. Паркинг простор во населено место Жировница
Изграден е нов паркинг простор во село Жировница во вредност од 
14.000.000. денари. Исто така изграден е и уште еден помошен паркинг со кој 
се обезбедени паркинг места за најмалку 80 возила. Со ова се обезбедува 
простор за паркирање на возилата особено во време на летните одмори со 
што се избегнува гужва во сообраќајот во ова населено место.  

3. Паркинг простор во село Маврово
Извршена е реконструкција на паркинг просторот во населеното место 
Маврово со што се подобрува услугата за паркирање на возилата. Паркингот 
е во близина на ски центарот и е од голема корист и за населението и за 
туристите. За реализација на овој проект општина Маврово и Ростуше од 
сопствениот буџет обезбеди 6.032.435 денари.

4. Локален пат за населено место Велебрдо
Извршена е реконструкција и проширување на локалниот пат за село 
Велебрдо од месноста Стапаров мост до подрачното училиште во селото во 
вредност од 1.683.000 денари. Со ова се подобри движењето на возилата 
од населените места Велебрдо и Требиште како и на сите посетители во 
овие населени места. 

5. Водоводна мрежа во населено место Требиште
Извршена е реконструкција на водоводната мрежа во населеното место 
Требиште во вредност од 1.605.243 денари. Со ова беа заменети старите 
азбестни цефки со ново полиетиленско црево со што се подобри квалитетот 
на водата но и се намалија губитоците на вода. Со ова жителите на Требиште 
пијат здрава и безбедна вода. 

6. Нова општинска зграда
Изградена е нова општинска административна зграда во село Ростуше. 
Истата е опремена со нов канцелариски мебел. Вредноста е 21.237.813 
денари, средства обезбедени преку Светска банка и сопствени приходи. 
Со ова значително се подобрени условите за работа на администрацијата 
како и услугите на граѓаните. 



7. Локален пат за населено место Скудриње
Извршена е реконструкција на локалниот пат за село Скудриње во должина 
од 2.5 километри со вкупна вредност од 11.496.037 денари. Со овој проект се 
добива поголема безбедност во сообраќајот и се подобрува движењето на 
возилата на жителите и посетителите кон ова населено место.  

8. Дел од канализациона мрежа во населено место Ростуше – 
прва фаза
Извршена е изградба на прва фаза од канализационата мрежа за село 
Ростуше со која се опфатени отпадните води кои поминуваа низ полето под 
селото. Со ова се реши еден горлив проблем за ова населено место. Проектот 
има вредност од 4.106.747 денари.

9. Улици во населено место Маврово
Извршена е реконструкција на три улици во село Маврово, улицата кон хотел 
Бистра, улица кон хотел Макпетрол и улица од паркинг до регионален пат. 
Со ова се олесни пристапот до сместувачките капацитети во населеното 
место Маврово и се подобрува сликата за Маврово како позната туристичка 
дестинација. 

10. Локален пат за населено место Сретково 
Извршена е изградба на нов пат на кракот кој води до центарот на село 
Сретково. Патот е во вредност од над 3.000.000 денари и со овој проект после 
четириесет години се прави пат за населеното место Сретково со што се отвара 
можност за поврат на жителите во ова населено место. 

11. Дел од локален пат за населено место Присојница
Со реализација на овој проект се направи целосна реконструкција, 
проширување и асфалтирање на дел од локалниот пат за с. Присојница од 
месноста Надобје до центарот на селото. Тоа е делот од патот кој беше најмногу 
оштетен. Со ова се олеснува движењето на возилата кон ова населено место. 

12. Уредување на спортското игралиште во средното општински 
училиште
Поставена е гумена подлога на игралиштето во вредност од 1.000.000 денари. 
Со тоа се подобрени условите за спортување на учениците. Истото игралиште 
ќе го користи и помладото население од село Ростуше како и сите љубители 
на спортот.

13. Дел од водоводна мрежа на водовод за село Скудриње 
Извршена е санација на водоводната линија за населеното место Скудриње, 
на доводната цевка која поминува низ река Радика. Истата беше оштетена 
од притисокот на водата и со ова е обезбеден сигурен проток на водата до 
населеното место Скудриње. Проектот е во вредност од 1.418.983 денари.



14. Каптажи за водовод во населено место Требиште
Изградени се нови каптажи на водоводот над населеното место Требиште 
со што е подобрено снабдувањето со вода во ова населено место. Жителите 
добија редовна, чиста и квалитетна вода за пиење. 

15. Локален пат за населено место Ново село
Извршена е реконструкција на локалниот пат за населеното место Ново 
село и тоа од регионалниот пат до центарот на селото со што се овозможи 
подобро движење на возилата до ова населено место. После неколку децении 
жителите добија реконструриан и безбеден пат до своите домови.   

16. Локален пат за поврзување на населените места Присојница и 
Аџиевци
Изграден е нов локален пат со кој се поврзуваат населените места Присојница 
и Аџиевци во вредност од 3.100.000 денари. Со ова се олеснува комуникацијата 
меѓу овие две населени места.  Ова е прв пат да се поврзат две населени места 
со пто се добива алетрнативен пат за движење. 

17. Санација на локален пат за населено место Врбјане
Извршена е санација на локалниот пат за село Врбјане, со што се санирани 
оштетувањата на овој локален пат во вредност од 1.000.000. денари. Истото 
ќе продолжи и во иднина со цел да се подобри движењето на возилата во ова 
населено место и да се спречи исселувањето.  

18. Паркинг простор во месноста Сисвети, село Скудриње, прва 
фаза
Изградени се потпорни и заштитни ѕидови за стабилизација на теренот во 
месноста викана Сисвети, во село Скудриње со што се уредува просторот под 
игралиштето каде што ќе се обезбеди паркинг простор за населението од овој 
дел на селото. Ќе следува и втора фаза до заокружување на проектот.

19. Дел од канализациона мрежа во населено место Велебрдо
Во склоп на реконструкцијата на патот извршена е и изградба на атмосферска 
канализација на дел од населеното место Велебрдо во вредност од 973.451. 
денари. Со ова се реши проблемот со атмосферските и отпадните води во 
централната улица од селото која ја користат жителите на селата Велебрдо 
и Требиште.  

20. Оградување на контејнерите низ населените места
Со средства на општината извршено е оградување на контејнерите во повеќето 
населени места кое значително ќе влијае на заштита на животната средина 
и се подобрува еколошката слика за општината.  Со ова точно се одредува 
поставеноста и заштитата на контејнерите од разни животни. 



21. Фасада и внатрешно уредување на домот на културата во село 
Ростуше
Извршена е реконструкција на фасадата на домот на културата во село 
Ростуше со што е подобрен надворешниот изглед на домот. После неколку 
децении домот доби нов лик. Со тоа е подобрена и топлотната заштита на 
објектот. Исто так поставена е опрема во вид на маси, столици и друга опрема. 

22. Ажурирани геодетски подлоги
Изработени се ажурирани геодетски подлоги за населените места Маврови 
Анови, Ростуше, Требиште и дел од Скудриње. Ова е основа за понатамошна 
изработка на урбанистички планови со кои што ќе се урбанизираат овие 
населени места и ќе се овозможи развој на овие населени места.    

23. Потпорен ѕид на локален пат за населено место Скудриње
Извршена е изградба на потпорен ѕид на локалниот пат за Скудриње на место 
каде што се појави свлечиште. Проектот е во вредност од 1.000.000. денари. Со 
ова се заштити еден дел од локалниот пат за ова населено место и се подобри 
безбедноста на движењето за сите возила. 

24. Дел од канализациона мрежа во населено место Ново село 
Во склоп на реконструкцијата на патот за Ново село извршена е и изградба 
на дел од канализациона мрежа во ова населено место.  Со ова се регулирани 
отпадните води на главната улица од црквата до излезот на селото.

25. Дел од канализациона мрежа во населба Падина, село 
Скудриње
Изградена дел од канализациона мрежа во населба Падина во село Скудриње 
при што со помош на општината и приватни лица прво беа набавени 
канализациони цефки, се изврши ископ на каналот и се изработија шахти за 
приклучок на мрежата. Со ова се направи и заштита на теренот од лизгање на 
земјиштето во оваа населба. 

26. Уредување на инфо центар во село Ростуше
Во рамки на проектот за меѓугранична соработка со Р. Албанија извршено е 
уредување на дел од општински простории во Ростуше кое веќе се користи 
како инфо центар. Тука сите туристи и посетители можат да добиваат податоци 
и информации за туристичките понуди во нашата општина. (СЕ ПРЕФРЛА ВО 
НОВА КОЛОНА – РАЗВОЈ НА ТУРИЗАМ) 

27. Реконструкција на селскиот пат кон месноста Голема планина 
на Дешат
Градежни работници од општина Маврово и Ростуше со механизација во 
сопственост на општината извршија реконструкција на селскиот пат од 
Жировница кон месноста Голема планина на Дешат. Патот е целосно саниран 



и оспособен за теренски возила, со што се овозможува полесен пристап кон 
високите предели на планината Дешат.

28. Изградба на ѕид на селска улица во Аџиевци
Со обезбедени материјали од страна на општината и работна рака на месното 
населние изграден е потпорен ѕид на локална улица во село Аџиевци. Со 
ова се реализира барањето на месното насение и се обезбедува поголема 
сигурност во движењето на жителите на ова населено место. 

29. Ослободување од фирмарина
Во периодот на пандемијата сите фирми регистрирани на територијата на 
општината беа ослободени од плаќање на фирмарина за една година. Со тоа 
на некој начин се помогна на фирмите во време кога неа најмногу погодени 
од кризата. 

33. Техничката документација за изградба на локални улици
Во рамки на “Проектот за подобрување на општинските услуги”, финансиран 
од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) а спроведуван 
од Министерството за финансии изработена е техничка докуманација 
која опфаќа  Основен градежен проект, Елаборат за ажурирана геодетска 
подлога, Елаборат за заштита на животна средина, Ревизија на проектна 
документација за изградба на локални улици во населените места Маврови 
Анови и Скудриње со вкупна должина од 3км.

34. Асфалтирање на мост за влез во село Јанче
Во рамки на проектот за санирање на оштетени делови од локалните патишта 
во општината извршено е асфалтирање на мостот за влезот во село Јанче. Со 
ова се санирани оштетувањата на мостот со што се подобрува движењето на 
возилата.  



ЕФИКАСНА И ЕКОЛОШКА ОПШТИНА 

1. Набавка на машини - голем и мал ровокопач
Општината набави две машини ровокопач за извршување на градежни 
работи. Преку проект за подобрување на општинските услуги набавен е голем 
ровокопач, натоварувач со придружна опрема хидрауличен чекан и даска за 
снег. Додека во рамки на проектот на УНДП за “Подобрување на отпорноста 
од поплави во Полошкиот регион” финансиски поддржан од амбасадата на 
Швајцарија, општина Маврово и Ростуше  доби донација мал багер, ровокопач. 
Овие машини ќе помогнат да се подобри квалитетот на услугите што се нудат 
на граѓаните од сите населени места во нашата општина. 

2. Набавка на возило за смена на улични светилки
Преку донација на УНДП набавено е возило за промена на уличните светилки. 
Ова возило е од голема корист при вршење на промена на уличните светилки 
од јавното осветлување во општината.  Со ова општината ги подобрува 
услугуте кои ги реализира во рамки на своите надлежности. 

3. Набавка на возила - трактори за одржување на улици и патишта
Набавени се три возила – трактори од марка махиндра кои имаат и даски за 
чистење снег, соларки и мулчер за косење трева. Овие возила се користат за 
одржување на локалните патишта со што се подобруваат условите за живот 
во општината.

4. Донација на возила  
Со одлука на Владата на Република Северна Македонија а преку Агенцијата 
за одземен имот ни беа доделени три комби возила и три автомобили 
кои се користат од страна на службите на општината со цел за подобро 
функционирање при извршувањето на секојдневните работни обврски. 
Истите возила се на располагање и на другите институции во општината. 

5. Набавка на камион за смет
Со сопствени средства на општината набавен е половен камион за собирање 
на смет со што се подобри комуналната услуга на целокупното население во 
општината и се подобри заштитата на животната средина. Со тоа се помогна 
во редовното и навремено собирање и одлагање на сметот. 



6. Донација на камиони за собирање и транспортирање на смет
Општината обезбеди две донации на камиони за собирање и транспортирање 
на смет. Едниот од марката Ивеко, доделен од страна на Здружението на 
турските општини. Другиот камион е од марката Митсубиши доделен од 
страна на амбасадата на Јапонија. Овие возила се дадени на комуналното 
претпријатие со што се подобри комуналната услуга на населението од 
целата општина. 

7. Набавка на контејнери за собирање на смет
Набавени се 70 контејнери за собирање на смет кои се поставени низ повеќе 
населени места во општината со што значително се подобри комуналната 
услуга за граѓаните. Тоа исто така придонесува и за заштитата на животната 
средина. 

8. Поплочување на селски улици
Во соработка со месното население од сите населени места поплочени се 
околу 20.000 м2 локални улици. Со ова се уредуваат селските улици со што 
прашината на улиците станува минато.  

9. Поставување на нова улична мрежа во населените места
Поставена е нова улична мрежа во повеќе населени места со над осумдесет 
нови бандери и поставени или заменети се околу 10. 000 метри нов кабел. 
Со тоа се допринесе за подобро осветлување на јавните површини во нашата 
општина. 

10. Водоводни и одводни цефки и црева
Општината редовно набавува водоводни црева и одводни цефки за помали 
или поголеми потреби на населените места. Со помош на општинската 
механизација се поставуваат овие водоводни и одводни црева со што се 
решаваат проблемите на граѓаните 

11. Поплочување улици со населено место Жировница
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населеното место Жировница и тоа на улиците во Горно маало 
– три улици, Долно маало – четири улици, Валавичарци  - две улици, Пајко 
маало и улица од пошта до амбуланта. 



12. Поплочување на улици во населеното место Требиште
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населеното место Требиште и тоа на улиците во маалата Кожаровци, 
Чанаковци, Крајовци,   Накамен, Долно маало, центарот на селото, Јанојца, 
вкупно околу 2.300 м2. 

 

13. Поплочување на улици во населеното место Ростуше
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населеното место Ростуше и тоа на улиците во Долно маало до 
Горна чешма кое вклучува и изградба на портпорни ѕидови, маало Лулевци 
– три крака кое опфаќа и канализација во должина од 110 метри, улица на 
Двораник и во центар на Ростуше. 

14. Поплочување на улици во населеното место Скудриње
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населеното место Скудриње на неколку улици од маалата 
Реџеповци, Алиовци, Чераповци Вкостени и Падина. 

15. Поплочување на улици во населеното место Присојница
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населеното место Присојница и тоа во маалат Долно Демировци, 
паркинг позади џамијата, паркинг кај Горно Асановци и влез на Долно Надабје, 
вкупно околу 1.100 м2. 

16. Поплочување на улици во населеното место Аџиевци 
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населеното место Аџиевци, во Долно маало спрема гробиштата и 
Горно маало над џамијата спрема Папраишта. 

17. Поплочување на улици во населеното место Јанче 
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населеното место Jанче на неколку улици, вкупно околу 1.000 м2.



18. Поплочување на улици во селата Сенче и Ничпур
Во соработка со месното население извршено е поплочување со бекатон 
плочки во населените места Сенце и Ничпур поточно во просторот околу 
селските џамии. 

19. Уредување на селска бразда во село Нистрово 
Со помош на месното население доделени беа канализациони цевки кои беа 
поставени за да се регулира селска канализациона бразда кој поминува низ 
селото. 



СЕ ГРИЖИМЕ ЗА НАЈМАЛИТЕ ИНВЕСТИРАМЕ ВО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Детска градинка во село Скудриње 
За прв пат во нашата општина отворена е детска градинка во населеното 
место Скудриње која има капацитет од 25 дечиња. Со тоа во најголемото 
населено место во општината се овозможи вклучување на децата во воспитно 
образовниот процес уште од најрана возраст. 

2. Финансиска помош за секое новороденче во општината
На предлог на градоначалникот а со одлука на советот на општината се 
доделува еднократна финансиска помош во износ од 5.000 денари на секое 
новороденче во нашата општина. Досега се доделени околу 110 решенија и 
исплати.

3. Нови прозори во подрачното основно училиште во населено 
место Присојница
Извршена е замена на прозорците во подрачното основно училиште во 
село Присојница. Со тоа значително се подобрува топлотната изолација и се 
подобруваат условите за изведување на наставата за сите ученици од ова 
подрачно училиште. 

4. Нова училница во основното училиште “Јосип Броз Тито” во 
населено место Жировница
Уредена и современо опремена е нова училица во основното училиште во 
село Жировница. Училницата е наменета за изведување на настава за прво 
одделение и е опремена со соодветни помагала за изведување на наставата 
за прво одделение.  Со ова ќе се подобри квалитето на наставата за овие 
ученици. 

  

5. Нови прозори во подрачното основно училиште во населено 
место Врбјане 
Извршена е замена на прозорците во подрачното основно училиште во 
село Врбјане.  Со тоа значително се подобрува топлотната изолација и се 
подобруваат условите за изведување на наставата за сите ученици од ова 
подрачно училиште.



6. Нова фасада на ООУ “Хајан Селмани” во Ростуше
Со средства на општината и со донација на приватни лица направена е нова 
фасада на предниот дел од основното училиште “Хајан Селмани” во село 
Ростуше. Со тоа целосно е променет изгледот на предниот дел од училиштето 
и се добива заштита на топлотната енергија во училниците. 

8. Нагледни средства за потребите на основните училишта
За потребите на наставно-образовниот процес набавени се нагледни средства 
и лектири за сите основни училишта во општината во вредност од над 300.000 
денари. Со ова се подобри квалитетот на наставно - образовниот процес за 
сите ученици а се олесни и изведувањето на наставата. 

9. Нови прозори во подрачното основно училиште во населено 
место Јанче
Извршена е замена на прозорците во подрачното основно училиште во 
село Јанче како и санација на училниците.  Со тоа значително се подобрува 
топлотната изолација и се подобруваат условите за изведување на наставата 
за сите ученици од ова подрачно училиште. 

10. Под во подрачното основно училиште во населеното место 
Аџиевци. 
Со сопствени средства на општината извршена е промена на подот во 
подрачното училиште во село Аџиевци. Со ова после многу години се 
подобрени условите за изведување на наставата во ова подрачно училиште. 

11. Финансиска помош на студенти
На предлог на службеникот за млади во општината се доделува финансиска 
помош од 6.000 денари на секој студент со запишана година на било кој од 
високо образовните институции во државата. Со ова барем малку го помагаме 
образувањето на нашите студенти. 



СО ЗДРАВА И ЧИСТА ОКОЛИНА ДО РАЗВИЕН ТУРИЗАМ

1. Адреналински велосипедски патеки 

Во рамки на проект за меѓугранична соработка направени се  над 20 км 

велосипедски патеки над село Жировница и негово поврзување со соседната 

општина од албанска страна. Ова е од голема важност за промоцијата на 

туризмот и унапредувањето на локалниот економски развој во рамките на 

нашата општина. 

2. Поставување на фотоволтаични системи 

Во рамки на проектот за „Проектирање и изведба на фотоволтаични системи 

во рурални општини“ поставени се фотоволтаични системи на основните 

училишта во Скудриње и Жировница и спортската сала во близина на 

Ростуше, како алтернативен извор за производство на електрична енергија. 

Со ова ќе се допринесе за заштеда на електрична енергија во јавните објекти 

преку користење на алтернативни извори за производство на енергија и 

заштита на животната средина

3.  Набавка на возило за потребите на општината

Во рамки на проектот за меѓугранична соработка набавено е ново возило од 

марка дачиа дастер за потребите на проектот и на општината. Ова возило ќе 

се користи за потребите на општината како и за движење со цел одржување 

на патеките како и помош на сите туристи и велосипедисти кои ќе се движат 

по овие патеки. 



ГЛАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА

ИНФРАСТРУКТУРА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА

Општина Маврово и Ростуше е рурална општина со четириесет и две населени 
места. Во рамките на општината е Националниот парк Маврово, Мавровското 
езеро, реката Радика, ски центарот како и многу планини, пештери, водопади, 
пешачки и велосипедски патеки и многу други знаменитости. Општината 
е препознаена како туристичка општина која има можности за развој на 
туризмот преку целата година.  Со своите природни убавини и специфики 
Маврово и Ростуше има одлични можности за голем развој. Нашата цел е овој 
регион да се развива и понатаму со користење на позитивните искуства, но и со 
реализирање на нови идеи за целокупен развој. За полесно функционирање 
на општината ќе биде определено лице кое ќе биде заменик градоначалник и 
кое ќе се занимава со потребите на населението од Маврово и мавровскиот 
регион. Исто така советот на општината ќе биде составен и од надворешни 
членови со право на збор но без право на глас кои ќе помагаат за развојот 
и напредокот на општината. Нашиот концепт опфаќа неколку поглавја или 
политики кои се специфични но и потребни за развојот на нашата општина. 

Од најосновно значење за развојот е понатамошно подобрување на 
инфраструктурата во целата општина. Во изминатиов период се реализирани 
или се во тек на подготовка и реализација значајни проекти кои опфаќаат 
патишта, водоводи и канализациони мрежи кои го подобруваат животот на 
населението и на посетителите во општината. Досега се рехабилитирани 
или изградени единаесет локални патишта и улици, шест водоводни мрежи 
и пет канализациони мрежи. Во следниот период ќе изработиме соодветна 
проектна документација и секоја година ќе се инвестира во реализација на 
инфраструктурните проекти со кои ќе се подобри животот на сите граѓани на 
нашата општина. 

Со оглед дека најголемиот дел од територијата на општината е национален 
парк, заштитата на животната средина е од примарно значење. Мапирањето 
на депониите кое во голем дел е реализирано, чистењето и затварањето на 
истите ќе биде од врвен приоритет за нас како локална самоуправа. Отпадот кој 
што се создава на територијата е навистина проблем и ние досега набавивме 
три камиони за собирање на смет за побрзо да одговориме на потребата 
на граѓаните. Во иднина ќе ги подобриме тие капацитети и ќе воведеме 
селектирање на отпадот што ќе значи редовно и организирано собирање на 
сметот. Холтикултурното уредување на јавните површини ќе биде на нашата 
агенда за естетски да го подобриме изгледот на нашата општина. 

Општина Маврово и Ростуше е веројатно најдобра општина за развој на 
туризмот. Ние успеавме преку проектите за меѓугранична соработка да 



користиме средства од разни фондови и истото ќе продолжиме да го правиме 
и во наредниот период. Ќе работиме на мотивирање на локалното население 
во насока на развој на селскиот туризам преку разни обуки, семинари како 
и вклучување во програми и давање на поддршка. Уредување на пешачки 
патеки како и изградба на излетнички места ќе биде дел од нашата програма 
за работа. Општината е поволно место за развој на туризмот преку целата 
година и целокупното инвестирање ќе биде во насока на овозможување на 
што повеќе активности кои ќе го привлекуваат вниманието на посетителите.   

Образованието, културата, спортот и младите се делот од нашето општество 
кое ќе има значаен дел во нашата работа како општина. Ќе продолжиме да 
ги подобруваме условите за работа на учениците преку обезбедување на 
нагледни средства, кабинетска настава и информатичка опрема за подобро 
следење на наставата. Ќе вршиме и реконструкција на училишните објекти 
и спортските терени кои се користат во наставата и слободнот време. И 
понатаму финансиски ќе ги поддржуваме сите културни и спортски настани 
кои се во насока на промовирање на општината. Локалниот младински совет и 
понатаму ќа ја има нашата поддршка при реализација на проекти кои ќе бидат 
во интерес на младите во нашата општина. 

Урбанизацијата на населените места исто така ќе биде една од работите 
кои ќе имаат важно место во наредниот период. Урбанизацијата е основа за 
целокупен развој на општината. Ние досега изработивме ажурирани геодетски 
подлоги за неколку населени места и во иднина ќе вложиме средства за да 
ги урбанизираме населените места со што ќе се предвидат урбани содржини.  
Уредувањето на населените места ќе биде од важност за развој и за нови 
инвестиции од домашни и странски инвеститори кои сакаат да инвестираат во 
свои домови но и во угостителски и сместувачки капацитети кои ќе придонесат 
за поголем економски развој на нашата општина. 

Визијата која што ја имавме пред четири години ја остваруваме и ќе продолжиме 
да ја остваруваме и во наредниот период затоа што имаме концепт, имаме 
изработена стратегија за развој на општината и дел по дел ќе ги реализираме 
зацртаните проекти.  Концептот на вклучување на сите чинители во развојот 
на нашата општина ќе биде клучен во наредниот период и ние како општина 
ќе бидеме отворени за соработка со сите кои што имаат визија и планови за 
развој на општината. 



ТОП ПЕТ НАЈВАЖНИ ПРОЕКТИ

1. Изградба на канализациона мрежа во населбата Маврови Анови
Населбата Маврови Анови се наоѓа 
покрај регионалниот пат  Гостивар 
– Дебар. Тоа е населба во која има 
постојани жители но и викенд куќи. 
Една од најголемите потреби за 250 
жители на ова населено место е 
уредување на канализациона мрежа 
со која би се собрале отпадните 
води кои потоа преку пречистителна 
станица ќе го добијат својот тек. За ова 
имаме изработено проект за којшто 
треба уште да се утврди местополжбата на пречистителната станица. Со 
реализацијата на овој проект ќе се реши проблемот со смрдеата и со отпадните 
води.   

2. Реконструкција на основното училиште “Хајан Селмани” во 
Ростуше
Општинското основно училиште 
“Хајан Селмани” во село Ростуше 
е најстарото изградено училиште 
во нашата општина. Внатрешноста 
на објектот не е во добра состојба  и 
заради тоа изработивме проект за 
реконструкција на ова училиште во 
вредност од над 11.000.000 денари. 
Овој проект ќе го аплицираме во 
Министерството за образование и очекуваме да се реализира наредниот 
период. Со реализација на овој проект ќе се подобрат условите за одржување 
на наставата на над 200 ученици од населените места Ростуше, Велебрдо, 
Присојница, Аџиевци и Јанче. 

3. Уредување на паркинг простори во повеќе населени места
Во населените места во нашата општина еден од поголемите проблеми во 
летните месеци е недостаток на доволно паркинг места. За да го решиме 
овој проблем изработивме проекти за уредување на паркинг места а ќе се 
изработат проекти и за другите населени места. Планираме во секое населено 
место каде што има соодветна локација да се изгради паркинг простор. Во 



селата Жировница, Маврово и дел 
од Скудриње веќе се изградени 
а ќе изградиме и во населените 
места Ростуше, Требиште, Велебрдо, 
Присојница, Маврови Анови и во 
други населени места.  Со тоа ќе се 
избегнат гужвите во сообраќајот во 
населените места во општината. 

4. Реконструкција на уличното 
осветлување во мавровскиот 
регион 
Уличното осветлување во мавровскиот 
регион иако редовно се одржува 
сепак има потреба од реконструкција. 
Општината веќе има аплицирано до 
меѓународни фондови за решавање 
на ова прашање. Планирана е промена 
на целокупната оштетена инсталација со нова со цел да има што помалку 
дефекти. Мавровскиот регион е познат како туристички предел и има многу 
посетители кои пешачат и се движат постојано низ овој регион. Со промена на 
старата улична инсталација со нова веруваме дека ќе се реши и проблемот со 
јавното осветлување во мавровскиот регион, конкретно во Маврово, Маврови 
Анови, Никифорово и Леуново каде што живеат околу 1.0000 жители но и 
многу посетители во угостителските објекти и викенд домовите. 

5. Изградба на мост на реката 
Радика во месноста Нарека 
спроти селото Присојница
Населените места Присојница, 
Аџиевци и Скудриње немаат пристап 
до спротивната страна на реката 
Радика каде што се наоѓаат и приватни 
имоти. За да има пристап до овој терен 
ќе се изработи проект за изградба на 
мост преку реката Радика со што над 5.000 жители на овие села но и други 
посетители да можат да имаа пристап до своите имоти како и до убавите 
планински предели кои што се наоѓаат на овој дел од реканскиот крај. 



ОПШТИНА ЕДНАКВА ЗА СИТЕ
Политики и типови проекти за специфични целни групи за општината

За децата

СЕ ГРИЖИМЕ ЗА НАЈМАЛИТЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНАТА

Своето слободно време децата треба да го поминуваат во игра и забава за да 
можат правилно да се развиваат. Заради тоа во тек е постапка за поставување 
на детски забавни паркови во селата Скудриње, Требиште, Жировница и 
Маврови Анови. Исто така во следниот период ќе се пристапи кон изработка 
на соодветна проектна документација за изведба на детски паркови во сите 
населени места во општината каде што има соодветни услови за тоа. Ќе 
обезбедиме мирно катче за сите деца во општината за да имаат каде да го 
поминуваат своето слободно време во игра и забава. Со тоа ќе помогнеме 
за поголема социјализација на најмладите од нашето општество. Исто така 
ќе подолжиме со доделување на еднократна финансиска помош за секое 
новороденче во општината. 

За лицата со посебни потреби

ИНКЛУЗИВНА ОПШТИНА

Лицата со посебни потреби најмногу бараат еднаквост, самостојно живеење и 
функционирање во општеството. И затоа потребно е да се посвети соодветно 
внимание. Како и досега општината секогаш ќе ги помага финансиски. Исто 
така во рамки на забавните паркови кои ќе се градат во општината ќе има 
посебни реквизити за лицата со посебни потреби за и тие да се почувствуваат 
како еднаков дел од нашето општество. Ќе има посебно катче за забава и 
рекреација за лицата со посебни потреби.    

За учениците

ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА НА МЛАДИТЕ

Учениците се категорија на граѓани кои своето време го поминуваат на 
училиште. Заради тоа во изминатиот период инвестиравме во подобрување 
на квалитетот на наставата преку набавување на нагледни средства, 
информатичка опрема како и уредување на спортските терени во рамките 
на училиштата. Во иднина ќе продолжиме со реализација на ваквите проекти 



кои ќе опфаќаат реконструкција на училиштето во село Ростуше, уредување 
на надворешниот и внатрешниот дел на подрачните училишта во Присојница, 
Аџиевци, Јанче, Врбјане и другите населени места. Дигитализацијата во 
образованието е составен дел и ние како општина секоја година ќе опремуваме 
со соодветна наставна опрема најмалку по една училница во секое основно 
и подрачно училиште во општината. Ќе ги уредиме спортските терени во 
рамки на училиштата за да може непречено да се изведува наставата слично 
како што ги уредивме во општинската гимназија во Ростуше и во основното 
училиште во Скудриње. 

За младите 

ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА НА МЛАДИТЕ

Како и во изминатиот период така и во оваа програма младите имаат посебно 
место. Младите се тие кои го движат општеството. Општината и во иднина ќе 
продолжи да ги поддржува младите преку своите политики. Уредување на 
спортски игралишта каде што младите ќе спортуваат и ќе го поминуваат своето 
слободно време ќе биде дел од програмата за работа. Спортските терени ќе 
ги уредиме со соодветна подлога за различни спортови. По завршувањето 
на пандемијата ќе организираме и финансираме спортски активности. Исто 
така ќе субвенционираме скијање на младите и учениците во ски центарот во 
Маврово со што ќе го доближиме до младите и овој спорт. Фудбалскиот клуб 
ќе го финансираме и понатаму штом здравствените мерки ќе го дозволат тоа. 
Локалниот младински совет и понатаму ќе ја има поддршката на општината во 
реализација на проектите кои ќе бидат од интерес на младите. Одлуката која 
веќе ја одобри и советот на општината ќе донесе финансиска помош од 6.000 
денари за секој запишан студент на годишно ниво. 

За пензионерите

Пензионерите се категорија на граѓани кои треба да имаат простор и услови 
каде што ќе го поминуваат своето слободно време. Ние како општина ќе ги 
помагаме во нивните активности. Ќе организираме заеднички екскурзии во 
различни места во државата. Во оние населени места каде што има просторни 
услови ќе допринесеме во уредување на простор за пензионерите. 



КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

1. Ростуше - Изградба на паркинг простор кај стара полициска 
станица 
Селото Ростуше има потреба од 
уредување на паркинг простор 
особено во летните месеци. Ќе 
направиме проект за паркинг простор 
во месноста викана кај старата 
полициска станица и истиот ќе биде 
реализиран во следниот период. 
Со тоа ќе се ослободи центарот на 
селото од многуте  возила особено во 
летните месеци а со тоа ќе се подобри 
сообраќајната комуникација меѓу населените места Ростуше, Велебрдо, 
Требиште и Битуше каде што живеат над 4.000 жители.   

2. Маврово - Санација на резервоар за вода во месноста Крстови
Населеното место Маврово 
кое користи заедничка вода со 
населеното место Маврови Анови 
имаат недостиг на вода. За да се реши 
овој проблем ќе се изврши санација 
на резервоар за вода во месноста 
Крстови. Ќе се изврши реконструкција 
на внатрешниот дел за да може 
резервоарот да собира вода кој потоа 
ќе се поврзе со резервоарот кој во 
моментот се користи со што ќе се изврши зачувување на вода од околу 500 
метри кубни. Со ова веруваме дека ќе се реши проблемот со недостиг на вода 
на над 600 жители во Маврово и Маврови Анови. 

3. Скудриње - Уредување на паркинг простор во месноста Бигорец
Селото Скудриње се соочува со проблем на недоволен број на паркинг 
места во делот на влезот на селото 
во маалото Фариќовци особено 
во летните месеци. Заради тоа во 
месноста викана Бигорец каде веќе 
еден дел е уреден во паркинг простор 
ќе се изврши доуредување на местото. 
Ќе биде изграден ѕид од горната 
страна а исто така со довршување на 
каналот ќе се добие повеќе простор за 
обезбедување на што поголем број на паркинг места. 



4. Велебрдо - Уредување на пат од месноста Нарид до месноста 
Требишка река
За да стигнете до селото Велебрдо треба да 
поминете низ селото Ростуше. За да се олесни 
сообраќајот предвидено е уредување на пат од 
месноста На рид до месноста Требишка река, 
притока на Радика. Со уредување  и изградба на 
овој пат ќе се овозможи нов пристап до населеното 
место Велебрдо и значително ќе се олесни 
сообраќајната комуникација. За решавање на ова 
ќе се направи нов проект кој ќе опфаќа отварање на 
пат, изградба на потпорни ѕидови и асфалтирање.  

5. Жировница - Изградба на водоводна 
линија од месноста Брезна до резервоар за 
вода
Селото Жировница во поголем 
дел го има решено прашањето со 
водоснабдувањето.  Но за да има 
постојано водоснабдување потребно 
е да се изгради нова водоводна линија 
од месноста Брезна до резервоарот за 
вода со што ќе се зголеми количината 
на вода која ќе се стави на користење 
на жителите од населеното место 
Жировница. За да реши ова ќе се 
изработи проект кој ќе опфаќа набавка на водоводно црево, ископ,монташа и 
затрпување на водоводната линија. 

6. Требиште - Уредување на паркинг простор
Населеното место Требиште како 
и поголемиот број од селата во 
општината има потреба од уредување 
на паркинг простор особено во 
летните месеци. Заради тоа изработен 
и тендериран е проект за уредување 
на паркинг простор и парк во месноста 
викана Враница. Со реализација на 
овој проект ќе се обезбедат паркинг 
места но и ќе се уреди дел за парк за 
разонода на месното население. Со 
ова ќе се уреди влезот на селото и ќе се олесни движењето на автомобилите 
на жителите и посетителите на ова населено место. 



7. Присојница - Рехабилитација на локален пат
Пристапниот пат за населеното 
место Присојница е стар, тесен и 
оштетен на повеќе места со што се 
отежнува движењето на возилата. 
Затоа ќе се направи нов проект за 
рехабилитација и проширување 
на делот од регионалниот пат до 
месноста Надабје. Со тоа ќе се добие 
поширок и побезбеден пристап на 
возилата до ова населено место. 

8. Маврови Анови - Изградба на канализациона мрежа
Населбата Маврови Анови се наоѓа покрај регионалниот пат  Гостивар – 
Дебар. Тоа е населба во која има постојани жители но и викенд куќи. Една од 
најголемите потреби на ова населено место е уредување на канализациона 
мрежа со која би се собрале отпадните 
води кои потоа преку пречистителна 
станица ќе го добијат својот тек. 
За ова имаме изработено проект 
за кој што треба уште да се утврди 
местополжбата на пречистителната 
станица. Со реализацијата на овој 
проект веруваме дека ќе се режи еден 
од најголемите проблемо во оваа 
населба.  

9. Аџиевци - Отварање и изградба на обиколен пат 
Локалниот пат до населеното место 
Аџиевци е тесен и не ги задоволува 
потребите на локалното население 
особено делот од центарот до горниот 
дел од селото. За решавање на ова ќе 
се проектира и изгради обиколен пат 
од под селото до горниот дел на селото 
со што ќе се обезбеди посигурно 
движење и центарот на селото ќе 
се ослободи од многу движење на 
автомобили а и децата ќе можат послободно да си играат. 

10. Битуше - Санација на локалниот пат 
Локалниот пат за село Битуше е во лоша состојба. Иако е правен пред шест 
години има многу оштетувања што го оневозможуваат нормалното движење 
на возилата. Ќе се направи ревизија на проектот и ќе се направат потребните 
измени за да се санираат сите недостатоци и оштетувања на патот за да можат 



жителите на ова населено место но 
и сите посетители безбедно да се 
движат по овој локален пат. 

11. Јанче - Реконструкција на 
патот од мостот до центарот на 
селото
Локалниот пат за населеното место 
Јанче е тесен и во лоша состојба. 
Заради тоа изработивме проект за 
реконструкција и проширување на 
истиот и за истиот се обезбедени 
финансиски средства за реализација. 
Предвидено е проширување на 
местата каде што има простор како 
и поставување на нов асфалт. Со 
тоа возилата на жителите но и на 
посетителите во ова населено место 
да можат безбедно и сигурно да се 
движат во наредниот период. 

12. Церово - Изградба на нов зафат за вода
Населеното место Церово има недостаток 
на вода а и селската мрежа е стара. За да 
се реализира ова ќе бидат изработени нови 
зафати за вода и нови каптажи за да може 
населенито да има редовна и безбедна 
вода за пиење.  

13. Сретково - Изградба на нов зафат 
за вода
Жителите од населеното место 
Сретково имаат недостаток на вода 
а и селската мрежа е стара. За да се 
реализира ова ќе бидат изработени 
нови зафати за вода и нови каптажи 
за да може населенито да има редовна 
и безбедна вода за пиење.  

14. Ново село - Изградба на нов 
зафат за вода
Жителите од населеното место Ново село имаат недостаток на вода а и 
селската мрежа е стара. За да се реализира ова ќе бидат изработени нови 
зафати за вода и нови каптажи за да може населенито да има редовна и 
безбедна вода за пиење.  



15. Ростуше - Реконструкција на училишната зграда
Општинското основно училиште 
“Хајан Селмани” во село Ростуше 
е најстарото изградено училиште 
во нашата општина. Внатрешноста 
на објектот не е во добра состојба  и 
заради тоа изработивме проект за 
реконструкција на ова училиште. 
Овој проект ќе го аплицираме во 
Министерството за образование и 
очекуваме да се реализира наредниот 
период. Со реализација на овој проект ќе се подобрат условите за одржување 
на наставата на учениците од населените места Ростуше, Велебрдо, 
Присојница, Аџиевци и Јанче. 

16. Скудриње - Изградба на улица во населба Падина
Населбата Падина која е дел од 
населеното место Скудриње нема 
асфалтен пат. Моторните возила возат 
на земјен пат кој е оштетен и нерамен 
на многу места. За уредување 
на овој локален пат изработен 
е целосен проект со ревизија и 
истиот предвидува поставување 
цврста подлога и асфалтирање. Со 
поставување на асфалт моторните 
возила ќе можат да се движат сигурно и безбедно. Со ова ќе се добе и кружен 
тек во оваа населба.  

17. Маврови Анови - Реконструкција на селски улици
Населбата Маврови Анови има 
неколку улици кои се во лоша состојба 
со оштетен асфалт или пак се земјени. 
Општината има изработено проект со 
ревизија за еден дел од улиците во 
ова населба. Со поставувањето на нов 
асфалт ќе се подобри движењето на 
возилата на жителите на ова мести но 
и на сопствениците на викендичките 
од овој дел на мавровскиот регион. 

18. Маврово - Санација на локалниот пат
Локалниот пат за село Маврово е стар и е во лоша состојба. За да се реализира 
и ова барање на месното население ќе се изготви нов проект кој ќе предвиди 
рехабилитација на улиците во село Маврово како и проширување на 



соодветните места за да има подобра 
комуникација на возилата и на луѓето 
од ова населено место. 

19. Велебрдо - Реконструкција 
на училишна зграда
Училишната зграда во подрачното 
основно училиште во населеното 
место Велебрдо не е во добра состојба. Заради тоа ќе биде изработен проект 
кој ќе предвиди санација на подот и 
ѕидовите на училиштето како и 
промена на кровната конструкција. Со 
реализација на овој проект учениците 
од ова населено место ќе имаат 
подобри услови зареализација на 
наставата. 

20. Волковија - Уредување на 
јавното осветлување во селото
Јавното улично осветлување во 
населеното место Волковија е старо и 
дотраено и тоа претставува опасност 
за движењето на жителите на ова 
населено место. За решавање на 
овој проблем ќе се изврши целосна 
промена на уличниот систем со 
поставување на нови светилки. Со тоа 
ќе се овозможи побезбедно движење 
на сите жители кои живета или имаат 
свои домови. 

21. Видуше - Изградба на каптажа на водовод
Жителите на населеното место Видуше 
имаат потреба од зголемување на 
дотокот на вода во селската мрежа. 
Заради тоа ќе бидат проектирани и 
изградени каптажи за водовод за да 
има доволно количество на здрава и 
чиста вода за пиење.  



22. Леуново - Изградба на на 
водоводна линија
Викенд населбата во Леуново се 
соочува со недостиг на вода особено 
за време на викендите. За да се реши 
овој проблем општината веќе е во 
фаза на изработка на нов проект со кој 
што ќе се изврши зафаќање на нови 
извори за вода, изградба на каптажи 
и спроведување на водата до викенд 
населбата. Со тоа веруваме дека ќе се реши деценискиот проблем на оваа 
населба. 

23. Скудриње - Изградба на улица во населба Шуплица
Пристапната улица која води од 
новиот пат до маалото Шуплица е 
земјена и во лоша состојба. За да 
можат жителите на ова маало да 
дојдат со автомобили до своите 
домови ќе се изработи проект со кој 
што ќе се предвидат ѕидови и пропуст 
за атмосферска вода а потоа и 
асфалтирање на оваа улица. Со тоа ќе 
се овозможи безбеде и лесен приста 
до овој влез на селото Скудриње. 

24. Ростуше - Изградба на каптажи за вода 
Населеното место Ростуше кое 
е административен центар на 
општината во кое се сместени многу 
институции има потреба од изградба 
на нови поголеми каптажи за вода. 
Со изградба на овие каптажи ќе се 
зголеми количеството на вода која 
ја користат населението од село 
Ростуше како и вработените во 
општината, здравствениот дом и 
училиштата во ова село.  

25. Маврови Анови - Промена на јавното улично осветлување
Уличното осветлување во населбата Маврови Анови е застарено и не одговара 
на потребите на населението. Ќе се изработи проект за целосна промена на 
јавното улично осветлување со кој што ќе се обезбеди безбедно и сигурно 
движење на жителите и викендашите на населбата Маврови Анови. 



26. Маврово - Зафаќање на нови резервоари за вода
Населението и сопствениците на 
викендици во Маврово се соочуваат 
со проблемот на недостиг на вода. 
За да се реши ова ќе се изработи 
проект за зафаќање на нови извори 
и изградба на каптажи и водоводна 
линија за да се обезбеди доволно 
вода која ќе одговара на потребите на 
граѓаните но и за развој на регионот. 

27. Врбјане - Уредување на спортски терен во кругот на 
училиштето
Спортскиот терен во рамки на 
основното училиште во населеното 
место Врбјане има потреба од 
реконструкција и уредување за да 
може децата и другите жители да 
спортуваат и во игра и рекреација 
да го поминуваат слободното време. 
Ќе се направи заштитна мрежа и ќе 
се уреди продторот за да може да се 
играат различни спортови. 

28. Велебрдо - Промена на главна водоводна линија од фабрика 
до ново училиште 
Населеното место Велебрдо има 
потреба од промена на главната 
водоводна линија од фрабриката 
до новото училиште со што ќе се 
овозможи регулиран довод на 
водоводната мрежа. Ќе се изработи 
проект кој потоа ќе се реализира 
за да се одговори на оваа потреба 
на жителите од населеното место 
Велебрдо.

29. Жировница - Изградба на улица за добивање на                          
кружен тек во селото
Во с. Жировница движењето на 
моторни возила, посебно во летниот и 
во зимскиот период, кога се присутни 
поголем дел на граѓани кои живеат 
и работаат во западноевропските 
држави, е значително отежнато. Ќе 



се направи изградба на „кружен тек“ во село Жировница. Ќе се финансира 
изработка на основен инфраструктурен проект за линиска градба. Трасата би 
поминувала покрај Жировничка река во правец на течењето од десна страна, 
со што би се променил и режимот на сообраќајот и ќе дојде до растеретување 
на постојниот пат, кој е тесно грло. 

30. Јанче - Регулирање на суводолица низ селото
Во населеното место Јанче има 
потреба од регулирање на суводолица 
каде често пати надоаѓа атмосферска 
вода и нема регулиран тек и се 
разлева насекаде и прави штета на 
околните куќи. За да се реши ова ќе се 
постават цефки за водата да теќе низ 
суводолицата а и местото да се уреди за да може да се направи и спореден 
пат. 

31. Врбен - Изградба на нова водоводна линија
Жителите на населеното место 
Врбен имаат потреба од изградба 
на нова водоводна линија со која ќе 
се овозможи редовно и квалитетно 
снабдување со вода. Општината веќе 
е во фаза на изработка на проект со кој 
што ќе се превиди изградба на нова 
водоводна линија со што ќе се реши 
проблемот со квалитетно водоснабдување на жителите на селото Врбен. 

32. Аџиевци - Уредување на спортски терен  
При посетата на населеното место Аџиевци и во разговор  со месното население 
се појави потреба за изградба на спортски терен каде што децата и другите 
жители ќе можат да го поминуваат своето слободно време во разновидни 
спортски активности. Ќе се уреди спортски терен кој што исто така ќе има и 
забавен парк со реквизити. 



33. Битуше - Реконструкција на водоводна мрежа
Водоводната мрежа во село Битуше 
е стара и дотраена со што има 
губиток на вода. За решавање на 
ова ќе биде изработен проект со 
кој ќе се изврши реконструкција на 
водоводната мрежа во селото и ќе се 
постави полиетиленски црево. Со тоа 
жителите но и посетителите на ова 
населено место ќе добијат квалитетна 
и здрава вода за пиење. 

34. Присојница - Изградба на нов резервоар за вода
Населеното место Присојница има 
потреба од изградба на нов резервоар 
за вода кој што ќе ги задоволи 
потребите за редовно и квалитетно 
водоснабдување. Заради тоа ќе 
се изработи проект и истиот ќе се 
реализира за да можат жителите 
на населеното место Присојница да 
имаат редовна чиста и здрава вода за 
пиење. 

35. Требиште - Уредување на спортски терен кај училиштето
Во склоп на општинското основно 
училиште во село Требиште има 
спортски терен кој е во оштетена 
состојба и не одговара на потребата 
на учениците за одржување на 
наставата. Ќе се изработи проект за 
реконструкција и за уредување на 
овој спортски терен со што учениците 
ќе добијат соодветно уреден простор 
за одржување на наставата но и за 
сите љубители на спортот.   

36. Ростуше - Уредување на пат 
до маало Лајсовци 
Маалото Лајсовци во село Ростуше 
нема асфалтиран пристапен пат. 
Општината досега интервенирала 
неколку пати во санација но тоа не 
е доволно. Заради тоа проектот е 



аплициран и одобрен за реализација со потпишан договор.  Предвидена е 
изградба на потпорни и заштитни ѕидови а потоа и асфалтирање на патот. 

37. Скудриње - Уредување на паркинг простор во месноста 
Сисвети – втора фаза



Во месноста Сисвети во населеното место Скудриње изградени се потпорни 
ѕидови под спортското игралиште. Во следната фаза ќе се изврши доуредување 
на оваа локација за да се добијат паркинг места за моторни возила. Исто така 
ќе се уреди и забавен парк за деца но и простор за семеен излет. Со тоа ќе се 
добие една целина со паркинг, забавен парк и излетничко место.  

38. Уредување на пат од локален пат за село Битуше до 
авантутристички парк
Во близина на населените места Велебрдо и Битуше е изграден авантуристички 
парк за прв пат во нашата оптина. Пристапот до ова место не е уреден освен за 
пешаци. Заради тоа ќе се изработи проект со кој ќе се уреди пристапот до оваа 
локација и тоа од локалниот пат за село Битуше до авантуристичкиот парк и 
со тоа ќе се овозможи полесен пристап за сите посетители.   



ПОВРЗАНА ОПШТИНА - МЕСНИ  ПРОЕКТИ

Аџиевци
1. Отварање и изградба на обиколен пат 
2. Уредување на спортски терен  
3. Реконструкција на училишната зграда  
4. Чистење и уредување на диви депонии  

Битуше 
1. Реконструкција на водоводна мрежа 
2. Санација на локалниот пат 
3. Проширување на уличното осветлување 
4. Поплочување на селски улици 
5. Чистење и уредување на диви депонии 

Велебрдо
1. Промена на главна водоводна линија од фабрика до ново 

училиште 
2. Уредување на дел од локален пат во близина на Стапаров мост  
3. Уредување на пат од месноста Нарид до месноста Требишка 

река
4. Изградба на детски забавен парк 
5. Реконструкција на училишна зграда
6. Чистење  и уредување на диви депонии

Видуше
1. Изградба на каптажа на водовод
2. Поплочување на улици 
3. Чистење  и уредување на диви депонии

Волковија
1. Промена на кровот на училиштето
2. Уредување на јавното осветлување во селото



Врбен
1. Изградба на нова водоводна линија
2. Реконструкција на локалниот пат
3. Чистење и уредување на диви депонии 

Врбјани 
1. Поплочување на селски улици
2. Уредување на спортски терен во кругот на училиштето
3. Чистење и затворање на дива депонија
4. Промена на кровна конструкција на училиштето

Жировница 
1. Изградба на водоводна линија од месноста Брезна до резервоар за 

вода
2. Изградба на улица за добивање на кружен тек во селото
3. Поплочување на селски улици
4. Изградба на мост за маало Валавичарци 
5. Чистење и уредување на диви депонии

Јанче
1. Реконструкција на патот од мостот до центарот на селото
2. Регулирање на суводолица низ селото
3. Уредување на простор во училиштето за музеј
4.  Чистење и уредување на диви депонии 

Леуново 
1. Изградба на на водоводна линија
2. Уредување на пат до месноста Студенче

Маврови Анови
1. Изградба на канализациона мрежа
2. Реконструкција на селски улици
3. Промена на јавното улично осветлување
4. Чистење  и уредување на диви депонии



Маврово 
1. Санација на резервоар за вода во месноста Крстови
2. Санација на локалниот пат
3. Зафаќање на нови резервоари за вода
4. Изградба на велосипедска патека околу езерото
5. Чистење  и уредување на диви депонии

Никифорово 
1. Чистење и уредување на диви депонии
2. Уредување на селски улици

Нистрово 
1. Фазно уредување на локалниот пат

Ново село
1. Изградба на нов зафат за вода

 

Орќуше 
1. Уредување на водоводна мрежа

Присојница 
1. Рехабилитација на локален пат
2. Изградба на нов резервоар за вода
3. Изградба на нова улица во селото
4. Изградба на мост на река Радика 
5. Чистење и уредување на диви депонии 

Ростуше 
1. Реконструкција на училишната зграда
2. Изградба на каптажи за вода 
3. Уредување на пат до маало Лајсовци 
4. Изградба на паркинг простор кај стара полициска станица 
5. Чистење и уредување на диви депонии 



Скудриње
1. Изградба на улица во населба Падина
2. Изградба на улица во населба Шуплица
3. Уредување на паркинг простор во месноста Сисвети – втора фаза
4. Уредување на паркинг простор во месноста Бигорец
5. Уредување на детско игралиште 
6. Чистење и уредување на диви депонии 

Сретково 
1. Изградба на нов зафат за вода
2. Изградба на дел од локален пат

Требиште
1. Уредување на паркинг простор
2. Уредување на спортски терен кај училиштето
3. Реконструкција на пат до маало Паречковци
4. Чистење и уредување на диви депонии

Церово 
1. Изградба на нов зафат за вода
2. Реконструкција на дел од локалниот пат






