
Среда, 03 Март 2010        

 

Промовиран туристички водич „Прошетка на Шар Планина“  

Споделете ја веста  

 
Водичот, кој беше подготвуван повеќе од една година, е отпечатен на македонски, 

албански, француски и англиски јазик, во 3.000 примероци.  

 

На 100 страници, се застапени совети и мапи за планинарење, фотографии од флора, 

фауна и локалитети за пешачење. Има и тројазичен речник, македонски-албански-

француски, како и посебно поглавје за гастрономијата во Тетово и околината. 

 

Францускиот амбасадор Жан Клод Слумберже рече дека амбасадата на Франција во 

Македонија и во иднина ќе поддржува проекти за развој и промоција на туристичките 

капацитети на Македонија.  

 

Градоначалникот на Тетово Сади Беџети најави враќање на стариот сјај на Шар Планина и 

повторно привлекување на туристите од Балканот, кои во минатото биле чести 

посетители.  

 

Проектот беше координиран и надгледуван од Пол Шамбри, одговорен во Канцеларијата 

на Француската алијанса во Тетово. Во проектот, покрај Француската алијанса 

учествуваат и францускиот регион Високи алпи, како и здружението „Крет“, тетовската 

локална самоуправа, планинарското друштво „Љуботен“,                    здружението 

„Еко натура“, амбасадите на Франција и Шпанија.  

 

Туристичкиот водич е дел од проектот за промоција на Шар Планина како дестинација 

погодна за алтернативен туризам. Водичот ќе се продава по цена од 650 денари. 

 Изложби на фотографии од домови и културни места 

Зголеми ја сликата 

http://www.mn.mk/kultura/1438-Promoviran-turisticki-vodic-Prosetka-na-Sar-Planina
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http://www.mn.mk/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5tbi5tay9rdWx0dXJhLzE0MzgtUHJvbW92aXJhbi10dXJpc3RpY2tpLXZvZGljLVByb3NldGthLW5hLVNhci1QbGFuaW5h


 
Во вторник во уметничката галерија во Тетово ќе се отвори изложба на фотографии од 

монументи,домови и културни места во Општина Тетово насловена како“Да отвориме 

врата во .....Тетово, Домови и културни места“. 

Изложбата се организира од Француската Алијанса-Тетово и Општина Тетово.Овој проект 

е помогнат и од националниот центар за културни наследства од Скопје, планинарските 

здруженија “Љуботен“ и “Еко Натура“ како и музејот на Тетово. 

 

Изложбата ќе се отвори во 19:00 часот ,а фотографиите и текстовите на овие 

фотографиите се направени од двајца експерти за промовирање на планинарскиот туризам 

што доаѓаат од Шпанија и Франција. 

Изложба на фотографии за богатото културно наследство на Тетово 

Зголеми ја сликата 



 
Градоначалникот на Општина Тетово, Проф.д-р. Сади Беџети,во вторник ја отвори 

изложбата на фотографии во галеријата на уметностите во Тетово, насловена како“Да 

отвориме врата во ....Тетово“која опфаќа фотографии на постарите домовите и културните 

места во Тетово. 

Градоначалникот на Општина Тетово, Проф.д-р. Сади Беџети , во својот збор истакна дека 

овој проект е реализиран во соработка со Француската Алијанса во Тетово. 

 

“Оваа изложба е едно заокружување на прекрасната работа на двете експертки од 

Шпанија и Франција , кои со голема посветеност го реализираа овој проект за постарите 

домови и културните места“рече градоанчалникот Беџети.Според него ,овој проект на 

креативен начин ги афирмирира разновидните културни вредности и богатото наследство 

на нашиот град. 

Градоначалникот на Општина Тетово, Проф.д-р. Сади Беџети , посебно им заблагодари на 

двете планинарски организации“Љуботен“и “Еко Натура“и музејот на град Тетово што 

ја помогнаа реализацијата на овој проект. 

 

Претставникот на Француската Алијанса во Тетово , Фатон Шерифи, беше многу 

задоволен за успешната реализација на изложбата на фотграфии.Тој и се заблагодари на 

Општина Тетово која придонесе за овој проект,а истакна дека Француската Алијанса и во 

иднина ќе ги подржува ваквите културни проекти 
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Награди и признанија за најуспешните вп 2006 гпдина (пбласт живптната средина)  
  

           фптпалбум-кликни 
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп 
планираое спгласнп Закпнпт за живптна средина, за прв 
пат дпдели награди и признанија на институции и 
прганизации за дпстигнуваоа вп пбласта на живптната 
средина вп 2006 гпдина.  

 Наградите и признанијата беа дпделени врз пснпва на 
јавен кпнкурс кпј беше пбјавен вп јавните гласила. За 
транспарентнп и пбјективнп пценуваое на пристигнатите 
нпминации беше фпрмирана кпмисија спставена пд 

представници пд Министерствптп за живптна средина, преставници на други 
министерства, представници на медиумите и Невладинипт сектпр. 
 
На свечената седница кпја се пдржа на Денпт на прплетта-21 март 2007 гпдина вп хптел 
Александар Палас вп Скппје, министерпт за живптна средина и прпстпрнп планираое, 
замениците на претседателпт на Владата на Република Македпнија и претставници на 
Диплпматскипт кпр врачија награди и признанија вп три пбласти пд живптната средина. 
 
Област Управуваое сп птпадпт:   
 
Прва награда дпби Среднп електрп-техничкп училиште Михајло Пупин пд Скппје, за 
прпектпт Управуваое сп птпад-спбираое на стара хартија, а ја дпдели г-дин Patric Paquet, 
ракпвпдител на пдделение вп делегацијата на Еврппската кпмисија.  
 
Втпра награда дпби Општина Струмица за реализација на ппвеќе прпекти вп пваа 
категприја, кпи се спрпведени вп спрабптка сп НВО Планетум, а ја дпдели Н.Е. Philipp 
Hoyos, амбасадпр на Австрија. 
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Трета награда дпби Општина Центар за Прпектпт: Изградба на екплпшки зпни - 
хпртикултурни пази, а ја дпдели  министерпт за живптна средина и прпстпрнп планираое 
г-дин Џелил Бајрами.     
 
  
Област Заштита на прирпднптп наследствп: 
 
Прва награда дпби Наципналнипт парк Пелистер за ппвеќе дпстигнуваоа за управуваое, 
уредуваое и заштита на Паркпт, а ја дпдели г-дин Зпран Ставревски, заменик претседател 
на Владата на Р.Македпнија. 
 

Втпра награда дпби Здружениетп на градани Екп-С Натура пд Тетпвп за 

Прпектпт: Прихрануваое и вакцинираое на еребицата камеоарка и друг дивеч, а ја 
дпдели Н.Е. Romain Darbellay, заменик амбасадпр на Швајцарија. 
 
Трета награда дпби Општина Вевчани за Прпектпт: Заштита и пдржуваое на сппменикпт 
на прирпдата Вевчански извпри, а ја дпдели г-да Maria Luisa Silva Mejias, ппстпјан 
претставник на УНДП.  
 
  
Област Образпвни и инфпрмаципни активнпсти: 
 
Прва награда дпби Здружениетп на градани ОХО пд Скппје за прпектпт: Немаме резервна 
планета, и мемпрандум за спрабптка сп Екп-училишта, а ја дпдели г-дин Имер Алиу, 
заменик претседател на Владата на Р. Македпнија. 
 
Втпра награда дпби Среднптп училиште Браќа Миладиновци пд Скппје за Прпектпт: 
Гептермална енергија-предизвик за пдржлив развпј, а ја дпдели Н.Е. Ulrica Cronenberg - 
Mossberg, амбасадпр на Шведска. 
 
Трета награда дпби здружениетп на градани Бипсфера пд Битпла за реализација на 
ппвеќе прпекти вп пваа пбласт, а ја дпдели г-да Elisabeth Аnnaа Мuller, заменик амбасадпр 
на Германија. 
 
  
Вп сите три пбласти Министертвптп за живптна средина и прпстпрнп планираое сппред 
кпнкурспт дпдели и признанија, а признанијата ги врачи министерпт за живптна средина и 
прпстпрнп планираое, Џелил Бајрами.   
 
Вп пбласта Управување со отпад, признание дпбија Општина Ранкпвце за Прпектпт: 
Изградба на фекална канализација сп пречистителна канализација вп селп Петралница; и 
Општина Штип за Прпектпт: Ппчиста средина-ппздрава иднина.  
 
Вп пбласта заштита на природното наследство, признание дпбија Екплпшката 
Канцеларија на Општина Старп Нагпричане ЕКО-ТИМ, за прпектпт Уредуваое на екп-
катчиоа вп ппштината; и Општина Гевгелија, за прпектпт: За ппубава Гевгелија. 



 
 

  

Доделени признанија за достигнувања во екологијата 

Министерството за животна средина и просторно планирање додели годишни награди и 

признанија на поединци, институции и организации за достигнувања во заштитата и 

унапредувањето на животната средина за 2006 година. Во областа управување со отпадот, 

првата награда ја доби средното електротехничко училиште „Михајло Пупин“ од Скопје 

за проектот „Управување со отпад - собирање стара хартија“.  

 

Второнаградена е Општина Струмица за реализација на повеќе проекти спроведени во 

соработка со НВО „Планетум“, а третата награда и' е доделена на Општина Центар за 

проектот „Изградба на еколошки зони - хортикултурни оази“. Во категоријата „Заштита 

на природното наследство“ првонаграден е Националниот парк „Пелистер“, втората 

награда ја доби Здружението на граѓани „ЕКО-С натура“ од Тетово, а третата Општина 

Вевчани за проектот „Заштита и одржување на споменикот на природата - Вевчански 

извори“.  

 

Награди беа доделени и во категоријата образовни и информациски активности, каде што 

главен добитник е Здружението на граѓани ОХО од Скопје за проектот „Немаме резервна 

планета“. Второнаградено е Средното училиште „Браќа Миладиновци“ од Скопје за 

проектот „Геотермална енергија - предизвик за одржлив развој“, а трето, Здружението на 

граѓани „Биосфера“ од Битола за реализација на повеќе проекти од оваа област. (МИА) 

 

 

           



06.04.2010 - Еколошкото друштво Еко натура од Тетово веќе месец дена чека 

надлежните да го санираат еко паркот кај месноста Сидол на патото кон Попова 

Шапка кој бил уништен поради потребата да се чисти снегот  

Членовите на Еколошкото друштво Еко-Натура од Тетово се жалат дека долго 

време чекаат да се санира еко паркот во месноста Сидол за кој тврдат дека десет 

години го граделе, а бил уништен кога се чистел снегот.  

 

Тие тврдат дека излетничкото место кај месноста Сидол на 3 и 4 март е оштетен од 

булдожерите на јавното претријатие Македонија пат чии служби го чистеле снегот.  

 

Од друштвото велат побарале од Македонија пат да го средат паркот. Добиле 

позитивен одговор дека ќе биде наскоро но нема ништо реализирано од најавеното. 

Исто така состојбата е пријавена до Полициската станица Попова Шапка и во 

Подружницата на Македонија пат - Попова Шапка. Од тетовската подружница на 

Македонија пат денес не беа достапни за коментар на тврдењата на еколошкото 

друштво.  

 

Членовите на Еко-Натура велат дека им биле потребни десет години да го уредат тој 

Еко парк. Поставени биле столчиња за одмор, контејнери, плакати за опомени, патот 

до чешмите бил тампониран, бил регулиран одводот од чешмите и бил организиран 

транспорт на сметот.  

 

 

30.09.2008 - Промоција на планинскиот туризам  

Програмата Тандем која изминативе три месеци ги промовираше природните 

убавини на шарпланинскиот масив ќе заврши денеска.  

 

Плод на тримесечната работа која беше подржана од амбасадите на Франција и 

Шпанија е изработка на водич кој ги презентира најкарактеристичните туристички 

дестинации од врвот Љуботен до езерото во Боговиње.  

 

Во водичот има тематски содржини, со карти и слики, како и корисни места и 

адреси на ресторани и засолништа. Француската верзија на водичот е готова. 

Англиската. македонската и албанската се уште се подготвуваат.  

 

 



 

На промоцијата на водичот кој беше презентиран месецов беа присутни и 

амбасадорите на Франција и Шпанија - кои истакнаа дека тетовскиот крај има 

огромен потенцијал на природни убавини.  

 

Во проектот Тандем беа вклучени и француската алијанса во Тетово, општина 

Тетово, регионалниот и европски центар за туризам, македонската федерација за 

планински спорт, планинскиот клуб Љуботен еколошкото здружение ЕКО 

натура и музејот на Тетово. 

 

Зоран Димовски 

 

 


