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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА
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Кога ќе се спомне Вевчани веднаш 
се има асоцијација за вевчанскиот 
Карневал, за Вевчанските извори, 

за убавите вевчански куќи изработени 
од прочуените вевчански мајстори, за 
обичаите, традициите... Вевчанци се по-
знати и по својата обединетост кога е 
во прашање опстанокот на нивната оп-
штина, а годинава ја прославија и двае-
сетгодишнината од немилиот настан во 
1987 година, кога еден банален кому-
нален случај поврзан со водата, пре-
расна во политички, при што полицијата 
употреби пендреци против локалното 
население. За повеќето посетители ат-
ракција се вевчанските пасоши и вев-
чанските пари. 

Во оваа Општина доминантно е ма-
кедонското население, а иако во неј зи-
на околина се наоѓаат средини во кои 
претежно живеат припадници на ал-
банската заедница, меѓуетничките од-
носи се на мошне високо ниво и се ба-
зираат на респект.

ОДРЖЛИВОСТ
За развојот на оваа Општина, како и 

за нејзиниот опстанок, говори гра до на-
чалникот Васил Радиноски, кој веќе тр ет 
мандат ја врши функцијата прв човек на 
Вевчани.

"Во 1990 година организиравме ре-
фе рендум и тоа беше основа за поли-
тичкиот проект Општина Вевчани, пред 
сè, економска основа, и доказ  дека ние 
можеме економски да опстанеме. До 
македонските институции, Собранието, 
аплициравме со проект. Од 1996 г. со 
Законот за територијална организација 
на единиците на локална само уп ра ва 
Вевчани стана општина. Докажавме де-
ка тој проект може да функционира, од-
носно е одржлив и еве веќе десеттина 
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години Општина Вевчани функционира", 
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Радиноски. 

Кога станува збор, пак, за терито ри-
јалната поделба на единиците на ло-
калната самоуправа, која се случи во 
2004 година, тој коментира дека ставот 
на вевчанци, и тогаш и денес, е дека 
немаше потреба да се интервенира во 
територијалната поделба, бидејќи мно-
гу држави, како што е Словенија, имаат 
многу повеќе општини од нас.

Осврнувајќи се на нивниот непокор, 
кој почна пред дваесеттина години и сè 
уште трае, Радиноски потенцира: 

"Да, сега славевме дваесет години од 
тие настани. Како највисоко општинско 
признание востановивме орден на не-
покорот. Него го добија Викторија По-
точник, истакната личност од Словенија, 
која пред некоја година беше гра до-
началник на Љубљана и една од попер-
спективните кадри во политиката на 
Словенија, потоа покојниот новинар 
Жар ко Рајковиќ, кој во 1988 година ја 
објави книгата 'Вевчани кој ќе ги измие 
рацете' , а оваа година ја промовиравме 
на македонски јазик, како и еден наш 

НЕПОКОРОТ И И   ДЕНТИТЕТОТ ПРЕТОЧЕНИНЕПОКОРОТ И И  
ВО ТУРИСТИЧК   А АТРАКЦИЈАВО ТУРИСТИЧК 

Во наредниот период во 
Вев чани се планирани про-
екти за заштита на животната 
средина и еко системот, при-
родните и културните вред-
ности, како и проект за за шти-
та на костенот. Ќе се градат 
резервати за прехрана и за 
одржување на дивечот во пла-
нината, ќе се трасираат и не-
колку шумски патеки, а ќе се 
рес таврираат и одредени куќи, 
кои ќе се стават во функција 
на туризмот. Покрај тоа ќе 
бидат ревитализирани уште 
две во деници, бидејќи пред 
педе сет тина години во Вев ча-
ни имало 50 воденици, а сега 
останале само 4.

"ВО 1987 ГОДИНА ПОСЕГНАА ПО НАШАТА ДУША "ВО 1987 ГОДИНА ПОСЕГНАА ПО НАШАТА ДУША 
И ПО ПРИРОДНИТЕ ВРЕДНОСТИ, ЖЕСТОКО СЕ И ПО ПРИРОДНИТЕ ВРЕДНОСТИ, ЖЕСТОКО СЕ 
СПРОТИВСТАВИВМЕ И МИСЛАМ ДЕКА ВЕВЧАНИ СПРОТИВСТАВИВМЕ И МИСЛАМ ДЕКА ВЕВЧАНИ 
ПОКАЖА И ДОКАЖА ДЕКА ЗА ТИЕ НАСТАНИ БЕШЕ ВО ПОКАЖА И ДОКАЖА ДЕКА ЗА ТИЕ НАСТАНИ БЕШЕ ВО 
ПРАВО", ВАСИЛ РАДИНОСКИПРАВО", ВАСИЛ РАДИНОСКИ

истакнат вевчанец, покоен, Светозар 
Чо чоровски. Тоа значи дека на соод-
ветен начин ги одбележавме настаните 
од 1987 година, кога тогашната власт по-
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сегна по нашата душа и по природните 
вредности, по нашата перспектива. Ние 
на тоа жестоко се спротивставивме и 
мислам дека Вевчани покажа и до ка жа 
дека за тие настани беше во право".

За вевчанските пасоши и за вев чан-
ските пари, Радиноски посочува дека 
тие се дел од нивната политичка исто-
рија, а сега ги ставаат во служба на ту-
ризмот и афирмацијата на Вевчани.

"Тие - дополнува првиот човек на 
Вев чани - сè нешто по што нè пре поз-
наваат. Го симболизираат непокорот, 
односно локалниот идентитет го пре-
точуваме во туристички атракции".

ТУРИЗАМ
Кога сме кај туризмот, вевчанци са-

каат максимално да ги искористат ком-
паративните предности на охридско-
струшкиот регион, кој за македонски 
услови е најразвиен туристички ре ги-
он. Тие работат во насока на тоа да ја 
збогатат туристичката понуда и дел од 

туристичкиот колач да насочат кон 
својата Општина.

"Луѓето во Вевчани ја препознаваат 
таа политика и инвестираат. Во по след-
ните две-три години веќе имаме вид-
ливи резултати, како отворање на не-
колку ресторани, зачувување на одре-
дени атрактивни архитектонски објек-
ти, стари куќи, воденици итн. Од година 
во година сè тоа добива сè поголем 
замав. Многу сум задоволен и мислам 
дека во тој дел Вевчани наскоро ќе би-
де една од подобрите туристички дес-
тинации во Република Македонија", ве-
ли Радиноски.

Но, посочува дека немаат и не можат 
да добијат конкретни пресметки и по-
датоци за тоа колкави се приходите на 
Вевчани од туризмот.

"Директно како општина - дополнува 
градоначалникот - во оваа фаза не до-
биваме одреден бенефит во смисла на 
туристичка такса. Меѓутоа, знаеме дека 
и тоа ќе се случи за неколку години. Се-
пак, на прв поглед се гледа дека се зго-
лемени вработувањата, раздвижено е и 

има голема фреквенција на гости, како 
и голем број ноќевања. Во оваа фаза 
сме задоволни, затоа што важно е неш-
то да се движи. Резултатите или финан-
сиските ефекти наскоро ќе дојдат сами 
по себе. Во овој момент како општина 
заедно со невладиниот сектор и одре-
дени донатори работиме на збога ту ва-

НЕПОКОРОТ И И   ДЕНТИТЕТОТ ПРЕТОЧЕНИДЕНТИТЕТОТ ПРЕТОЧЕНИ  
ВО ТУРИСТИЧК   А АТРАКЦИЈАА АТРАКЦИЈА

ВАСИЛИЧАРСКИ ПАСОШ И ВАСИЛИЧАРСКИ ПАСОШ И 
ВАСИЛИЧАРСКИ ПАРИ ВО ВАСИЛИЧАРСКИ ПАРИ ВО 
СЛУЖБА НА ТУРИЗМОТ И СЛУЖБА НА ТУРИЗМОТ И 
АФИРМАЦИЈАТА НА ВЕВЧАНИАФИРМАЦИЈАТА НА ВЕВЧАНИ

ЛУКСУЗНО ОПРЕМЕНИТЕ АПАРТМАНИ ЈА НАЈАВУВААТ ЛУКСУЗНО ОПРЕМЕНИТЕ АПАРТМАНИ ЈА НАЈАВУВААТ 
ВЕВЧАНСКАТА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈАВЕВЧАНСКАТА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА

њето на туристичката понуда, на афир-
мација на нашиот висок планински дел, 
потоа на грижата за културни спо ме-
ници, природни споменици итн. Вклу-
чени сме во многу проекти, од проектот 
за прогласување на Јабланица за на-
ционален парк до проекти за трас ира-
ње на одредени пешачки патеки, иско-
ристување на пределот за добивање 
чиста енергија".

Во однос на странските инвеститори, 
посочува градоначалникот дека немаат 
некои подетаљни информации за вло-
жувањата на странци во оваа Општина. 
Но, сепак ја издвојува реконструкцијата 
на Пупинова куќа, која наскоро треба 
да почне. Средствата биле обезбедени 
од Интерек програмата за меѓугранична 
соработка. Пред еден месец го потпи-
шале договорот со Европската агенција 
за реконструкција и според неговите 
очекувања тој проект ќе го реализираат 
за неколку месеци, со што Вевчани во 
центарот ќе добие еден навистина мно-
гу убав објект. Тоа е стара куќа од вто-
рата половина на XIX век. Радиноски 
посочува дека на многу странци им се 
допаѓа Вевчани, им се допаѓаат карне-
валот, архитектурата, сакралните објек-
ти, манастирите, исто така, и при род-
ните убавини, како што се, Вевчанските 
извори, глечерските езера, шумата, итн. 
Пред сè, им се допаѓа тоа што Вевчани 
пулсира 24 часа. 


