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Дневен ред 
 

Завршна конференција на проектот "Зголемено вклучување на граѓанското општество во 

процесот на донесување одлуки од областа на животна средина" 

 

Петок, 22 декември 2017 година 
Хотел Континентал, Скопје 

 

 

Време Активност Одговорен за активноста 

10:00-10:30 
 

Регистрација на учесници  

10:30-10:45 Улогата на Министерството за животна 
средина во процесот на вклучување на 
јавноста 

Сашо Секуловски, 
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање 

10:45-11:00 
 

Презентирање на проектот  „Зголемено 
вклучување на граѓанското општество 
во процесот на донесување одлуки од 
областа на животна средина" 

Бојана Станојевска 
Пецуровска, Центар за 
климатски промени 

11:00-11:30 Кафе пауза  

11:30-13:00 
 

Акциски план на Општина Карпош за 
зголемена вклученост на јавноста за 
прашања поврзани од областа на 
животната средина 
 
 

Јован Цветаноски, Виш 
соработник за животна 
средина во Општина Карпош 
 

Aкциски план на Општина Аедродром 
за зголемена вклученост на јавноста за 
прашања поврзани од областа на 
животната средина 
 

Софија Зафировска, Помлад 
соработник за унапредување 
на животната средина, 
Општина Аеродром 

Акциски план на Општина Македонска 
Каменица за зголемена вклученост на 
јавноста за прашања поврзани од 
областа на животната средина 
 

Миран Митревски, Систем 
Администратор, Општина 
Македонска Каменица 

Акциски план за Општина Македонски 
Брод  за зголемена вклученост на 
јавноста за прашања поврзани од 
областа на животната средина 
 

Вања Маџоска, Овластен 
инспектор за животна 
средина, Општина 
Македонски Брод 

Акциски план на Општина Струмица за 
зголемена вклученост на јавноста за 
прашања поврзани од областа на 
животната средина 
 

Силвана Црвенмицева, 
Соработник за животна 
средина, Општина Струмица 
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Акциски план за Општина Ресен за 
зголемена вклученост на јавноста за 
прашања поврзани од областа на 
животната средина 
 

Ајман Алмала, Раководител 
на Сектор за животна 
средина, Општина Ресен 

13:00-13:15 Улогата за граѓанското општество во 
донесувањето одлуки од областа на 
животната средина (добри примери) 

Ленче Јанакиева Цицимова, 
ЕД Планетум Струмица 

13:15-13:30 
 

Презентација на неформалната мрежа 
за животна средина  

Филип Стојановски, Центар 
заклиматски промени 
 

13:30-14:00 
 

Дискусија – Кој е придонесот на 
акциските планови за зголемена 
вклученост на јавноста во процесот на 
донесување одлуки во областа на 
животната средина 

Сите учесници 

14:00 Коктел Сите учесници 

 
 
  


