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ОДРЖАНИ РАБОТНИ СОСТАНОЦИ ЗА ПОДГОТОВКА НА АКЦИСКИ ПЛАНОВИ 

ЗА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД И ОПШТИНА РЕСЕН 

Во рамките на проектните активности од проектот „Зголемено вклучување на граѓанското 

општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина“, на 8ми 

јуни 2017, во Општина Македонски Брод и Општина Ресен, се одржаа работни состаноци 

за утврдување на почетни активности за изработка на акциските планови со цел поголема 

вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки од областа на животната 

средина.  

На овие средби беше дискутирана моменталната состојба во општините со животната 

средина, начинот на кој ја информираат јавноста при донесувањето на одлуки од оваа 

област и каква е комуникацијата со граѓанските организации кои се активни на локално 

ниво. Од состанокот можеше да се забележи дека и двете општини имаат одлична 

соработка со граѓанскиот сектор и редовно комуницираат за прашања од областа на 

животната средина. На состаноците беа предложени активности кои би допринеле за 

надминување на одредени проблеми на самата општина, а воедно беа предложени и 

активности за поголема промоција на успешно реализираните проекти.  

 
 
 
 

ПРОЕКТ 
"Зголемено вклучување на граѓанското 
општество во процесот на донесување 
одлуки од областа на животна средина" 

http://ckp.org.mk/mk/project-08.html
http://ckp.org.mk/mk/project-08.html
http://ckp.org.mk/mk/project-08.html
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ОДРЖАНИ РАБОТНИ СРЕДБИ СО ОПШТИНА АЕРОДРОМ И ОПШТИНА 
КАРПОШ СО ЦЕЛ ОТПОЧНУВАЊЕ СО ЗАЕДНИЧКИ АКЦИИ ЗА 

ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНА СВЕСТ 

Во рамките на изработените заеднички акции Центар за климатски промени одржа координативни 

состаноци со Општина Аеродром и Општина Карпош со цел прецизирање на заедничките активности 

кои ќе се спроведуваат на територијата на секоја општина поединечно. Согласно потребите на 

општините на состаноците беше дефинирано дека акциите ќе се спроведуваат со цел подигнување 

на свеста за потребата од чист воздух и намалување на бучавата во овие урбани општини. За таа цел 

беше одлучено заедничката акција да вклучува поставување на Вело-остров, но локацијата да ја 

одредат граѓаните преку анкета која ќе биде поставена на веб страните на општините. Воедно, беше 

договорено во акцијата освен пошироката јавност да се вклучат и најмладите од основните училишта 

и градинките од секоја општина поединечно. 

 

ВО ЈУЛИ ПОВТОРНО ОБЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ЗА 
ВКЛУЧУВАЊЕ ВО НЕФОРМАЛНА МРЕЖА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
 

Во јуни беше повторно објавен повикот за здруженија на граѓани за вклучување во неформална 

мрежи за животна средина со цел што повеќе здруженија на 

граѓани да се вклучат во мрежата. Целта на неформалните 

мрежи е да направи вмрежување помеѓу граѓанските 

организации и единиците на локалната самоуправа на 

локално ниво, а потоа истите да ги соедини во една поголема 

неформална мрежа. Неформалната мрежа ќе биде 

одговорна да: 

 - информира за настаните поврзани со носење одлуки 

 - го следи процесот и напредокот на вклучување на 

јавноста 

 - игра улога на супервизор и коректор во начинот и 

степенот на вклучување на јавноста за прашања од областа 

на животна средина во општината. 

Право на членство во неформалната мрежа имаат Граѓански организации кои активно делуваат 

во областа на животната средина, климатски промени, промоција на одржлив развој, еко-

туризам, рурален развој, заштита и управување со природата и сл. од Југоисточниот, 

Пелагонискиот, Југозападниот, Источниот и Скопскиот регион. На повикот се пријавија здруженија 

на граѓани кои работат на поле на животна средина, а заради летните одмори, формирањето  на 

мрежата и координативните состаноци се предвидува да се реализираат кон крајот на месец 

ноември. Сите оние здруженија на граѓани кои сакаат да бидат дел од мрежата потребно е да 

пополнат апликација за членство, а за повеќе информации посетете ја нашата веб страница 

http://www.ckp.org.mk/mk/activity-70.html 

 

http://www.ckp.org.mk/mk/activity-70.html
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РЕАЛИЗИРАНА ПРВАТА ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА ВО СОРАБОТКА СО 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

Под мотото „Вклучи се! За здрава животна средина“, беше промовирано паркиралиштето 

за велосипеди (Вело-остров) во паркот „Јане Сандански“. 

Целта на оваа акција е да се поттикне и олесни возењето велосипед, а со тоа и да се 

намали загадувањето на воздухот и бучавата во Скопје. Оваа активност е дел од акцискиот 

план за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки од областа на 

животната средина, кој е изработен за периодот 2017-2020 година за Општина Аеродром. 

На настанот освен претставници на општината и донаторот, присуствуваа дечиња од 

градинките „Срничка“ и „Буба Мара“, а за првите 100 учесници беа поделени флексибилни 

ленти и беџови брендирани со логото на проектот, донаторот и пораката за вклучување за 

поздрава животна средина. 

          

       

 
ВО СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ЗАЕДНИЧКИТЕ АКЦИИ СО 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД, РЕСЕН, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
И КАРПОШ 

 
Дефинирани се акциите кои ќе се спроведуваат како дел од акциските планови 

изработени за општините Македонски Брод, Ресен и Карпош. Во Општина Карпош се 

планира да се постави вело остров и да се промовира возењето точак, односно да се 
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подигне свеста за загадувањето на воздухот и намалување на бучавата.  Во 

Општина Ресен ќе се реализира активноста „Еколошки автобус“ каде 

учениците од основното училиште во општината ќе ја посети 

компостарата во с. Златари, мониторинг станицата и информативните 

центри во с. Златари и с. Стење. Целта на акцијата е да ја зголеми 

свеста за потребата од зачувување на животната средина. Во Општина 

Македонски Брод и Македонска Каменица акцијата ќе се спроведува 

заеднички со општината и учениците од основното училиште при што тема 

ќе биде правилното управување со отпад. За учесниците во сите акции се предвидени 

промотивни материјали кои ќе бидат изработени за потребите на акцијата Вклучи се! За 

здрава животна средина! 

 

ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ПРИСУТЕН НА Д-ФЕСТИВАЛ ВО 
ДОЈРАН СО РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА „ОТПАДОТ ЗАГАДУВАЧ ИЛИ 

РЕСУРС“ 
 
Работилницата „Отпадот 

загадувач или 

ресурс“ организирана на 

16.07.2017 година, во рамките на Д 

Фестивал - Дојран, поддржана од 

програмата за акциски грантови 

на Civica Mobilitas, беше 

проследена со големо внимание 

од младите фестивалџии. 

Разговаравме за отпадот што го создаваме секојдневно, за негативните влијанија врз 

животната средина и здравјето на луѓето, за начинот на кој можеме да го намалиме 

неговото создавање, а воедно погледнавме и 2 одлични филмови кои ни посочија за 

различниот пристап при постапувањето со отпадот во Македонија и развиените држави. На 

крај игравме квиз „Еко-милионер“ и поделивме бесплатни пијалоци за точните одговори. 

Најважното од се е тоа што добивме многу различни мислења за отпадот и загадувањето и 

ги поттикнавме младите луѓе да размислуваат за последиците од неговото создавање и 

начинот на справување со овие проблеми во нашата држава. 

 
  

 
 

 

Спроведувач на проектот: 
Центар за климатски промени – Гевгелија  
Ул. Гоце Делчев бр. 74, Гевгелија 
Тел. +389 2 5208 330 
Е-mail: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com 
www.ckp.org.mk 
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