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ПОСТАВЕНИ КАНТИ ЗА СЕЛЕКТИРАЊЕ НА ОТПАД ВО ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 

Центар за климатски промени заедно со Општина Македонска Каменица и Еколошкото 

друштво „ЗДРАВЕЦ 2002’’ под мотото „Вклучи се, за здрава животна средина“ спроведоа 

заедничка акција во Македонска Каменица со цел правилна селекција на отпад. Акцијата 

беше реализирана со помош на учениците од основното училиште Св „Кирил и Методиј“ 

од Македонска Каменица, кои ќе имаат прилика да го селектираат отпадот отсега па 

натаму во кантите за селекција на отпад кои се поставени на главната улица Александар 

Македонски. 

Учениците беа заинтересирани за темата и активно се вклучија преку нивни секојдневни 

примери посочија каде треба да се фрла отпадот и воедно кажаа дека и нивното 

училиште селектира хартија и пластика. 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. 

 

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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УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА – „ЕКОЛОШКИ АВТОБУС“ 

На 14.09.2017 година, под мотото „Вклучи се за здрава животна средина“, Центар за 

климатски промени заедно со Општина Ресен успешно ја реализираа заедничката 

акција „Еколошки автобус“. Учениците од еколошката секција од ОУ „Гоце Делчев“ од 

Општина Ресен заедно со претставниците од Паркот на природата „Езерани“, мониторинг 

станицата во с. Стење, Општина Ресен и Центарот за климатски промени ја посетија 

компостарата во с. Златари, мониторинг станицата и информативните центри во с. 

Стење и с. Езерани. Целта на оваа заедничка акција беше да се зголеми свеста кај 

младата популација за значењето на животната средина и како треба да ја однесуваат со 

цел нејзино зачувување. Еколошкиот автобус ја посети компостарата во с. Златари која се 

наоѓа во непосредна близина на депонијата. За време на патувањето во „Еколошкиот 

автобус“претставник од Македонското еколошко друштво презентираше за растителниот 

и животинскиот свет кој може да се сретне во и околу Преспанското Езеро. Еколошкиот 

автобус ја посети и станица за мерење на квалитетот на вода во Преспанското Езеро која 

се наоѓа во с. Стење. Учениците имаа можност да ги погледнат инструментите со кои се 

испитуваат примероците од Преспанското Езеро и воедно се качија на бродот со чија 

помош се земаат овие примероци од езерото. Оваа активност е дел од акцискиот план 

на Општина Ресен за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки 

во областа на животната средина, кој е изработен за периодот 2017-2020 година. 
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ПОД МОТОТО ВКЛУЧИ СЕ! ЗА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ОДРЖАНА Е АКЦИЈА ВО ООУ„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

МАКЕДОНСКИ БРОД. 

На 19.09.2017 година, Центар за климатски промени, во соработка со Општина 

Македонски Брод, под мотото ВКЛУЧИ СЕ! За здрава животна средина, одржаа заедничка 

акција во ООУ„Св.Климент Охридски“ Македонски Брод. Целта на акцијата е да се 

подигне свеста кај најмладите за негативните последици од електричниот и електронски 

отпад и потребата за правилно постапување со овој тип на отпад.  

Учениците од 4-1 и 4-2 одделение беа дел од креативната работилница и создадоа Еко-

тим за рециклирање на е-отпад, кој од утре ќе ги краси училниците во училиштето и ќе ги 

потсетува учениците за потребата од правилно постапување со е-отпадот. За учениците од 

6то, 7мо, 8мо и 9то одделение организиравме презентација за е-отпад по која следеше 

едукативен награден квиз, на кој беа доделени и награди за учесниците. Оваа активност е 

дел од акцискиот план на општина Македонски Брод за поголема вклученост на јавноста 

во процесот на донесување одлуки во областа на животната средина, кој е изработен за 

периодот 2017-2020 година. 
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РЕАЛИЗИРАНА ЗАЕДНИЧКАТА АКЦИЈА ВО СОРАБОТКА СО 

ОПШТИНА КАРПОШ 

Центар за климатски промени и Општина Карпош, на 27.09.2017 година под мотото 

„Вклучи се, за здрава животна средина“,  го промовираа новиот Вело-остров во паркот 

наспроти студентскиот дом „Гоце Делчев“ во Општина Карпош. Локацијата за Вело-

островот беше одбрана заедно со граѓаните кои имаа можност да гласаат за избор на 

локација преку веб страницата на општината. 

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, преку проектот 

„Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од 

областа на животна средина“ и е финансиран во рамките на програмата за акциски 

грантови на Civica Mobilitas. 
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ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНИ - ДЕН НА 

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Центар за климатски промени беше дел од Третиот национален форум организиран од 

страна на Цивика Мобилитас. Форумот се одржа на 23 септември во Градскиот парк, на 

Школка, а истиот го посетија повеќе од 1000 граѓани. Во рамките на овој форум 

одржавме и работилница со наслов „Кој сака да биде милио... екологист?“ чиј фокус 

беше да се поттикнат младите на отпадот да гледаат како ресурс, а не како загадувач. 

Беа презентирани две видеа. Во првото, „Република Депонија“, акцентот беше ставен на 

дивите депонии во неколку градови од нашата држава како што се Струга, Крушево, 

Тетово, Гевгелија, Струмица и другите, особено оние со над 50.000 жители. Според 

направените истражувања и статистики, 350 кг отпад генерира 1 жител на град во 

Р.Македонија годишно, додека во руралните средини количината е 160 кг отпад.  

Во второто видео беа презентирани искуства од Соединетите Американски Држави, каде 

беше прикажано како функционира целокупното управување со отпад и како изгледа 

една депонија која е изградена по светски стандарди. Од дискусијата која што произлезе 

од двете видеа се наметна заклучокот дека решението за проблемот со отпадот е 

изградба на регионални депонии. 

  

 

  

 

 

 

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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