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ПОТПИШАНИ МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА СО ОПШТИНИТЕ 
АЕРОДРОМ, КАРПОШ, МАКЕДОНСКИ БРОД, СТРУМИЦА, РЕСЕН 

И МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Во март 2017г. беа потпишани шест меморандуми за соработка со општините Аеродром, 

Карпош, Македонски Брод, Струмица, Ресен и Македонска Каменица. Целта на 

меморандумите е да се обезбеди понатамошна соработка во проектот „Зголемено 

вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување на одлуки од областа на 

животната средина“. Потпишувајќи го меморандумот, општините се согласија да ги 

спроведуваат акциските планови кои ќе бидат изготвени за секоја општина поединечно и да 

учествуваат во спроведувањето на една заедничка акција организирана во соработка со 

ЦКП. Меморандумите за соработка беа потпишани од страна на градоначалниците на 

општините и од страна на ЦКП. 

 

РАБОТНИ СРЕДБИ СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОПШТИНИТЕ  
 
Во текот на месец април и мај 2017г. беа одржани работни состаноци со претставници од 

општините Аеродром, Карпош, Струмица и Македонска Каменица. Целта на работните 

состаноци беше да се обезбедат информации за моменталната состојба во областа на 

заштита на животната средина и состојбата со загадувањето на водата, воздухот, почвата, 

создавањето и управувањето со отпадот и нивото на бучава во општините. Воедно, беа 

обезбедени информации за нивото на соработка со здруженијата на граѓани, спроведените 

заеднички активности и соработката во процесот на донесување на одлуки. Во рамките на 

овие работни средби беа предложени повеќе активности, кои би можеле да бидат 

спроведени во период што следува. Работните средби беа одржувани во просториите на 

општините и во канцеларијата на ЦКП. 

 

 

  

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

http://civicamobilitas.mk/grant/zdruzenie-na-gragani-centar-za-klimatski-promeni-gevgelija/
http://civicamobilitas.mk/grant/zdruzenie-na-gragani-centar-za-klimatski-promeni-gevgelija/
http://civicamobilitas.mk/grant/zdruzenie-na-gragani-centar-za-klimatski-promeni-gevgelija/
http://www.ckp.org.mk/
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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ОДРЖАНА СРЕДБА СО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО  
„ЗДРАВЕЦ 2002“ 

 
 

Во месец мај 2017г. тимот на ЦКП одржа информативен состанок со претседателот на 

Еколошкото друштво „Здравец 2002“. На состанокот беше  разговарано за целта на 

вмрежувањето и активностите кои ќе 

следуваат. Идејата за вмрежувањето наиде 

на голем интерес кај претседателот на ЕД 

„Здравец 2002“ кој воедно нагласи дека на 

овој начин може да се подобри соработката 

помеѓу општините и граѓанските организации. 
 

Целта на вмрежувањето е формирање на 

неформални мрежи на локално ниво во 

избраните општини Аеродром, Карпош, 

Ресен, Струмица, Македонски Брод и 

Македонска Каменица. Локалната мрежа ќе 

се состои од Граѓански организации и 

општината, кои потоа ќе се соединат во една 

заедничка неформална мрежа. Мрежата ќе биде одговорна да информира за настаните 

поврзани со носење одлуки, да го следи процесот и напредокот на вклучување на јавноста и 

да игра улога на супервизор и коректор за 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. 

 
 

СЛЕДНИ АКТИВНОСТИ 

 
 Во месец јуни 2017г. ќе бидат финализирани  акциските планови за зголемено 

учество на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа 

на животната средина, за периодот 2017 – 2019 година.  

 

 Во текот на месец јуни и јули 2017г. ќе се спроведат состаноци со членовите на 

неформалните мрежи 

 

 Во месец јули 2017г. ЦКП заедно со една од избраните општини ќе ја спроведе 

првата заедничка акција за поголемо вклучување на јавноста за прашања од 

областа на животната средина.  
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ЦКП, Гевгелија, подружница Скопје и подружница Охрид во соработка со Општина 

Карпош и Општина Охрид по повод одбележување на „Часот на планетата Земја“ - 

25 март 2017г. организираa повеќе еколошки акции во општините. Главната цел на 

акциите беше подигнување на јавната свест за штедење  на енергијата и  заштитата 

на животната средина.  

По тој повод на денот на пролетта 21 Март, ЦКП во соработка со Општина Карпош 

спроведе еколошка акција за засадување на цвеќиња и зимзелени растенија во 

училишниот двор на ОУ „Јан Амос Коменски“.  Помагатели на овој настан беа 

колективниот постапувач за отпадна електрична и електронска опрема и отпадни 

батерии и акумулатори „Елколект“ ДОО, трговскиот центар Skopje City Mall, 

книжарница Еквус Јован ДООЕЛ и Бас Тути Фрути. 

На 23 и 24  Март 2017 во ОУ „Јан Амос Коменски“ во Општина Карпош и ОУ „Христо 

Узунов“ во Општина Охрид се организираа креативни работилница при што во 

соработка со учениците од V – IX одделение се изработија творби со еколошки 

пораки. Творбите беа  изложени во трговскиот центар Skopje City Mall, додека 

изработените творби од работилницата во Охрид беа изложени во ОУ „Христо 

Узунов“. 

  

 

 
 

 
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 
 

Проектот е поддржан од: 

од: 

 

 ПРИМЕРИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ 
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