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ДНЕВЕН РЕД
16 Април 2010 година (Петок)
14:00

Пристигнување и сместување на учесниците

14:30-15:00

Регистрација на учесниците и подигнување работни материјали

16:00-17:30

Пленарна сесија на 7-тата годишна средба
Поздравни обраќања
претставување на учесниците,
претставување на програмата на средбата,
заклучоци од минатогодишната средба

17:30 – 17:45

Кафе пауза

17:45 – 18:00

Техничка помош за граѓанските организации – ЕУ (TACSO)

18:00 – 18:30

EKO Форум (Environment Forum) и можности за дијалог со
Европската комисија
Преставување на проектот

18:30 – 19: 30

Прв состанок на еколошките ГО кои се вклучени во Форумот и
нивните ставови по примарните тематски области
Вовед во прашалникот за приоритети на следната средба со
делегацијата на ЕУ

19:30

Вечера

20:30

Факултативни активности за присутните (филм, саем, презентации, итн)

17 Април 2010 година (Сабота)
09:45

Поздравен говор на Министерот за животна средина и просторно планирање
Г-дин Неџати Јакупи

10:45–11:15

Кафе пауза

10:15 – 13.30

Дискусија и прашања со министерот Г-дин Јакупи и преставниците на МЖСПП

13:30 - 14:45

Ручек

14:45 – 15:00

Преставување на ИПА Проект – “Европско партнерство за локални
Зелени Агенди” и можност за вклучување на ГО од Македонија

15:00-17:00

Работа во Групи

17:00 – 17:15

Кафе пауза

17:15 – 19:00

Работа во Групи

19:30-21:00

Вечера

18 Април 2010 година (Недела)
09:15 - 10:15

Заклучоци и препораки од Работните групи

10:15 – 10:30

Кафе пауза

10:30-11:30

Презентација на приоритетите и дефинирање на приоритетни теми
за Македонија на следната средба со делегацијата на ЕУ

11:30–13:30

Главни заклучоци од 8-ма годишна средба и мислења на учесниците

14:00

Ручек и заминување
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ВОВЕД
Овој документ претставува завршен извештај од Осмата годишна средба на здруженијата на
граѓани кои работат на полето на заштита на животната средина на територија на Република
Македонија. Седмата годишна средба на Граѓанските организации кои работат на полето на
животната средина се организираа за да Зелено Партнерство дејствува заеднички и да преку
координативно дејствување на граѓанскиот сектор придонесат кон креирањето на
националните политики во областа на животната средина и активно учество во донесувањето
на одлуките на национално и локално ниво.
За реализирање на оваа цел на средбата е планирна дискусија помеѓу граѓанските
организации, Министерот за Животна средина Г-дин Неџат Јакупи и тимот на МЖСПП
кои работи на тематските (сектори) области кои се дел на оваа средба.
Целта на осмата годишна средба е Зеленото партнерство да направи стратешко планирање
на тематските групи и да се дефинираат приоритетите конкретни активностите за секоја од
тематските области.
Општа цел годишните средби е зајакнување на капацитетите на граѓанските здруженија во
Македонија активни во полето на животната средина преку Зеленото партнерство. Собирајки
се на едно место годишната средба претставува настан за координативно дејствување на
граѓанскиот сектор и неговиот придонесе кон креирањето на националните политики во
областа на животната средина и преку активно учество во донесувањето на одлуките на
национално и локално ниво.

ИСТОРИЈАТ
Првата годишна средба на еколошките организации беше иницирана и организирана од
страна на Milieukontakt во 2002 година, во хотел „Бистра“во Маврово, на тема „Зајакнување на
капацитетите на еколшките организации во Македонија”.
Втората средба беше одржана исто така во Маврово, во 2003 година, каде што представници
на еколошките невладини организации се состанаа да дискутираат на тема: „НВО кампањи за
управување со цврстот отпад“.
Третата годишна средба се одржа во хотел „Макпетрол“во Струга, во 2004 година и на
истата учествуваа 40 представници од граѓанскиот сектор и медиумите. Темата на оваа средба
беше „Еколошките НВОи и локалните избори”, која што резултираше со националната
кампања „Гласај за Природата”.
Четвртата годишна средба се одржа во х. Гранит во Охрид од 4 – 6 ноември 2005 година а
работилниците беа насочени кон „Одржливоста на македонското еколошко движење”. На
средбата присуствуваа 71 учесник, и тоа како представници на 29 здруженија на граѓани, 5
меѓународни организации со канцеларии во Македонија, 4 медиумски куќи, единица на
локална самоуправа и еден претставник на Секретаријатот за евро интеграции при Владата на
Република Македонија.
Петатта годишна средба се одржа во Клуб на пратеници, во Скопје од 8 - 10 декември 2006
година. Темата на петтата годишна средба беше „Заштита на животната средина во процесот
на Евроинтеграциите“, која требаше да ги постави основните правци за развој на еколошкото
движење во Република Македонија во склад со позитивните промени и развојот на
општествените процеси во насока на Европската интеграција на Република Македонија. На
средбата присуствуваа 57 учесници, и тоа како представници на 27 здруженија на граѓани, 3
меѓународни организации со канцеларии во Македонија, 3 медиумски куќи, државниот
секретар на МЖСПП, еден претставник од ККЈ и Раководителот на Секторот за европска
интеграција при МЖСПП.
Шестата годишна средба се одржа во х. Макпетрол, во Струга од 22-24 ноември 2007
година. Тема на средбата беше “Лобирање и застапување во областа на животната средина и
одржлив развој“. Целта на овогодинешната средба беше да се одреди и да се дефинира
дејствувањето на македонското еколошко движење во периодот 2008 – 2010 година, да се
соединат напорите и енергијата на национално ниво со што би се зголемило влијанието и
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видливоста на еколошките организации во процесот на евроинтеграцијата, придонесот кон
заштитата на животната средина и одржливиот развој. На оваа средба присуствуваа околу 70
учесници и тоа: претставници на здруженијата на граѓани кои работат од областа на
животната средина и одржливиот развој, претставници од институции кои веќе долги години
ја подржуваат реализацијата на овие средби (УНДП, ГЕФ ПМГ, Милеуконтакт), претставници
од владини интитуции (МЖСПП и СЕП) и претставник од Делегација на Европската комисија.
Седма годишна средба се одржа во Хотел Макпетрол во Струга и тема на оваа средба беше
„Зајакнување на соработката на Здруженијата на граѓани и државните институции –
Основање на Национална Зелен Платформа – „ЗЕЛЕНО ПАРТНЕРСТВО“.
Конкретни цели на средбата беа:
- Собир на најактивните македонски здруженија на граѓани во полето на животната средина и
претставници на националните владини институции, локалните власти, меѓународните
организации и медиумите да се дискутира за креирањето на политики од областа на
животната средина.
- Формирање на Зелено Партнерство помеѓу организациите кои работат на полето на
животната средина во Македонија чии цели се:
•Да изградиме претпознатлив имиџ на секторот;
•Да ја подобриме координацијата помеѓу здруженијата;
•Да овозможиме побрза и поквалитетна размена на информации;
•Да ја поттикнеме тимска работа;
•Да ги идентификуваме и класифицираме здруженијата според профилираноста и областа на
делување;
•Да ја зголемиме транспарентноста во нашата работа;
•Да иницираме и организираме тематски кампањи и настани;
•Да влијаеме активно во процесот на донесување на одлуки во областите во кои делуваме;
•Да работиме кон подобрување на взаемното партнерство.
8ма та Годишна средба на здруженија на граѓани кои работат на полето на заштита
на животна средина
Овогодишната средба се одржа за време на викендот од 16тидо 18ти Април 2010 година во
х.Макпетрол, Струга. Темата на петтата годишна средба беше „Планирање на зеленото
партнерство“ кое треба да ги постави и развие приоритетите за делување на ГО на
Р.Македонија кои работат на полето на животна средина
На средбата присуствуваа 57 учесници,од здруженијата на граѓани, 2 меѓународни
организации со канцеларии во Македонија, Министерот за ЖСПП, двајца претставник од ККЈ
Шефот на кабинет на министерот при МЖСПП.
Во овие три дена се работеше на вкупно шест работилници, предложени од организаторот и
учесниците и беа донесени донесени препораки и заклучоци.
Работна група 1:
Енергија и климатски промени
Работна Група 2:
Финансирање и инвестиции во животната средина
(Влијание на Еколошките жаришта врз заедницата, мерки за санирање и учество
на јавноста)
Работна Група 3
Природни ресурси
Работна Група 4
Регионален и Рурален Развој
Работна Група 5
SEA, EIA IPPC и управување со отпад
Работна група 6
ЕУ апроксимација/интеграција и меѓународна соработка
Низ овој материјал читателот на завршниот извештај ќе може да ги најде сублимирано
сите резултати од работилниците, дневниот ред на средбата, листата на учесници и дел од
атмосферата пренесена преку фотографии.
Завршен извештај од 8та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на
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НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА
Петок 16.04.2010год

Регистрацијата на учесниците се одвиваше пред почетокот на работниот дел од
средбата на 08.12.2006.
Пленарна сесија на 8-тата годишна средба беше отворена со поздравен говор од страна на Гдин Методија Саздов од Македонски Зелен Центар, Г-дин Столе Георгиев од ЦЕЛОР ги
престави целите на Зеленото партнерство од 7та годишна средба и Г-дин Игор Славкоски од
Милиеуконтакт Интернешнл го поздрави осмиот состанок на Граѓански организации кои
работат на полето на животната средина кој иако беше инициран од страна на Милиеуконтакт
сега е организиран од страна на граѓанските организации.
По поздравните обраќања сите учесници се претставија (АНЕКС 1 – листа на учесници), а
потоа започна работниот дел од средбата.
На првата пленарна сесија презентација имаше Г-ѓа Мирјана Пехчевска Поп Илиев од
канцеларијата на Техничка помош за граѓанските организации – ЕУ (TACSO). Таа го престави
проектот, целите и обуките за граѓанските организации кои можат да им бидат од корист на
ГО за подготвување и спроведување на ЕУ проекти. Од страна на ГО беа поставени повеќе
прашања кои генерално беа барање за нивно вклучување во обуките и начинот на кои тие би
се вклучиле во целата програма. (АНЕКС 2 – Презентација TACSO).
Последната сесија во првиот ден ја водеа Г-дин Методија Саздов и Г-ѓа Искра Стојковска, а
беше преставување на EKO Форум (Environment Forum) (АНЕКС 3 – Презентација ЕКО ФОРУМ)
и можности за дијалог со Европската комисија преку Македонските преставници во овој
форум. Најпрво беше презентиран проектот EKO Форум (Environment Forum), а потоа Првиот
состанок на еколошките ГО кои се вклучени во Форумот и нивните ставови по примарните
тематски области IPPC и отпад (АНЕКС 4 – Презентација на првата Годишна средба на ЕКО
Форум).
Како последна активност на првиот ден беше презентирање на Прашалникот за приоритети
на следната средба со делегацијата на ЕУ, каде што присутните граѓански организации можеа
да дадат сопствен придонес и интерест.

Сабота 17.04.2010год

Воведен збор и отворање на состанокот даде Г-дин Столе Георгиев – ЦЕЛОР Радовиш
Записник од средбата со Министерот за животна средина и просторно планирање Г-дин
Неџати Јакупи
Обраќање на министерот
Благодарам што ме поканивте и иако е работен ден не можев да одолеам на вашата покана и
се потрудив да присуствувам на средбата. Сакам да бидам дел од вашата работа колку ќе ми
дозволи времето и сакам да слушнам ваши идеи, мислења и критики.
Откако сум јас министер се обидувам да вметнам нова динамика на работа во МЖСПП бидејќи
секојдневно сме бомбардирани со случувања и проблеми кои излегуваата на површина сега а
се наталожени во текот на долги години.
Гледам дека овде се НВОи кои работат баш на овие прашања и очекувам од НВО секторот да
поттикнува побрзо решавање на проблемите. Не мислам дека треба да се дејствува со брзи
кратки акции туку со научен и темелен пристап. 80 % од директивите на ЕУ се транспонирани
во РМ и акциите што треба да се преземат се скапи и и комплексни.
Мислам дека имаме доволно капацитети и во Државата и надвор од секторот како и
консултанти и експерти без кои што не можеме да постигнеме успех и решавање на
проблемите.
Завршен извештај од 8та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на
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Отпочнавме процес на јавно приватно партнерство - Тендер за регионална депонија на ЈугоИсточниот регион.
Знаете каква беше кризата на депонирање на отпадот во полошкиот регион , па поттикнати
од тоа го започнавме овој процес со помош на службите за меѓуресорно работење во Владата.
Се надевам дека сме на добар пат да го решиме проблемот со комуналниот отпад, а се
надевам во иднина и со другите видови отпад.
Треба да се утврди проблемот со надлежностите и настануваат конфликти меѓу централните и
локалните институции. Мислам дека ова е постигнато за време на мојот мандат и дека сите
институции ги знаат своите надлежности.
Не сакам да зборувам за суети и недоразбирања од минатото но сега е време да се
реализираат конкретни аккции а не да се реализираат мали проекти.
Можеби имавме мало затајување за време на глобалната криза , но сега ги зајакнуваме
капацитетите на Инспекторатот и стручните служби.
Секоја нова инсталација или рестартирање н а постројка мора да помине преку преоцес на
оценување на влијанието врз животната средина.
Нема сектор во ЖС кој не е поврзан со климатските промени и ги ратификуваме сите
меѓународни спогодби и ве поканувам да бидете учесници во тој процес и мислам наредните
генерации кои доаѓаат ќе бидат директно инволвирани во процесот.
Статусот на РМ како идна членка на ЕУ треба да се гради за да влеземе спремни во овој
проблем .
Резиме и препорака: Да не го изгубите духот на критизирање и пратење на работата на
институциите и на индустријата и да ја следите нивната работа за да не се пречекори
црвената линија на дозволените граници!
Имаме потреба од ваши сугестии и внимание и помош за понатамошен развој !
Сашо Секуловски од ККЈ и Каја Шукова раководител на секторот за инвестиции при МЖСПП
беа присутни и одговораа заедно со министерот на прашањата на ГО.
Прашање за ИПА и регионалните депонии
Одговор:
2 региона кои ги аплицираме во ИПА 2010-2014 но тоа е само за изградба на депонии ,
Струмичко –Охридскиот регион!
Поставување на јавно приватно партнерство и давање концесии
Во првите 2 години ги очекуваме најголемите инвестиции !
70% да се рециклира отпадот од 30% да се добива биомаса
Ќе се воспостави нов начин на менаџирање со депониите и нов начин на давање услуги на
населението кои ќе се поквалитетни.
Последниве недели сме сведоци на штрајкот на комуналното претпријатие во струга и мислам
дека овој пристап е нај адекватен за оваа проблематика.
Прашање за управување со отпад
Нашите инвестиции се дел од буџетот на РМ, дел од буџетот на општините и дел од
инвестициите од светски донатори.
Нашата таргет цел е решавање на рег депонија ви Русино преку Јавно-Приватно партнерства
Проектирање на пречистителни станици за Југо-Западниот регион.
Трето прашање: Рурални средини,
- Изградба на потребна инфраструктура во тие средини и набавивме корпи и контејнери за
отпадоци за цела РМ.
Инвестирањето во Рур. Средини се исплати во развој на видови на туризам и се спречуваат
миграции Село –Град.
Фондот за жс е редуциран во рамките на програма и во моментов заради финансиската криза
не сме во состојба да го менаџираме, но на почетоткот на ЕУ преговорите ќе мора да се
заживее и тоа на ниво на Агенција!

Прашање за Охридското езеро и колекторскиот систем:
Одговор!
Проблематиката на водите е важен за РМ и процесот на трансформација трае околу 10 год,
Законот за води –надлежностите требаше да ги има МЖСПП а наводнувањето на МЗШВ.

Завршен извештај од 8та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на
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Ова во моментот е еден проблем што ги тангитра полиитичките односи во РМ и се одложи
неговата примена но се согледа дека единствено решение е да се спроведи законот за Води и
се трудиме да го воспоставиме и да стапи на сила до крајот на годината.
Се трудиме и да го воспоставиме и целосно да го завршиме колекторскиот систем и вакви и
други проблеми се комплексни заради распореденоста на надлежностите.
Прашања за учество на преставници на ГО во работата на комисиите, подготовката на
стратегиите.
Одговор:
Речиси во изготвуваењто на сите стратешки документи и комитети , комисии има најмалку по
еден претставник од НВОите.
Согласно законот секоја постапка е подложна на Јавна дебата која е опишана во Законот и се
знае како тоа функционира.
А веќе е стандардна и традиционално воспоставена комуникацијата меѓу НВОи те и
институциите.
Парламентарните лоби групи се исто активни и согласно со Архуската конвенција се
воспоставени
Прашање за одложувањето на законот за води и излевање на колекторскиот систем во
Езерото и
Зошто Инспекторот не превзема мерки и не ги казнува сторителите и Проблемот со Проаква !
Одговор:
Владата има покренато постапки како е изгрден колекторскиот систем и зошто е таков каков
што е?
Виновници нема да се бараат, пред се треба да го затвориме кругот на третман на води на
О.Езеро
Надлежностите моментално ги има ЈКП во Охрид, како влада сакаме да помогниме но и сами
знаете дека тоа е скап и комплексен процес, но го реализираме во фази!
Проблемот со таложење на атмосферски води го решаваме ,
А сега бараме да ја најдиме најдобрата технологија за третман на отпадните води!
Проблемите со кои се судираа Проаква е комплексен заради самата градба на ситетмот!
Мислам дека ЈКП го дава максимумот! Парцијално и Козметичко решавање на ПРОАКВА нема
да даде резултати и можеби ќе направи дополнителни потешкотии.
Изградба на пречистителна станица во Прилеп, и правиме напори да ја одбериме најдобрата
варијанта за изградба на системот.
Состојбите ги следиме преку инспекторатот и Метеролошките станици!
Сугестија:
Третата комуникација за Климатски промени. Има активни НВОи и мрежа за КП !
Кои се можностите и начинот да се вклучиме во директната изработка на комуникацијата!
Одговор:
Да, ќе се трудам да обезбедам такви услови! И ќе настојувам да сте учесници на во овој
процес!
За мене е најбитно да имаме подигнати капацитети во однос на човечки ресурси спремни да
подготвуваат апликации за било која еколошка трема
Прашање за ПРТР
ПРТР до крај на годината би го решиле!
Проблемот е што ние паднато ГДП под границата во УН и немаме многу претставници на овие
конференции.
Воспоставна е комуникација со МНР!

По работната сесија со Министерот за животна средина, Г-дин Неџати Јакупи, беше преставен
ИПА проектот Партнерство за Зелени Агенди а потоа преставниците на ГО во попладневната
сесија работеа во 3 групи по две сесии. Каде што се работеше стратешко планирање на
тематските области, превземање на обврски и предлог Активности.
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Работа во групи:
ПАНЕЛ 1
•

Енергија и климатски промени

•

Финансирање и инвестиции во животната средина (Влијание на Еколошките
жаришта врз заедницата, мерки за санирање и учество на јавноста)

•

Природни ресурси

ПАНЕЛ 2
•

Регионален и Рурален Развој

•

SEA, EIA IPPC и управување со отпад

•

ЕУ апроксимација/интеграција и меѓународна соработка

Завршен извештај од 8та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на
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Недела 18.04.2010год
По работата во групи од претходниот ден, секоја од групите ги презентираше заклучоците и
препораките. (АНЕКС 5 – Извештај од 6 работни групи)
Откако учесниците на годишната средба ги пополнија Прашалниците за приоритети на
следната средба со делегацијата на ЕК се подготви сумарен извештај кој беше презентиран
пред учесниците како заеднички став на ГО од Македонија. (АНЕКС 6 – Сумарен извештај од
прашалникот за следната средба со делегацијата на ЕК)
Методија Саздов ги презентираше крајните заклучоци на средбата по што, со задоволство се
констатираше успешната работа на 8та годишна средба.
Како дополнение на извештајот се додадени фотографии и ПР материјали од медиуми како
АНЕКС 7

Генерални заклучоци
Како генерален заклучок на 8та годишна средба се издвојува големата продуктивност на
Зеленото партнерство преку работата во тематски групи, многу корисен дијалог со
Министерот за животна средина и просторно планирање Г-дин Неџати Јакупи и информациите
кои ГО ги добија за обуки и дијалог поврзан со ЕК и Европските проекти
Што се однесува до понатамошната комуникација на тематските групи, кординаторите на
секоја група ја превземаат обврската за спроведување на активностите и преку заедничка
комуникација да се подобри соработката помеѓу ГО.
Како многу важно се смета повторното реактивирање на ЕКО НЕТ како портал кои ги
дистрибуира информациите од областа на ЖС.
Една од клучните работи за успех е дефиниран сопствениот допринос на секој од учесниците
за време на средбата но и во превземените обврски и активности што се однесува до
работата во тематските области – групи.
Како финален заклучок беше предложено, 9тата Годишна средба да започне со резиме на се
она што сработиле во минатата година Тематските групи за да се измери ефективноста на
соработката и комуникацијата помеѓу еколошките организации
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АНЕКС 1 – Листа на учесници

1

Име и презиме
Александар Чоковски

e-mail
ace@4x4x4bb.org

Телефон
070/376 133

Адреса
Руди Чајевац 35/3, Скопје

Ideali_mk@yahoo.com
mflamur@gmail.com
molika@t-home.mk
kami_reci@hotmail.com
Bibica_t86@yahoo.com
Rosa_vasilevo@yahoo.com

070/632
070/972
070/547
070/746
071/239
070/771

almastrumica@live.com

070/507 009

Тетово
Велко Влаховиќ, бр 13, Дебар
П. Фах 17, 7000 Битола
Караорман 11, Струга
с. Градашорци бр.1, Василево
С. Градошорци, бр 144,
Василево
Благој Мучето, 36/2 Струмица

dstoicovska@yahoo.com

Леова Наташа
Крстева Александра
Андонов Блажо

Организација
4*4*4 Балкански
Мостови – Скопје
Идеал – Тетово
ЦОРЗ- Дебар
Д.О. Молика- Битола
Натура
Е.Д.Екумена
З.Г. Роса, с.
Градошорци
З.Г. Роса, с.
Градошорци
З.Г. МакцветСтрумица
ЦИР – Виготски
ЦИР – Виготски
З.Г. Екумена-

2
3
4
5
6
7

Несим Велиу
Фламур Муладаути
Петар Андонов
Камиџа Речи
Билјана Трајкова
Зора Трајкова

8

Алма Хасанова

9

Дијана Стоичовска

13
14
15
16

Македонка Коцева
Стојчев Ѓошо
Димче Мицкоски
Тања Стојаноска

ЗЗПЗ Виножито
ЗЗПЗ Виножито
NGO – ELC
NGO – ELC

Aleksandrija_2002@yahoo.com
Gole2812@yahoo.com
dimce_stalin@hotmail.com
Tanja_17gv@hotmail.com

17

Весна Ристеска

Академик

Risteska_v@hotmail.com

18

Јован Иваноски

Академик

Ivanoski_j@yahoo.com

19

Борис Стојаноски

ЕД Грашница

grasnica@yahoo.com

20

Ѓоко Зороски

ЕД Грашница

zoroski@gmail.com

21
22

Угуровска Драгана
Драгеска Радмила

Еко-свест
ИДСБ

dragana@ekosvest.com.mk
R.drageska@yahoo.com

23

Александар Лазаров

ЕД Планетум

planetum@t-home.mk

071/ 846
052
071/492 779
075/602 422
071/ 881
020
070/430 344
070/618 111
071/947 914
076/ 432
850
071/ 720
180
071/ 278
104
075/ 842
385
075/ 557
377
070/562 563
071/ 385
325
034/ 331
416

10
11
12

leova_nate@yahoo.com
krsteva_a@hotmail.com
ekumenavasilevo@yahoo.com

818
070
281
006
024
315

с. Градско Балдовци Струмица
Владимир Назор, бр 58 Велес
Благој Ѓорев, 73/26 Велес
Василево

Герас Цунев, 28, Радовиш
Никола Тесла, 16 Гостивар
Гаче Гавриловски, бр 18,
Гостивар
Мише Ефтим, 13, Крушево
Нико Доага, бр 104, Крушево
Димитар Влахов, 60, Охрид
Славеј Планина, 9, Охрид
Тодор Чангов 51, бр 24А
М. Поповиќ 10А, Скопје
22ри декември, бб, 2400
Струмица
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24

Игор Славкоски

Milieukontakt Int.

igor@mkoe.org.mk

25

Искра Стојковска

Фронт 21/42

Iskra.stojkovska@front.org.mk

26

Борче Јовановски

ЦЕМ

Bo_jovanovski@yahoo.com

27

Даме Ангеловски

Развој иднина

dame.angelovski@hotmail.com

28

Игор Смилев

Green Power

ismile_2001@yahoo.com

29

Александар Кукулев

Green Power

akukulev@yahoo.com

30

Весна Павлова

Еко.нет

Vesna_boro@yahoo.com

31

Еко.нет

anita@eko.net.mk

Еко-свест

ana@bankwatch.org

33

Анита Војновска –
Наумовска
Ана Чоловиќ –
Лешоска
Златко Самарџиев

ГЕФ ПМГ

zlatkos@unops.org

34

Јован Драгановски

Проактива

jovan@proaktiva.org.mk

35

Милан Неделковски

Проактива

milan@proaktiva.org.mk

36

Мируше Јашари

Линк Центар

mirushe_17gv@hotmail.com

37

Азрета Алија

ЕЛЦ

azreta@hotmail.com

38

Ринита Зеќири

ЕЛЦ

Rinita_z@hotmail.com

39

Семра Рамадани

ЕЛЦ

Vitamin_c_semra@hotmail.com

40

Инџи Дика

ЕЛЦ

Inxhi_girl@hotmail.com

41

Славица Фурнаџиска

Брица

ed_brica@yahoo.com

42

Жаклина Реџовска

ЕД Брица

zaka966@yahoo.com

43

Сашка Механџиска

РЦЗ- Делчево

m_saska@yahoo.com

32

075/ 212
557
075/ 433
231
071/ 377
818
070/ 778
638
071/ 669
226
070/ 516
907
070/ 397
459
070/ 466
380
02/ 3217
246
02/ 3109
956
076/ 40 40
77
070/82 50
82
071/ 700
764
070/ 753
125
071/ 799
719
070/ 442
691
076/ 404
478
071/ 245
655
071/ 259
758
070/ 967
270

Бул. Огњан Прица, 1-4/23,
Скопје
Владимир Комаров, 13/22,
Ск.
Дане Трајков, бр 34, Радовиш
Ораовица - Радовиш
Трајко Панов, 22 Велес
Трајко Панов, 22 Велес
Томе Стефановски, 4б, Скопје
Бул. Илинден, бб, блок 12,
Скопје
11 Октомври 125/12, Скопје
Бул. Водњанска 15/6, Скопје
П. Фах 695, Скопје
П. Фах 695, Скопје
Иво Лола Рибар, 68, Гостивар
Никола Парапунов, Гостивар
Бранко Станојевиќ, бб
Гостивар
Борис Кидрич, Гостивар
VI зона, ул. 1200
Маршал Тито, бр 85, Берово
Моша Пијаде, бр 42А, Берово
Гоце Делчев, бр 41-а,
Делчево
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44

Методија Сумрачки

Бреза

tose153@yahoo.com

071/263 339

45

Гоце Вељанов

Еко-градинар

goce.veljanovski@yahoo.com

46

Андријана Спирова

ДРЕН

ane1702@gmail.com

078/ 424
067
070/ 716
192

47

Кристина Бужароска

ДРЕН

dren@sf.ukim.edu.mk

072/204 906

48

Бари Демиши

ЕКО „Натура“

bari.floyd@gmail.com

49

TACSO

mirjana.pehcevska.popiliev@tacso.org

50
51

Мирјана Пехчевска –
Поп-Илиев
Даут Думани
Шуип Марку

Чиста вода
ЦОРЗ - Дебар

dautdumani@hotmail.com
s.marku@gmail.com

52

Радмила Драгеска

ИДСБ

r.drageska@yahoo.com

53

Парумба

parumba_mkd@yahoo.com

54

Христијан
Ковачевски
Невенка Лефкова

ЗГ „Еднакви за сите“

nena_levkova@yahoo.com

55

Столе Георгиев

georgiev@celor.org.mk

56

Методија Саздов

57

Маја Марковска

58

Марија Јанковска

59
60
61
62
63
64

Јулијана Даскалов
Влатко Огњановски
Неџати Јакупи
Каја Шукова
Сашо Секуловски
Берат

Центар за локален
развој -ЦЕЛОР
Македонски Зелен
Центар - МЗЦ
Македонски Зелен
Центар - МЗЦ
Македонски Зелен
Центар - МЗЦ
Коцка
Коцка
Министер МЖСПП
МЖСПП
МЖСПП
МЖСПП

070/ 744
216
072/24 84
72
070/981 507
070/ 306
652
071/ 385
325
070/ 347
357
071/ 780
754
078/ 462
262
070/514 000

zeleni@zeleni.org.mk
13.maja@gmail.com
marija@zeleni.org.mk
julijana@mkoe.org.mk

071/ 381
339
078/ 205
217

с. Колешино бр. 153,
Струмица
с. Пиперово, Струмица
Бул. Александар
Македонски,бб СкопјеШумарски факултет
Бул. Александар
Македонски,бб СкопјеШумарски факултет
Ул. Ј.Н.А.
11 Октомври 6-2/1, Скопје
17 Ustrlenca, Debar
U. Agdli, 15, Debar
М. Поповиќ, бр. 10а, Скопје
Партизанска бб, Струга
Маршал Тито, бр 5, Кочани
Ул. „Кеј 8ми септември“,
бр.7, Радовиш
Огњан Прица, 1-4/23, Скопје
Рисот Крле 2/2-33, Струга
Огњан Прица, 1-4/23, Скопје
Огњан Прица, 1-4/23, Скопје
Огњан Прица, 1-4/23, Скопје

Завршен извештај од 8та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животната средина во Република Македонија, одржана од 16ти до 18ти
Април 2010 година во Струга
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Главни цели

Техничка поддршка за
граѓанските
организации
Македонска
канцеларија

Овој проект е
финансиран од
Европската Унија

Анекс 2

Проект: Техничка поддршка за
граѓански организации

• Да се зајакне и подобри капацитетот и
функционирањето на граѓанските
организации
• Да се подобри нивната улога во
демократските процеси

Мирјана Пехчевска Поп-Илиев
Проектен специјалист
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Очекувани резултати

Компоненти на проектот

• Зајакнати капацитети на ГО за подобрување на
нивната делотворност
• Подобрен капацитет на ГО за давање услуги
• Зголемено влијание на ГО врз демократските
процеси за донесување одлуки
• Зајакната соработка и вмрежување меѓу ГО и
другите засегнати страни и ГО
• Јавната свест за ГО е подигната
• Јавниот имиџ на ГО е подобрен

1. Истражување, Е-центар за поддршка и
насочување
2. Развој на капацитетот
3. Односи меѓу ГО и другите чинители
4. Видливост и препознатливост на проектот
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1. Истражување, Е-центар за
поддршка и насочување

1. Истражување, Е-центар за
поддршка и насочување

• Проценка на капацитетот на граѓанското
општество;
– Опкружување во кое функционираат ГО
– Организациски капацитети
– Постигнувања, влијание и предизвици за ГО
– 18 интервјуа, 4 фокус групи, постоечка
литература и консултативен состанок (63
учесници)

• Е-центар за поддршка (области):
– ЕУ политики и финансирање за граѓански
организации (пр. повици за проекти, ПАДОР)
– Односи Влада – граѓански организации (пр.
контакт податоци, стратегии и политики за
учество во креирање политики)
– Вмрежување и градење партнерства (пр. контакти
со ЕУ мрежи, мрежи и организации од регионот)
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1. Истражување, Е-центар за
поддршка и насочување
• Е-центар за поддршка (области):
– Правна рамка за граѓански организации (пр. Закон
за здруженија и фонации, Закон за волонтерство)
– Административно и финансиско работење (пр.
даночна регулатива, регистрација на проекти,
ослободување од ДДВ)
– Менаџмент на граѓански организации (пр.
стратешки менаџмент, раководење со проекти,
односи со јавност)

1. Истражување, Е-центар за
поддршка и насочување
• Постапка за користење на Е-центарот:
– Посетете ја веб страната на проектот:
www.tacso.org /најчесто поставувани прашања
и одговори
– Преземете образец за прашања од веб
страната, пополнeте го и испратете го преку
електронска пошта: info.mk@tacso.org.
– Одговорот ќе го добиете во рок од 2 работни
дена
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1. Истражување, Е-центар за
поддршка и насочување
• Посети на ЕУ проекти, насочување и
советување

1. Истражување, Е-центар за
поддршка и насочување
• Веб портал за граѓански организации
– Регионален веб портал на англиски јазик
(www.tacso.org)
– Национални веб страници на локални јазици

– Поддршка за 30 проекти од ИПА грант шеми
– Целта е да се подобри менаџирањето на ЕУ
финансирани проекти, да се извлечат научени
лекции и да се зголеми отчетноста на ГО

• База на податоци;
– Поддршка на стандардизација и ажурирање
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www.tacso.org

2. Развој на капацитетот
•
•
•
•

Развој на обуки;
Регионални обуки;
Алатки за електронско учење;
Национална програма за обука во секоја
земја
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2. Развој на капацитетот
• Регионални обуки (пристап):

Развој на капацитетот
• Национална програма за обука:

•
•
•
•
•

– Период на спроведување Јуни 2010-Мај 2011
– Програмите за обука базирани на регионалните
курсеви со соодветна адаптација
– Дел од обуките специфични и развиени за
потребите на локалните ГО
– Балансиран опфат на различни организации
(наменети за нови, средно развиени и развиени
организации)
– Селекција на учесниците на отворени повици

Напредни обуки
Обука за обучувачи
Отворен повик и селекција
Обука (2-3 дена)
Практична задача придружена со поддршка од
обучувачите и е-учење
• Последователна обука (1-2 дена)
• Прилагодување и спроведување на обуката на
национално ниво
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Обуки за недоволно и средно
развиени организации
Тема
1.
2.
3
4.
5.

6.
7.

Генерирање приходи
Менаџмент на ГО –
воведна обука
Менаџмент на ГО
Развој и менаџмент на ЕУ
проекти - Воведна обука
Развој и менаџмент на ЕУ
проекти - Планирање на
проекти
Граѓанско учество во
донесување одлуки
Односи со јавноста за
граѓански организации

Број на обуки и
времетраење
3 обуки х 1 ден
1 обука х 1 ден

Период на спроведување

1 обука х 4 дена
1 обука х 1 ден

13 – 15 Септември 2010
10 Декември 2010
20 Септември 2010

1 обука х 3 дена

6 -8 Октомври 2010

Јуни 2010
Септември 2010

Обуки за средно развиени и
напредни организации
1.

2.
3.
4.

1 обука х 2 дена

27 – 28 Октомври 2010

2 обуки х 3 дена

Март и Мај 2011

5.

Тема

Број на обуки и
времетраење

Период на
спроведување

Развој и менаџмент на ЕУ
проекти - Набљудување и
оценување
Застапување и лобирање

1 обука х 3 дена

3 – 5 Ноември 2010

2 обуки х 2 дена

23 – 24 Ноември 2010
Март 2011

Граѓанско учество во
донесување на одлуки
Социјални медиуми за
граѓански организации
Зајакнување на аналитички
капацитети („watch dog“
улога)

1 обука х 2 дена

16 - 17 Февруари 2011

2 обуки х 1 ден

Јануари и
Февруари 2011
Април 2011

1 обука х 2 дена
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Обуки за сите организации

3. Односи меѓу ГО и другите
чинители

Тема

Број на обуки и
времетраење

Период на
спроведување

1.

Вовед во ИПА

4 обуки x 1 ден

Јуни 2010

2.

Закон за здруженија и
фондации

3 обуки х 1 ден

Септември 2010

• Информативни настани за целите и
активностите на проектот;
• Други настани за информирање и
создавање партнерства:
– Семинари за повик за финансиска поддршка на
ГО од буџетот 2010
– Саем на ГО
– Информирање за новиот закон за ГО
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4. Видливост и препознатливост
на проектот
• Креирање препознатливост на проектот
преку брендирање на истиот;
• Создавање на комуникациска мрежа на ГО
и други соодветни институции;
• Квартален билтен

Македонски проектен тим:
• Сунчица Саздовска – Советник на проектот
• Мирјана Пехчевска Поп-Илиев – Проектен
специјалист
• Валентина Атанасовска – Административен и
финансиски асистент

Регионална канцеларија:
• Пале Вестергард – Тим лидер
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Локална советодавна група (ЛСГ)

Локална советодавна група (ЛСГ)

• Служи како национална ресурсна група за креирање
политики, стратешко планирање, застапување, проценка
на потреби итн. во однос на развој на граѓанското
општество;
• Природна врска меѓу владините институции/единици за
соработка со граѓанските организации; локалната власт и
ГОи на национално и локално ниво;
• Дава советодавен придонес кон проектот во поглед на
дизајнирањето активности и настани, на пример во однос
на целните групи, методологии и материјали;

• Го следи работењето и се грижи услугите на проектот да
се во согласност со потребите на ГОи-кориснички;
• Дејствува како ресурс за градење капацитет за проектот
поради потврдената репутација на секој член на ЛСГ дека
е искусен обучувач и/или фацилитатор на соодветните
процеси како што се: креирање политика, стратешко
планирање, застапување и проценка на потреби;
• Дејствува како врска меѓу проектот и локалното граѓанско
општество и двонасочен канал на информации.
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Структура на ЛСГ

Структура на ЛСГ
• Претставници од граѓанските организации

• Претставници од владата (Генерален
Секретаријат на Владата) – Зоран Милков
• Претставник од Министерството за
Локалната Самоуправа – Ели Чакар
• Претставник од Делегација на ЕУ – Ирена
Иванова

– Граѓанска платформа на Македонија – ГПМ , Лулзим
Хазири,
– Коалиција “Сите за правично судење”, - Петре Мркев,
– СЕГА – Коалиција на младински организации - Зоран
Илиески,
– РНВО Рома 2002 - Ахмет Јашаревски,
– Македонски зелен центар - Методија Саздов,
– Фондација Институт отворено општество Македонија
– Фани Каранфилова Пановска
– Институт за демократија „Социетас цивилис“ –
Владимир Мисев
– Антико
(Ѓраѓанска женска иницијатива ) – Гунер Небиу
Аспекти на влијанието и одржливоста на граѓанските организации – почетна конференција

Аспекти на влијанието и одржливоста на граѓанските организации – почетна конференција
TACSO Македонска канцеларија • 11Октомври 6/1-3, • 1000 Скопје • т: +•389 2 3225 340 ф: +389 2 3290 684• e--пошта: info.mk@tacso.org

TACSO Македонска канцеларија • 11Октомври 6/1-3, • 1000 Скопје • т: +•389 2 3225 340 ф: +389 2 3290 684• e--пошта: info.mk@tacso.org

SIPU International AB Sweden • Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey
Foundation in Support of Local Democracy Poland • Partners Foundation for Local Development Romania

SIPU International AB Sweden • Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey
Foundation in Support of Local Democracy Poland • Partners Foundation for Local Development Romania

Компоненти на проектот
АНЕКС 3
Целта на “Environment Forum“ е да помогне во градбата и зајакнувањето на
граѓанското општество активно во областа на животната средина во земјите
кандидатки за членство во ЕУ и потенцијалните кандидатки, преку размена на
информации за политиката на ЕУ во областа на животната средина и нејзиниот
развој во процесот на проширување на ЕУ

• Дијалогот ЕУ – НВО
• Информатички алатки, интернет страница и проток на
информации
• Подготвителни состаноци - принципи на соработката
НВО/тимот на ЕФ

• Подготвителни состаноци во секоја земја
Дефинирање на приоритетни тематски области
•
•
•
•
•
•
•

НВО како клучни чинители
Годишен состанок со Европската комисија
Дијалог со Европската комисија
Состанок со EU - Desk officer за Македонија
„дијалогот“ како клучен збор
Да се направи брзо и лесно или да се направи добро?
Интернет страница и споделување на информациите

Чинителите на дијалогот
• Европската Унија – претставувана од
Европската комисија
• Невладиното движење од целните
земји (Хрватска, Република Македонија,
Албанија, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Србија, Косово според ОН 1244 и
Турција)
• Проектниот тим на Еколошкиот форум
(конзорциум под водство на Пескарес)

Подготвителни состаноци
•
•

•
•
•

Нова компонента на Еколошкиот форум на НВО која е додадена
по конкретно барање од НВО кои учествуваа во претходните
кругови на форумот за балканскиот регион.
Следни активности по годишните состаноци со ЕК, служат како
можности за распространување на информациите во секоја
земја и за подготвување на почвата за дефинирање на
следната годишна агенда на состаноци.
Се фокусираат на поширок опсег на национални чинители и
изградба партиципативен пристап во рамките на проектот на
ЕФ.
Користење на овие состаноци во земјите за консултации со
владините агенции вклучени во процесот на проширување на
ЕУ, деловниот сектор, академските кругови и други чинители.
Планирани се вкупно 4 подготвителни состаноци во секоја земја
за време на траењето на проектот, по првиот (2009) и вториот
(2010) годишен состанок, соодветно распоредени за да се
одржи моментот.

EK

Проект на
ЕФ

Локални
чинители

Подготвителни состаноци во земјите

Агенда
Теми
Прашања

Годишен состанок
Распространува
ње
информации.

Чинители

Работа на НВО

Следен подг.
состанок

Подготвителни состаноци –
тимот на ЕФ
• Поддршка на дефинирањето на агендата на
состаноците и утврдување на клучните прашања
• Помош со поканувањето на познати говорници,
онаму каде е соодветно
• Обезбедување финансиска поддршка за логистичка
организација на состаноците
• Учество со член на персоналот (водач на тимот или
тематски експерт) на подготвителниот состанок (1
рунда, а потоа ад-хок)
• Обезбедување претходно дефиниран формат за
известување за резултататите од состаноците
• Помош во дистрибуцијата на исходите од
состаноците до релевантните ЕУ и национални тела
и олеснување на врската помеѓу нив
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Подготвителни состаноци - НВО

Годишни состаноци

• Изготвување на агендата (рефлектирајќи ги
тековните прашања и предизвици на
напредокот кон пристапување во ЕУ);
• Организирање на логистиката на настанот
(едно дневен настан во главниот град*);
• Поканување на клучните чинители;
• Обезбедување кус извештај за состанокот на
проектниот тим користејќи претходно
дефиниран и договорен формат;
• Планирање на еколошкиот форум.

• Централен дел на проектот.
• Состанување на претставници од избрани НВО,
експерти од ЕК и други чинители.
• Создавање платформа за размена на информации
за најновите настани во процесот на проширување
на ЕУ
• Давање можност на НВО да ги формулираат нивните
прашања и да дискутираат за предизвиците со кои се
соочуваат поединечните земји и регионот во целина
• Подготвителните состаноци и комуникација помеѓу
НВО од регионот, проектниот тим на ЕФ и ЕК ќе
обезбедат влезни податоци за агнедата на
годишните состаноци.

Годишни состаноци – тимот на
ЕФ

Годишни состаноци - НВО

• Организирање и логистика на годишните состаноци и
сите потреби во врска со состанокот
• Дефинирање на агендата, што е можно повеќе, врз
основа на повратните информации од НВО,
подготвителните состаноци и дискусијата по темите
• Олеснување на подготовката на тематските
документи
• Поканување на гостите и на говорниците
• Изготвување на конечниот извештај за исходите од
состанокот

•
•
•
•
•
•
•

Интернет страница и
споделување на информациите
•
•

•
•
•

Информатичките алатки се од клучна важност за проектот;
Интернет страницата (www.envforum.eu) е дизајнирана да биде
привилегирано место за наоѓање најнови информации за проектот
на ЕФ, за рамката на политиките за ЕУ воопшто и особено за
процесот на пристапување во ЕУ.
Проектот на ЕФ разви место за помош
http://www.envforum.eu/doku.php/helpdesk/start за да даде брзи и
прилагодени одговори на прашањата на корисниците.
Од сите примени прашања и одговори ќе се формира база на
податоци за ЧПП (често поставувани прашања) кои ќе бидат
отворени за консултации од сите регистрирани корисници.
Како ќе ја пополнуваме оваа интернет страница?

Учество на годишните состаноци (2 до 3 дена) со претставник;
Придонесување во подготвувањето на агендата врз основа на
резултатите од подготвителните состаноци и други релевантни
проекти/информации;
Известување на ЕК, проектиот тим на ЕФ и на другите НВО за
исходите на подготвителните состаноци во земјите (т.е.
напредокот, предизвиците, идните планови);
Активно поврзување со други НВО во нивните земји за да се
утврдат прашања од највисок интерес кои ќе и се предочат на ЕК
преку проектот на ЕФ за време на годишните состаноци;
Активно учество во дискусиите за конкретни точки од агендата;
Распространување на информациите;
Користење на исходите од годишниот состанок за подготовка на
следната рунда на подготвителни состаноци.

ИТ – Тимот на ЕФ
•

•

•

•

Обезбедување информативни услуги на НВО за тековните
прашања поврзани со европските политики или иницијативи (на
пример РЕНА, еколошките политики, проширувањето или
енергијата);
Унапредување на повратната спрега и стимулирање на
дебатите за развојот на новите еколошки политики во ЕУ и
нивните импликации врз земјите кандидатки и потенцијални
кандидатки;
Обезбедување привилегирани информации за директно
поставување прашања на проектниот тим, експертите или на
службениците на ЕК за националните прашања поврзани со
проширувањето на ЕУ и активно барање информации и/или
релевантни документи.
Обезбедување РСС систем (вистински едноставно
известување) кој ќе им овозможи на корисниците да добиваат
итни известување за се што е новообјавено на интернет
страницата. РСС системот испраќа нови информации директно
до корисниците и им помага да ја избегнат потребата за
пребарување барајќи нови информации.
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ИТ - НВО
•
•
•

•
•

Обезбедување информации за нивната организација,
активности и контакт детали за интернет страницата на
проектот;
Објавување на бирото за помош како привилегирана алатка во
земјите преку достапни комуникациски канали (интернет
страници, билтени итн.)
Олеснување на преносот на прашањата од сопствената и од
други НВО и чинителите во бирото за помош. Од НВО редовно
ќе се бара да ги прибираат овие прашања од секоја од земјите
кои учествуваат во програмата.
Проследување на соодветните информации објавени на
интернет страницата до други НВО и до чинителите во земјата,
користејќи сопствени канали и мрежи;
Ажурирање/обезбедување повратна спрега до дизајнерите на
интернет страницата за постојната содржина и за идните
потреби;

•

Детални информации кои се опфатени со Helpdesk
апликацијата можете да ги погледнете на www.envforum.eu

•

Да поставите прашање доволно е истото да биде упатено на емаил на: helpdesk@envforum.eu

•

Претставува лесна и практична “влезница“ за организациите кои
сакаат да ја искористат можноста за пристап до информациите
битни за граѓанското општество, преку поставување на
специфични прашања во врска со процесот на проширување на
Европската Унија, како и политиката на ЕУ.

•
•
•

РЕНА (Regional Environmental Network for Accession)
•

•

•

Регионалната еколошка мрежа за пристапување (РЕНА) има за цел да
ја олесни размената на искуства и најдобри практики за подготовка за
пристапување помеѓу земјите членки и балканскиот регион. РЕНА ќе
работи истовремено на политичко ниво (состаноци на министри) и на
техничко ниво. Додека на министерските состаноци треба да се
обезбеди политичка посветеност да изберат приоритетите, на
експертските состаноци ќе се работи преку семинари, обуки и други
активности за градење капацитети.
РЕНА ја признава важноста на НВОи во процесот на пристапување и
препорачува вклучување на избрани организации во идната
регионална еколошка соработка. Еден од клучните предлози е да се
организираат состаноци со избрани НВОи заедно со редовните
состаноци на РЕНА во рамките на еколошкиот форум. На тој начин би
можела да се воспостави поблиска соработка помеѓу НВОи и
одлучувачите во регионот.
Тимот на проектот планира што е можно потесно да ги координира
активностите на Еколошкиот Форум со РЕНА и да ги користи
резултатите на форумот и на РЕНА за заедничко подобрување и на
иницијативите и на проектите.

Поставувајте прашања во врска со:
Проектот “Environment Forum” - Форум за животната средина
ЕУ, процесот на проширување
Процесот на ЕУ проширувањето и можностите на граѓанското
општество во областа на животната средина
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УЧЕСНИЦИ


АНЕКС 4
ПРВ ГОДИШЕН СОСТАНОК
Брисел 18-20 ноември 2009










Anne Burrill DG Environment


За Европската Комисија дијалогот со граѓанските здруженија има
многу важна улога при дефинирањето на стратегии на клучни
теми како климатски промени, заштита на биодиверзитетот, итн;
како и за подобрување на квалитетот и влијанието на еколошката
легислатива на ЕУ, нејзината имплементација и спроведување;



Европската Комисија ќе ги земе во предвид ставовите и
мислењата на ГЗ во процесот на проширување на ЕУ (Годишни
извештаи за напредок на секоја земја). За таа цел, меѓу
останатото одговорните лица за секоја земја (desk officers) ќе
имаат директна комуникација и средби со ГЗ на кои истите ќе
можат искрено и отворено да разговараат за предизвиците во
секоја земја и како да се унапреди дијалогот меѓу ГЗ и ЕУ.

Цели на Европската политика за
отпадот

Македонија: Македонски Зелен Центар, 4x4x4 Балкански
мостови, Фронт 21/42;
Хрватска: Zelena Akcija, NGO Franjo Koscec;
Турција: ТЕМА; KADOS
Албанија: Organic Agriculture Association, Co-Plan, Pseda- Iliria;
Босна и Херцеговина:CEETZ, Centar za zivotnu sredinu;
Црна Гора: Greenhome, ZELENI/GREEN;
Србија: ЦЕКОР, Млади истраживачи Србије; Амбасадори
животне средине;
Косово: ATRC;

ОТПАД
Andreas Versmann DG Environment

ЕУ Легислатива за отпад – Рамковна
Директива за отпад

Одвојување на економскиот раст од негативните влијанија
врз животната средина;



Основни карактеристики:

-



Превенција на отпадот;

-



Развивање во правец на рециклирачко општество;

-



Промоција на искористувањето на отпадот за производство
на енергија;

Принцип на управување во склад со природата (заштита на
здравјето и животната средина);
Неопходност од дозволи (за секоја постројка/локација за
депонирање и/или третман на отпадот);
Редовни инспекции од надлежните;
Мерки против неконтролирано фрлање на отпад и ефикасни
санкции



-



Подобра имплементација на легислативата за отпад



Клучни барања: соодветна инфраструктура;
принцип на блискост и затворен круг; развој и
имплементација на План за управување со отпад.
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Рамковна Директива за отпад новини
Јасно дефинирани приоритети:
1- превенција; 2- повторна употреба; 3рециклирање; 4 – повраток на енергијата; 5 –
депонирање;
 До 2013 земјите членки треба да изготват
национални планови за превенција на отпад;
 Раздвојување на економскиот раст и
генерирањето на отпад;
 Во 2014 се планира Комисијата да предложи
цели за превенција и „раздвојување“.


Отпад – останата легислатива











Директива за транспорт на отпад – штотуку ревидирана;
Директива за спалување на отпад од 2007;
Директива за депонии;
Директива за канализациски отпад – подобрена во 2006;
Директива за батерии и акумулатори – во моментов има
нов предлог за промени;
Директива за PCB;
Директива за „крај на животниот циклус“ на автомобилите;
Директива за отпад од електрична и електронска опрема;
Рестрикција на опасни материи;
Директива за отпад од рударството – штотуку ревидирана

IPPC




Во декември 2007 Комисијата поднесе предлог за
нова Директива за Индустриски Емисии. Новата
Директива ја обединува IPPC со 6 други
секторски Директиви;
Суштината на новата директива е да ги задржи
принципите на IPPC додека ги зајакнува
Најдобрите Расположиви Техники и улогата на
BREFs, поставува построги гранични вредности
за емисии од големи индустриски постројки и
додава одредби кои ќе придонесат кон подобра
имплементација

Цели за рециклирање до 2020


Цели за рециклирање до 2020: минимум
50% од отпадот од хартија, пластика,
метал, стакло од домаќинства; минимум
70% од градежниот шут.

* коментар Фронт 21/42:Македонија ќе мора
да се вклопи во овие цели кога ќе стане
членка):

IPPC
Christian Wimmer – DG Environment






Суштината на IPPC е превенција на загадување и примена
на Најдобри Расположиви Техники (Best Available
Techniques – BAT);
Има 32 BAT Референтни документи (BREFs) кои ги усвојува
Европската Комисија, а врз основа на претходна размена
на информации;
BAT размена на информации е дефиниран процес (Севиља
Процес) во кој учествуваат авторот на конкретниот BREF
од IPPC бирото на Европската Комисија и технички работни
групи составени од претставници на земјите членки,
индустријата и граѓанските здруженија.

IPPC – Последниот извештај за
Македонија








Малку напредок во контролата на индустриското
загадување и управување со ризици
Има напредок во транспонирањето на Seveso II
Директивата за контрола на големи инциденти.
Недостатокот на административен капацитет, особено на
локално ниво е сериозен проблем кој резултира со големи
одлагања на IPPC дозволите. Сеуште на е спроведена
IPPC обука за инспекторите.
Различните заинтересирани страни не се доволно вклучени
во процесот.
Операторите сеуште немаат план за непредвидени
трошоци.
Во оваа област потребни се значителни напори.
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Информативна сесија - Квалитет на
воздух / Béatrice Zaremba DG Environment

-

-

-

Квалитет на воздух

Основни цели:
Да се намали аеро-загадувањето така да нема
сигнификантни негативни ефекти врз здравјето на луѓето и
состојбата на животната средина;
Да се постигне одржлив и де-карбонизиран транспортен
систем кој особено ги адресира влијанијата врз животната
средина на возилата, авијацијата и бродовите;
Значително да се намали бројот на луѓе кои трпат
негативни влијанија од долготрајни просечни вредности на
бучава, особено онаа која доаѓа од транспортот.

Квалитет на воздух

Квалитет на воздух

-

Квалитет на воздух

-



Новата Директива од 2008:
ги обединува сите (освен една) Директиви за квалитет на
воздух во една Директива;
поставува цели за РМ2,5;
Овозможува продолжување на времето за 3 години (за
РМ10), односно 5 години (NO2, бензен);
Овозможува да се изземат природните извори на
загадување и ефектите од зимското „посолување“ на
патиштата да се земат во предвид при процена на
остварувањето на максимално дозволените гранични
вредности“

Квалитет на воздух

Како фунционира Директивата во пракса:
Проценка (мониторирање, моделирање, проценка) на
целата територија;
Редовно информирање на јавноста, Комисијата и Земјите
членки;
Таму каде што е неопходно да се развие План за квалитет
на воздухот
Целосна имплементација (суштински се планирање и
навременост – некои мерки бараат повеќе години за
имплементација)
Правни санкции против земјите кои ги надминуваат
ограничувањата, откако тие ќе стапат на сила.
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Помош од ЕУ преку IPA Multi-beneficiary – Животна
средина и намалување на ризик од катастрофи
Daniela TOPIRCEANU/ DG Enlargement








IPA 2011-2013: Стратешки определби
Подобрување на регионалната соработка и
капацитетите за намалување на ризикот од
катастрофи;
Развој на капацитетите за апроксимација,
имплементација и спроведување на еколошката
легислатива од ЕУ;
Подобрување на капацитетите за управување со
опасни материи за целиот нивен животен циклус;
Зајакнување на регионалната соработка во
областа на климатските промени

IPA 2011-2013

-

-

Приоритети и можности за ГЗ:
Промоција на активно учество на невладините
организации, едукативни и истражувачки центри,
приватниот сектор, итн – во имплементацијата на
еколошката легислатива од ЕУ;
Имплементација на Архуската Конвенција/
Учество на јавноста;
Подигнување на јавната свест за управување со
кризи (вклучувајќи и цивилна заштита, SEVESO II
Директивата, итн)

Civil Society Facility (CSF) - I

Civil Society Facility (CSF) - II

Се имплементира преку посебни национални и регионални
програми
Се состои од 3 елементи:
– Поддршка за локални граѓански иницијативи и градење на
капацитетите со цел да се зајакне улогата на граѓанските
организации на национално ниво
– Поддршка на дијалог меѓу индивидуални претставници
(новинари, млади политичари, лидери на синдикати,
професори, итн) од IPA земјите и институциите на ЕУ
– Поддршка за градење на партнерства меѓу НВОа, бизнис
асоцијации, синдикати и други граѓански организации, со
цел да се промовира трансфер на знаење и искуство



Преглед на сите презентации и
информативни сесии + контакти

Преглед на сите презентации и
информативни сесии + контакти






Информативна сесија 1 - Состојба на процесот на
проширување и преговорите за пристапување: Yolanda
Valassopoulou (DG Enlargement) Yolanda.Valassopoulou@ec.europa.eu



Тематска сесија1 – Управување со отпад: Andreas
Versmann (DG Environment) andreas.versmann@ec.europa.eu



Тематска сесија 2 – IPPC: Christian Wimmer (DG
Environment) – christian.wimmer@ec.europa.eu

IPA Multi-beneficiary Програма (поддршка преку 3 линии):
– Техничка поддршка
– “People 2 People” (P2P) programme
– Партнерски акции
IPA Национални програми (поддршка преку првата линија
„граѓански иницијативи и градење на капацитетите)
Повеќе информации на: http://ec.europa.eu/enlargement/howdoes-itwork/financial-assistance/civil-society_en.htm
Лица за контакт:
Karin.McDonald@ec.europa.eu
Henk.Visser@ec.europa.eu







Информативна сесија 2 – Климатски промени и Копенхаген:
Hannes DESCAMPS (DG Environment)
Информативна сесија 3 – Легислатива и политики кои треба да се
донесат (pipeline): Slavitza Dobreva (DG Environment) –
Биодиверзитет и Béatrice Zaremba (DG Environment) – Квалитет на
воздух Beatrice.Zaremba@ec.europa.eu
Информативна сесија 4 - Регионални можности: Daniela
Topirceanu - Daniela.Topirceanu@ec.europa.eu

http://www.envforum.eu/doku.php/events/annual_meeti
ngs/annual_meeting_2009/downloads
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Тематски документи од страна на ГЗ

-

-

Управување со отпад и IPPC
Дали сметате дека ЕУ легислативата и политиките од оваа
област се корисни за вашата држава?
Дали има проблеми со имплементацијата на овој дел од
Европската легислатива во вашата држава?
Дали има конкретни случаи на непочитување или други
проблеми од оваа област, кои би сакале да ги истакнете на
состаноците со претставниците на ЕУ?
Каде ги гледате проблемите, што сметате дека треба да се
направи за да се подобри ситуацијата и каква е
потенцијалната улога на различните фактори (на пр. ЕУ,
владата, ЕкоФорум, ГЗ)?

Iskra.stojkovska@front.org.mk
sazdov@zeleni.org.mk
4x4x4bb@gmail.com (Душко Христов)

БЛАГОДАРАМ ☺

-
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Анализа на состојбите

Енергија и
климатски промени

Анализа на состојбата
 Постои релативно (не)
не)развиена
легислатива:
легислатива:
- Закон за енергија (во процедура на
измени и дополнувања)
дополнувања)
- Подзаконски акти за искористување на
соларна и ветерна енергија
- Подзаконски акти за енергетска
ефикасност

Анализа на состојбите
 Национални документи кои се пред
усвојување и/или во процес на изработка:
изработка:
 Национална стратегија за развој на
енергетиката 20092009-2020, со визија до 2030
(пред усвојување)
усвојување)
 Национална стратегија за искористување на
обновливи извори на енергија (во процес на
изработка – нацрт верзија)
верзија)

 Македонија е потписник на Кјото протоколот
и припаѓа на НеАнекс1
НеАнекс1 земјите
 Македонија е земја со релативно висока
ранливост во однос на проектираните
последици од климатските промени
 Македонија има релативно високи емисии
на стакленички гасови по глава на жител

Анализа на состојбата
 Постојат следниве национални
документи:
документи:
- Национален План за Кјото Протоколот
- Национален План за CDM
- Национална стратегија и Национален план
за енергетска ефикасност
- Национална стратегија за транспорт
- Национална стратегија за одржлив развој
- Национална стратегија за инвестиции во
животната средина

Анализа на состојбата
 Постои Национална агенција за енергетика
 Собранието на РМ донесе декларација за борба
против климатските промени
 Во моментов се започнува со изработка на Третиот
Национален план за климатските промени (Трета
Комуникација кон UNFCCC)
UNFCCC)
 Последната ревизија на Националниот план за
апроксимација кон ЕУ најавува:
најавува:
- Транспозиција на ЕУ Директивата за обновливи
извори на енергија во 2010/2011
- Ревизија на Националаната стратегија за развој на
енергетиката
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Анализа на состојбите
 На локално ниво има повеќе
релевантни проекти и иницијативи
(Радовиш,
Радовиш, Јегуновце,
Јегуновце, Карпош,
Карпош, Гази
Баба,
Баба, Кочани,
Кочани, Струмица,
Струмица, итн).
итн).

Анализа на состојбата
 Во Македонија има 1 мини соларна
централа.
централа. Истиот инвеститор планира уште
три.
три.
 Во медиумите се најави изградба на
ветерна фарма во Неготино(
Неготино(немаме
доволно податоци за овој проект)
проект)
 Во регионот има новоформирана мрежа за
енергија и транспорт
 Се планира рехабилитација на
железничките станици (проект финансиран
од ИПА)
ИПА)

Проблеми
 Железничкиот сообраќај е вистинска катастрофа
 Урбаниот транспорт или го нема или е во катастрофална
состојба
 Речиси и да нема проекти за ОИЕ во реалноста
 Постоечките енергетски објекти имаат големо негативно
влијание врз животната средина
 Нема доволно капацитети за изработка на квалитетни ЦДМ
проекти
 Дистрибуционата енергетска мрежа е застарена и не
поддржува сериозен развој на обновливи извори на енергија
 МАКЕДОНИЈА ИМА МНОГУ ВИСОК ЕНЕРГЕТСКИ
ИНТЕНЗИТЕТ (ЕНЕРГЕТСКА НЕЕФИКАСНОСТ)
НЕЕФИКАСНОСТ)
 Воопшто не се инвестира во развој на домашна научнонаучноистражувачка работа и иноваторство поврзано со климатските
промени

Анализа на состојбата
 Бизнис секторот е заинтересиран за инвестиции во
проекти за искористување обновливи извори на
енергија.
енергија.
 Регулаторната комисија ја намали повластената
тарифа за соларна енергија и времето на
гарантиран откуп
 Владата ги укина субвенциите за граѓаните кои ќе
постават соларни колектори за топла вода
 Мини хидроцентралите за кои се распишуваат
тенедери за концесија немаат студии за оцена на
влијанието
 Нема доволно податоци за потенцијалите на
обновливите извори на енергија

Проблеми
 Постоечката Стратегија за развој на енергетиката и
Стратешката оцена на влијанието врз животната
средина не се во насока на развој на одржлива
енергетска иднина и одржлив развој воопшто
 Бизнис секторот кој сака да инвестира во ОИЕ се
судира со сериозни административни пречки и
проблеми
 Локалните иницијативи не се координирани и не се
доволно промовирани во јавноста.
јавноста.
 Нема субвенции и други стимулации за граѓаните
да инвестираат во енергетска ефикасност и
искористување на ОИЕ

Проблеми
 И покрај големата ранливост мерките
за адаптација не се дел од
секторските политики и стратегии
(пример земјоделие)
земјоделие)
 Енергетска зависност
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Приоритети
 Конзистентна политика за стимулација на
одржлив енергетски развој и борба против
климатските промени,
промени, преку:
преку:
- Административни олеснувања
- Подобрување на легислативата
- Стимулации за крајните потрошувачи
- Приоретизација на проектите за оджлива
енергија и транспорт во однос на фосилно
зависните

Приоритети
 Сериозно осовременување на дистрибутивната
мрежа
 Подигање на капацитетите за изработка на ЦДМ
проекти
 Подигање на капацитетите на ЗГ
 Промоција на локални позитивни примери и
позитивни примери од Европа и светот
 Анализа на локациите за големи хидроцентрали и
нивното влијание
 СЕА на владината програма за инвестиции во мали
хидроцентрали

Цели
 До 2012 Македонските ЗГ имаат
капацитет за и се релевантен
општествен фактор кој активно
учествува во кроење политики и
носење одлуки поврзани со развојот
на енергетиката (вклучувајќи го и
транспортот)
транспортот) и климатските промени.
промени.

Приоритети
 Подобрување на енергетската
ефикасност
 Реална анализа на состојбите и
потенцијалите (потрошувачка,
потрошувачка,
потенцијали на оие,
оие,итн)
итн) БЕЗ
МАНИПУЛАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ!
ПОДАТОЦИТЕ!
И јавно достапни резултати од
анализите и испитувањата.
испитувањата.

Приоритети
 Стратегија и акционен план за
адаптација и ревизија на релевантните
секторски стратегии од аспект на
мерки за адапатација
 НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИ НА
СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ПО ГЛАВА
НА ЖИТЕЛ

Цели
 До крај на 2010 изработена е Годишна програма за
работата на ЗГ во оваа област
 До 2011 ЗГ имаат извршено анализа на
административните процедури за проекти за
енергетска ефикасност и искористување на ОИЕ;
ОИЕ;
понудени се решенија за надминување на
проблемите;
проблемите; изработена е ЗГ стратегија за
лобирање и застапување на предложените
решенија
 До крај на 2010 работната група има формирано
набљудувачко тело за следење на состојбите во
енергетиката,
енергетиката, транспортот и климатските промени
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Активности
 ЗГ,
ЗГ, членови на работната група кои не се членови
на неформалната мрежа Заедно за климата од
практични причини ќе се приклучат кон истата.
истата. До
крај на мај Искра треба да ги регистрира новите
членови во постоечката веб група.
група.
 Активно учество во донесувањето на Стратегијата
за искористување на ОИЕ.
ОИЕ. Ана до крај на април ќе
ги обезбеди сите информации за процесот (до каде
е), ќе предложи и координира стратегија за учество.
учество.
 До крај на мај ќе се организира состанок на групата.
групата.
Фронт 21/42 ќе ги покрие транспортните трошоци,
трошоци,
Ана (Екосвест)
Екосвест) ќе најде сала.
сала.

Координатор/
Координатор/и
 Во почетокот оваа улога ќе ја делат
Искра и Ана.
Ана. На следниот состанок ќе
се дефинира коориднативно и други
тела.
тела.

4

Извештај од Работни група 2

Финансирање и инвестиции во животната средина
(Влијание на Еколошките жаришта врз заедницата, мерки за санирање и учество
на јавноста)
Фацилитатор на работната група – Методија Саздов
Презентер: Андријана Спирова
Задолженија на учесниците на тематската работната група ќе бидат:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА (Да се продискутира за моменталната состојба на
тематската област за која е формирана работната група) ;
Транспарентност, наспроти мито и корупција кај еколошките жаришта
Нема многу environmental friendly компании, а не поготово од оние кои загадуваат или
инвестираат
Слаба свест за јавноста и кај ГО за историското загадување
Инвестициите треба да се поделени на Државата, ЛС и компаниите
Да се иницира вложување во ЖС од приватниот сектор и да се иницираат Годишни
програми за ЖС од страна на компаниите како дел од Општествена одговорност при
управувањето.
Дефинирани еколошки жаришта – луѓето не го разбираат нивното вистинско влијание
Можна појава на карциноми во подрачјата на еколошките жаришта
Државата за секој од историските проблеми се потпира генерално на странска помош
и дел се кофинансии
Промоција на успешни приказни на компаниите кои инвестираат во ЖС. (ЕВНучилишта, Бучим Радовиш и др.)

ЛИСТА НА ПРОБЛЕМИ (Да се дефинираат проблемите во тематската област);
Пари + Плата на работници во загадувачки индустрии = Молк
Немање механизам за одржливост
Немање приоритети во Локалните самоуправи
Историско загадување
Мала визуелност на инвестициите пред јавноста
Затајување на информации од јавен интерест
Мала заинтересираност на новинарите за теми од областа на ЖС

ЛИСТА НА ПРИОРИТЕТИ (Да се дефинираат приоритети);
Обука на граѓанските организации од регионите каде што има големи индустриски
комбинати или субјекти кои загадуваат за ниввното влијание врз животната средина.
Обука за учество на јавноста, подготовка на кампањи
Обука за преговарање за ЗГ
Директни разговори со загадувачите и можност да се влијае преку корпоративна
одговорност фирмите да го намалат влијанието врз ЖС.

-

ЦЕЛИ НА ТЕМАТСКАТА ГРУПА (Да се дефинираат цели на работната група);
Креирање на јавна политика на локално или национално ниво за приоритети не
инвестициите во ЖС

-

ГОДИШНА ПРОГРАМА (Насоки за подготовка на програма за работа со конкретни
активности за 2010 година на тематската работна група (документ);
Спроведивање на обуките до крајот на 2010

-

ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ, ЗАДОЛЖЕНИЈА И КОМУНИКАЦИЈА
(Да се дефинираат задолженија на членовите на работната група, начините на
комуникација и информирање);
Истражување
- Да се проверат, обезбедат и дистрибуираат сите стратешки документи
- Кои се приоритети по стратешки области од документите
- Можност – Подготвување на проекти по приоритети
- Листа на инвестиции во ЖС во 2009
- Листа на финансирање
- Иницирање на нови стратешки документи или обновување на постоечките
доколку ја надминале важноста
-Промоција на сите приватни компании кои инвестирале во ЖС и наградување на
најголемата инвестиција со симболична награда од страна на ГО
Временска рамка (рокови)
Избран кординатор на работна група Методија

Позитивни
Негативни
Регион: Берово, Пехчево, Делчево...
+ Воздух
- Беровско езеро
+ Биодиверзитет
- Шумски фонд
+ Почва

Регион: Струмица, Гевгелија, Радовиш,
Дојран
Позитивни
Негативни
+ Воздух
- Моноспитовско Блато
+ Водопади
- Почва
+ Дојранско езеро
- Шумски фонд
- Биодиверзитет

Регион: Велес, Скопје
Позитивни
Негативни
+ Воздух (Велес)
- Воздух (Скопје)
+ Биодиверзитет (Велес, Скопје)
- Младост (Велес)
- Треска (Скопје)
- Вардар (Велес, Скопје)
- Почва (Велес)
- Шумски фонд (Велес)

Регион: Тетово, Гостивар, Дебар, Маврово,
Струга, Охрид
Позитивни
Негативни
+ Биодиверзитет
- Охридско Езеро
(Колекторски систем)
+ Воздух
- Почва
+ Шумски Фонд
- Дива сеча
+ Радика
- Дебарско Езеро
- Сатеска (Црн Дрим)

Регион: Пелагонија (Битола, Прилеп)
Преспа
Позитивни
Негативни
+ Биодиверзитет
- Воздух
+ Шумски фонд
- Дива сеча
- Преспа
(Антропоген фактор)
- Почва
- Црна Река

Проблеми:
Антропоген фактор
 Воздух
Вода
Почва (интензивно земјоделство)
Шумски фонд (непланска сеча)
Урбанизација (непланска)
Неажурност на инспекциските служби

Приоритети:
Биодиверзитет
Мониторинг систем ( воздух, вода,
почва)
Прогласување на заштитени региони
Зголемување на шумски фонд
Закон за води
Активирање на инспекциски служби

Регионални координатори
 Регион: Берово Делчево Пехчево / Жаклина
Реџовска
 Регион: Струмица, Радовиш, Василево, Ново Село
/ Зора Трајкова
 Регион: Велес, Скопје / Драгана Угуровска
 Регион: Тетово, Гостивар / Несим Велиу
 Регион: Дебар, Маврови Анови, Ростуше /
Фљамур Муладаути
 Регион: Пелагонија, Преспа / Ѓоко Зороски
 Национален координатор
Радмила Драгеска

 Регионалните координатори да достават

документација за спроведување и
имплементација на ЛЕАП, ЛЕР и Стратегија за
рурален и оддржлив развој во нивните региони до
националниот координатор
 Средба на тематската група за Природни ресурси
на ден 22 Мај ( ден на биодиверзитетот)
 Информација за Природните ресурси до сите
граѓански организации кои работат во сектор за
заштита на животна средина (национална
стратегија)

 Тошо ( за почви)
 Ѓоко (за вода)
 Ѓошо Стојчев (за шуми)
 Билјана (за биодиверзитет)
 Кристијан (Национална стратегија)
 Игор Смилев (за воздух)
 Александар Кукулев (за медиумска

поддршка)

СТРУМИЦА Ј И П Р
КРУШЕВО
СКОПЈЕ
СК
ТЕТОВО
ПО
ГОСТИВАР
ВЕЛЕС
ВА
ДЕЛЧЕВО
КОЧАНИ
РАДОВИШ
БИТОЛА П Е
БЕРОВО
ОХРИД

ШТИП
ИС
КУМАНОВО С И
СТРУГА Ј З_









ЗАКОН ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ЛЕР
ПОДСТРАТЕГИЈА ЗА ПЕГИОНАЛЕН РУРАЛЕН РАЗВОЈА
ЗАКОН ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ( МЛС )
НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
(ПЛАНСКИ РЕГИОНИ : југоисточен,
југоисточен, источен,
источен, североисточен,
североисточен, скопски,
скопски,
пелагониски,
пелагониски, полошки,
полошки, вардарски и југозападен - 8 )
СТРАТЕГИЈА ЗА РЕГИОНАЛЕН РУРАЛЕН РАЗВОЈ ( секој регион )
совети
центри

___канцеларии
___канцеларии на регионите

СЛАБИ СТРАНИ
 Недоволна информираност за регионалната политика во РМ
 Недоволна регионална организираност и подготвеност на
локалните ЗГ
 Недоволна соработка ЗГ – ЛС
 Недоволна соработка со регионалните центри
 Недоволен капацитет на ЗГ
 Недоволна меѓусебна комуникација





Можности за користење на програми и фондови
IPARD, Leader, TACSO, LIFE LONG LEARN, Crossborder, Yout h
action, IPA, Финансии од биро за развој, Национална
програма за финансиска подршка за развој на земјоделието
и рурален развој













Постоење на стратешки документи
Формирани раководни структури во центрите
Функционирање на регионални совети во сите плански
региони
Спроведување на активности од акциониот план на
подстратегиите за рурален развој во општините (Битола,
Гевгелија, Куманово, Берово, Пехчево, Могила, Новаци и
Ресен )

Немање мотивација
Откажување на соработка
Неспроведување на регионалната стратегија
Политички промени на локалната самоуправа
Недоволен капацитет во владини субјекти










Закон – неспроведување во целост
Стратегии - неспроведување во целост
Нетранспарентност
Соработка ЗГ - ЛС



Зајакнување на капацитетите на ЗГ од зеленото партнерство
во областа на РРР
Подобрување на соработката на ЗГ , ЕЛС и Регионалните
центри











Минимално вложување на ЕЛС во однос на потребното
Недоволна стручна подготвеност
Непризнавање на подготвеност
Недоволен број на кадар

Обука за РРР ( граѓански здруженија на зелено партнерство)
Комуникација меѓу ЗГ ( mail list ) – до крај на април
Развивање на годишна програма на групата за РРР
Листа на раководна структура во регионалните центри ( до
15 мај )

Работна Група 5
ОВЖС, СОЖС, ИСКЗ и ОТПАД
Фацилитатор на работната група Марија Јанковска

Задолженија на учесниците на тематската работната група ќе бидат:
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА (Да се продискутира за моменталната состојба на
тематската област за која е формирана работната група) ;
1. Легислативата за ОВЖС и СОЖС е целосно транспонирана (треба да се донесат уште
неколку подзаконски акти за елаборати)
2. Постои листа на експери за ОВЖС и СОЖС
3. Има изработено голем број на ОВЖС студии, бројот на СОЖС извештаи сеуште е мал
многу мало учество на јавноста во процедурите
ЛИСТА НА ПРОБЛЕМИ (Да се дефинираат проблемите во тематската област);
1. Граѓанските здруженија немаат доволно капацитет и познавање за вклучување во
процесите
Нема координација помеѓу организациите
2. Недоволен капацитет на МЖСПП и ЕЛС за спроведување на процедурите
ЛИСТА НА ПРИОРИТЕТИ (Да се дефинираат приоритети);
1. Потреба од ширење на информации
2. Градење на капацитетот на сите организации од зеленето партенерство и
оганизирање обука на обука за ОВЖС, СОЖС и ИСКЗ
ЦЕЛИ НА ТЕМАТСКАТА ГРУПА (Да се дефинираат цели на работната група);
1. Израден капацитет на граѓанските организации за следење на ОВЖС, СОЖС и ИСКЗ
процедурите до 2012 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА (Насоки за подготовка на програма за работа со конкретни
активности за 2010 година на тематската работна група (документ);

ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ, ЗАДОЛЖЕНИЈА И КОМУНИКАЦИЈА
(Да се дефинираат задолженија на членовите на работната група, начините на
комуникација и информирање);
1. Формирање на e-mail листа
2. Извештајот за ОВЖС и СОЖС да се испрати до сите здруженија од Зеленето
партнерство
3. До крајот на годината да се организира обука за организациите од Зеленото
партнерство на овие теми
Избран координатор на работна група: Марија Јанковска

Извештај од Работни групи за 8ма Годишна средба

Работна Група: Финансирање и инвестиции во животната средина
(Влијание на Еколошките жаришта врз заедницата, мерки за санирање и учество
на јавноста)
Фацилитатор на работната група – Методија Саздов
Задолженија на учесниците на тематската работната група ќе бидат:
-

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА (Да се продискутира за моменталната состојба на
тематската област за која е формирана работната група) ;

- Голем дел од ГО слабо ги следат ЕУ инегривните процеси
- Не спроведување на (ЕУ) Законската легислатива
- Тешко изнаоѓање на меѓународни партнери од страна на ГО
- Непознавање на обврските на Јавната администрација (конкретно МЛС) и несоработка
со ЗГ

-

ЛИСТА НА ПРОБЛЕМИ (Да се дефинираат проблемите во тематската област);

- Партнерите ги кријат информациите
Неможност на ЗГ да најдат соодветен меѓународен партнер, да напишат ЕУ проект и да
го спроведат
- Немање на информации за организации од меѓународен карактер или прекугранични
можни партнери
Непознавање на работите на терен во МК поврзани со ЕУ, за да можат
организациите да дадат допринос
-

ЦЕЛИ НА ТЕМАТСКАТА ГРУПА (Да се дефинираат цели на работната група);

- Навремено информирање за можностите за финансирање и можните партнери за
ЕУ проекти
- ГО да се вклучат во процесот на ЕУ интеграција
- коментирање на оперативна програма за ИПА
- Мониторинг на имплементација на закони
- Вклучување на ГО во подготовка на стратегии
-

ГОДИШНА ПРОГРАМА (Насоки за подготовка на програма за работа со конкретни
активности за 2010 година на тематската работна група (документ);

-

ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ, ЗАДОЛЖЕНИЈА И КОМУНИКАЦИЈА
(Да се дефинираат задолженија на членовите на работната група, начините на
комуникација и информирање);

-Дистрибуирање и поттикнување ГО да дадат свој допринос/коментари во
подготовката на извештајот на ЕК за Македонија
- Поттикната соработка со СЕП

- Обезбедување на обуки на граѓанските организации
- Промоција на Македонските ЗГ пред меѓународните партнери
- Информирање за меѓународни обуки
- Трансфер на информации
- Регистер (информации) за организации од прекуграничен или меѓународен
карактер
Временска рамка (рокови)
Избран кординатор на работна група: Методија, Ана Ч.Л и Аце – планетум

ENVIRONEMNT FORUM
Project is financed by European Commission

АНЕКС 6

PRIORITY THEMES FOR THE NEXT ANNUAL MEETING WITH THE EUROPEAN
COMMISSION – POSITION PAPERS OF THE ENVIRONEMNTAL
ORGANIZATIONS IN MACEDONIA
For the purpose of the Environment Forum and the Annual meeting of the Macedonian environmental
organizations, Macedonian EF team prepared a questioner for the representatives of the Green Partnership
on the Annual meeting. The idea was to receive a clear position of the Macedonian CSOs on their priorities
for the next Annual Meeting with the European Commission and the regional CSOs.
In the questioner are include all themes that are proposed by the Environment Forum. There is a possibility
for everybody to add additional theme and they must explain their position on the priority.
Our idea was to priorities every sub-theme and then to choose two priority themes.
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Priority from the BIODIVERSITY theme is Forestry with 50% of the answered questioners.
Additional themes related to biodiversity that were specified in the questioner are: protection of water
resources and water life, protection of endangered species, and protected areas.

HORIZONTAL LEGISLATION
Other theme related to
Horizontal legislation

6,25

Aarhus convention

25,00

EIA / SEA

28,13

ELD
0,00

40,63
5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Priority from the HORIZONTAL LEGISLATION theme is Environmental Liability Directive with 40% of
the answered questioners.
Additional themes related to horizontal legislation that were specified in the questioner are: Legislation
Enforcement
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Priority from the WATER MANAGEMENT theme is Wastewater related infrastructure investments
with 53% of the answered questioners.
Additional themes related to water management that were specified in the questioner are: protection of the
lakes from using motor boats, water protection from waste oil (housing), Water management communities
and water irrigation channels.
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Priority from the CLIMATE CHANGES theme is Energy policy with 61% of the answered questioners.
Additional themes related to climate changes that were specified in the questioner are: Climate changes
effects on the forest fires and Agriculture policies.
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Priority from the HARMFUL SUBSTANCES is Pesticides with 53% of the answered questioners.
Additional themes related to harmful substances that were specified in the questioner are: new measures in
Agro-ecology (organic production) and specific treatments for polluted soil with pesticides on landfills.
PRIORITY THEMES FOR MACEDONIA
After all sub-themes were selected on a joint panel, all the participants of the Annual meeting of the
Macedonian environmental CSOs selected the two priority themes that are CLIMATE CHANEGES –
Energy Policy and HARMFUL SUBSTANCES - Pesticides.
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Проекти

Одржана годишна средба на здруженија на граѓани кои делуваат во
животната средина
На 17 април 2010 година, во Струга се одржа Годишна средба на здруженијата на граѓани кои
делуваат во областа животна средина на која покрај бројни претставици на невладини организации
од Републиката, присуствуваше и министерот за животна средина и просторно планирање, д-р
Неџати Јакупи.

Медиа центар
Општо
Сектори
Закони и подзаконски акти
Настани/Кампањи
Извештаи
Климатски промени
Франкофонија
ЈАВНИ НАБАВКИ
Во таа прилика, министерот Јакупи истакна дека приоритетни програмски активности за 2010 година
се управувањето со отпадот, климатските промани и енергетската ефикасност, биодиверзитетот и
заштитата на природата.
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Средбата ја осатвари својата цел: размена на информации и искуства помеѓу претставниците на
граѓанските здруженија кои делуваат во областа животна средина и претставниците на МЖСПП и
градење на ставови за понатамошно заедничко делување.

Твининг проект

обработка на
податоци:
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