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ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ НА ГОДИШНИТЕ СРЕДБИ
Овој документ претставува завршен извештај од седмата годишна средба на здруженијата на
граѓани кои работат на полето на заштита на животната средина и одржлив развој на
територија на Република Македонија. На оваа средба сите заедно ги дефиниравме
приоритетните области за животната средина за 2009 година и основавме Национална ЗЕЛЕНА
ПАРТНЕРСТВО на Македонија.
Општа цел на годишните средби е зајакнување на капацитетите на граѓанските здруженија во
Македонија активни во полето на животната средина (координативно дејствување на
граѓанскиот сектор и неговиот придонесе кон креирањето на националните политики во
областа на животната средина, како и активно учество во донесувањето на одлуките на
национално и локално ниво)
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 годишна 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. Тема на средбата 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 шестата средба беше “Лобирање и застапување во областа на животната
средина и одржлив развој“. Целта на средбата 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
видливоста на еколошките организации во процесот на евроинтеграцијата, придонесот кон
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заштитата на животната средина и одржливиот развој. На шестата 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.
Седмата годишна средба се одржа во х. Макпетрол, во Струга од 12‐14 декември, 2008
година. Темата на која се работеше оваа година беше Зајакнување на соработката на
здруженијата на граѓани и државните институции – Основање на “Национална Зелена
Платформа на Македонија“. Конкретни цели на оваа средба беа: Дефинирање на
приоритетни области за животната средина за 2009 година и Основање на Национална ЗЕЛЕНА
платформа на Македонија.
Во овие три дена се работеше на шест работилници, предложени од организаторот и беа
донесени донесени препораки и заклучоци. 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.
Оваа средба беше во организација на Македонски зелен центар, со финансиска поддршка
од УНДП како долгогодишен поддржувач на овие средби и Министерството за животна
средина и просторно планирање.
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ДНЕВЕН РЕД НА 7-та ГОДИШНА СРЕДБА

Прв ден, 12 декември 2008 год (ПЕТОК)
14:00
14:30‐15:00
15:00‐17:30

Пристигнување и сместување на учесниците
Регистрација на учесниците и подигнување работни материјали
Пленарна сесија на 7‐тата годишна средба
- Поздравни обраќања
- претставување на учесниците,
- претставување на програмата на средбата,
- заклучоци од минатогодишната средба
- очекувања од средбата;
17:30‐18.30 Презентирање на идејата за Национална Зелена Платформа
18:30–19:00 Дефинирање на работните групи објавување на списоци предлог теми за работа во
Панелите
19:00
Вечера
20:00
Факултативни активности за присутните (филм, саем, презентации, итн)
Втор ден, 13 декември 2008 година (САБОТА)
09:00‐09:15
09:15–17:00

12:30‐14:00
14:00‐16:45

17:00‐19:00

19:00‐20:00

Добро утро и најава на денот
Работни групи
РАБОТНА ГРУПА
РАБОТНА ГРУПА
БР1.
БР2.
Енергетска (не)ефикасност Заштита на природата
и климатските промени
и биодиверзитетот

РАБОТНА ГРУПА
БР3.
Финансирање на
активностите на
здруженијата на граѓани

Ручек
РАБОТНА ГРУПА
РАБОТНА ГРУПА
РАБОТНА ГРУПА
БР6.
БР5.
БР4.
Креирање на политики на
Интегирано
ЕУ законодавство –
локално ниво (модел на
управување со води
Спроведување на
Зелена Агенда)
(Модел Преспанско
процедурата за ОВЖС
Езеро)
(EIA) и СОВЖС (SEA)
Пристигнување на Министерот за животна средина и просторно планирање г‐дин
Неџати Јакупи.
-

Поздравен говор на г‐дин Јакупи

-

Потпишување на изјавата за основање на национална зелена платформа на
Македонија;

-

Дискусија и прашања за Министерот;

Вечера
‐ Подготовка на извештаи/презентации од работни групи
‐ Културно забавен живот (караоке, филм, итн)
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Трет ден, 14 декември 2008 година (НЕДЕЛА)
09:00‐09:20
09:20‐09:40
09:40‐10:00
10:00‐10:20
10:20–10:40
10:40‐11:00
11:00‐11:30
11:30‐12:00

Заклучоци и препораки од Работна група број 1
Заклучоци и препораки од Работна група број 2
Заклучоци и препораки од Работна група број 3
Заклучоци и препораки од Работна група број 4
Заклучоци и препораки од работна група број 5
Заклучоци и препораки од работна група број 6
Кафе Пауза
Главни заклучоци од 7‐та годишна средба, мислења на учесниците

12:00‐12:30

Потенцијални ЕУ извори за финансирање на активностите на граѓанските
здруженија (презентација)
Г‐ѓа Теодора Андреева – Раководител на сектор за животна средина при
Канцеларијата на ЕУ во Македонија

12:30‐13:00
13:00

Свечено затворање на 7‐та годишна средба
Ручек
Заминување на учесниците
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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА НА 7-та ГОДИШНА СРЕДБА
Петок, 12 декември, 2008 година

Регистрацијата на учесниците се
одвиваше пред почетокот на
редбата, од 14.30 – 15.00 часот.
Во материјалите кои ги добија
учесниците после регистрацијата
можеа да најдат презентации и
други потребни документи кои
беа потребни за работа на оваа
средба.

Официјални почеток на овогодинешната средба започна во попладневните часови во
четвртокот на 12 декември. Фасилитатор на средбата беше Јулијана Даскалов од Мрежата на
независни консултанти–КОЦКА, од Скопје. Вовед во целата средба и краток осврт на
минатогодишните средби даде Методија Саздов, претседател на Македонски Зелен Центар.
Објаснување на идејата на иницијативата за формирање на Зелена Платформа за
Македонија, даде Столе Георгиев, координаторот на проекти во МЗЦ.
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Недела, 14 декември, 2008 година

Во вечерните часови учесниците,
претставниците на здруженија на
граѓани ја разгледаа и дискутираа по
иницијативата за основање на
национална Зелена Платформа на
Македонија, а предложена од
организаторот.
После неколку часовна дискусија
беше дефинирана изјавата за
ЗЕЛЕНО ПАРТНЕРСТВО.

Сабота, 13 декември, 2008 година

Вториот ден започна со кратко потсетување на претходниот ден и со објаснување на тоа што ќе
се работи во текот на овој ден.
Учесниците на оваа средба, претставниците на здруженијата на граѓани и институции, имаа
можност да својот придонес го дадат во различни работилници/сесиии по свој избор.
Учесниците беа поделени во 3 претпладневни работни групи каде што се работеше од 09:15 до
12:30 часот.
1. Енергетска (не)ефикасност и климатските промени
2. Заштита на природата и биодиверзитетот
3. Финансирање на активностите на здруженијата на граѓани
После ручекот учесниците беа поделени и работеа во двете попладневни групи од 14:00 до
16:45 часот.
4. ЕУ законодавство – Спроведување на процедурата за ОВЖС (EIA) и СОВЖС (SEA)
5. Интегирано управување со води (Модел Преспанско Езеро)
6. Креирање на политики на локално ниво (модел на Зелена Агенда)
Според дневниот ред терминот од 17:00 до 19:00 беше резервиран за Министерот за животна
средина и просторно планирање г‐дин Неџати Јакупи, односно за средба средба со граѓанските
здруженија и потпишување на изјавата за основање на национална зелена платформа на
Македонија.
На средбата во име на Министерот присуствуваше Г‐дин Сашо Секуловски, Раководител на
Секторот за комуникации со јавноста.
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Како воспоставена пракса на минатогодишните средби последниот ден на годишните средби е
резервиран за презентирање на извештаите од секоја работна група, како и презентирање на
генералните заклучоци од оваа средба.
На самиот почеток на овој работен ден беше потпишана изјавата за ЗЕЛЕНО ПАРТНЕРСТВО од
присутните здруженија на граѓани, но оваа изјава останува отворена и за други здруженија на
граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа коалиција.
На оваа средба имаше дополнителна сесија, презентирана од Г‐ѓа Теодора Андреева.
Презентацијата беше наменета за сите учесници на средбата и се однесуваше на
потенцијалните ЕУ извори за финансирање на активностите на граѓанските здруженија.
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ОЧЕКУВАЊА ОД 7-та ГОДИШНА СРЕДБА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поголемо запознавање со конкретните тематски области кои се предвидени во
рамките на конгресот
Ја поздравувам средбата која ја имаме и очекувам на оваа средба да се договориме за
нашата успешна понатамошна работа
Подобрување на соработката со другите НВОи
Иницирање на заеднички проекти
Очекувам соработка, работа и размена на искуства! Но и резултати, не само дружење
Очекувам зајакнување и помош (взаемна) на самото ЗГ и понатамошни активности
Од оваа средба очекувам да се започне со формирање на Зелената платформа,
односно потпишување на Националната Зелена Платформа
Конструктивност. Ефективност. Конкретност.
Посериозност
Добро искуство од работните групи
Координација за еколошките проблеми
Дефинирање на проблеми од еколошки аспекти во Р.М.
Да се има ефективна и продуктивна работа, усогласени ставови и приоритети кон кои
ќе се стремиме да ги исполниме во текот на наредната година!
Очекувам да воспоставиме реална соработка со власта
Ако е потребно и помагачи на државната политика за дотичната област, но и коректори
на погрешната политика
Зацврстување на односите помеѓу НВО‐ите
Поврзување меѓу членови на ЗГ
Размена на искуства
Воспоставување на соработка
Добиени остварливи цели како исход од средбата
Наведени во пријавата (апликацијата) за учество!
Подигнување на сопствените капацитети преку учеството во работните групи
Отворена соработка меѓу здруженијата на заедничка маса без оставање на отворени
прашања и доспеаност во исполнувањето на зацртаните и планирани задачи
Плодна дискусија и расчиствување на работите околу НЗП
Ефективна средба со Министерот
Градење соработка и партнерства помеѓу организациите, насоки за идно делување на
организациите при партнерска соработка
Заеднички и сложно да се претставиме пред министерот и крајот на средбата
Проширување на запознавања со други еколошки организации
Да се подобри и зацврсти соработката помеѓу ЗГ преку заеднички акции (пр. ако е
некој еколошки проблем актуелен во Прилеп сите ЗГ да се насочат кон решение на
истиот)
Очекувам да дознавам повеќе за работата на другите еколошки друштва
Да запознам нови здруженија, односно претставници на нови еколошки друштва
Постигнување на поставената цел, наоѓање на заеднички јазик за заедничко делување
и продолжување на соработката меѓу сите членови на присутните здруженија
Навистина да ја унапреди соработката меѓу организациите и организациите со
надлежните
Да објаснам и да ме разберат што се финансии и ресурси
10
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•
•
•
•
•
•

Да објаснам и да ме разберат за исплатливоста од активностите наспрема резултатите
Плодотворна средба, која ќе даде одговор, дали сме спремни за договор!
Очекувам од средбата сите да излеземе ЗАДОВОЛНИ и да се ЗАЈАКНЕ соработката меѓу
еколошките (зелени) здруженија
Пред сé одржливост во смисла се што ќе заклучи има свое место во понатамошното
работење на здруженијата на граѓани
Размена на искуства
Промоција на „Заедно за климата“ (мрежа за борба против климатските промени)

ГЕНЕРАЛНИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ:
•

Годишните средби на здруженијата на граѓани од областа на животната средина се
потребни и корисни за работата на граѓанските здруженија и Македонскиот зелен
центар заедно со организациите потписнички на Зеленото Партнерство ќе настојуваат и
во иднина да се продолжи со традицијата за организирање на Годишните Средби.

•

Потребата од пошироко партнерство помеѓу здруженијата на граѓани од областа на
животната средина е видлива и затоа на оваа средба се потпиша Декларација за
ЗЕЛЕНОТО ПАРТНЕРСТВО, во која здруженијата на граѓани ќе дејствуваат заеднички во
борбата против климатските промени, промовирање на одржлив развој, заштита на
природата и биодиверзитетот, заштита на на водите, меѓународната соработка и
пристапот кон ЕУ, учество во донесување на одлуки и креирање на политики за
животна средина.

•

Во рамките на ЗЕЛЕНОТО ПАРТНЕРСТВО ќе се формираат работни групи за посебни
тематски области кои ќе би покриваат интересите на здруженијата на граѓани.

•

Здруженијата на граѓани активно ќе се вклучат во следење на процесите на
изготвување и реализација на политики, програми и проекти во областа на животната
средина.

•

Потребна е подддршка и градење на капацитетите на здруженијата на граѓани во
нивната финансиска одржливост, размена на искуства и знаење и соработка со сите
општествени чинители.
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ИЗВЕШТАИ ОД РАБОТНИТЕ ГРУПИ
Работилница бр: 1.

Модератори:

Енергетска (не) ефикасност и климатски
промени
Г‐ца Марија Јанковска, МЗЦ
Г‐дин Владимир Карчицки, Проактива

Презентер:

Г‐ца Благица Радеска, Еко‐свест

Вовед:

Климатските промени стануваат се поактуелна светска тема,
проблемите со климатските промени веќе постануваат видиливи за
светската популација. Граѓаните на Република Македонија веќе ги
чувствуваат промените на свој грб од една страна, од друга страна
побарувачката на енергија бележи подем што би значело
конвеционалните производствени системи за енергија директно ги
стимулираат ефектите на климатските. Дали има Македонија план
како да се справи со климатските промени? Дали има Македонија
план како да се справи со побарувачката на енергијата а без притоа
да се има негативно влијание врз климата?

Клучни зборови:

Климатски промени, енергетска ефикасност и неефикасност,
енергетика

Приоритети:

Поголемо учество на НВО во борба против климатските промени
во РМ

Препораки:

•

•
•
•

Кои поединци или институции
би биле вклучени во
спроведување на
активностите:

•
•
•
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Зацврстување и ширење на Мрежата за борба против
климатските промени, дистрибуција на веќе подготвените
документи до сите присутни во групата и на
конференцијата
Покрај мрежата секоја организација, нејзина членка,
дејствува независно и самостојно во потпишувањето на
петицијата за Зеленото партнерство
Мрежата да има свои претставници од сите краеви(делови)
на РМ
Да се следи изготвувањето на националните стратешки
документи поврзани со енергетиката и климатските
промени во РМ
Сите НВО организации присутни и неприсутни на работната
група кои дејствуваат на полето на екергетиката и
климатските промени
Институциите задолжени за изработка на националните
стратешки документи поврзани со енергетиката и
климатските промени во РМ
јавни личности/поединци за популаризирање на темата
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•
•

Заклучоци:

•
•
•
Која е клучната реченица:

Р.бр
1.
2.

Да се направи анализа на Стратегијата за енергетика
Да се издејствува организирање на јавни расправи за
Стратегиите на РМ од оваа област со што поголемо учество
на НВОи
Да се направи анализа на Вториот национален извештај за
климатските промени на РМ
Фронт да подели контакти од нивните локални борци
против климатски промени на присутните организации
Понатамошни активности на мрежата

“Заедно за климата”

Име
Благица
Владимир

Презиме
Радеска
Карички

Организација
ЕКО‐СВЕСТ‐Скопје
ПРОАКТИВА‐Скопје

Контакт
02 3217 247

3.

Ане

Цветаноска

Жетва на Знаење‐Прилеп

4.
5.
6.

Игор
Вулнет
Берат

Христов
Зенки
Села

Еднакви за Сите‐Кочани
ECOACTION‐Тетово
НАТУРА‐ Струга

075 587 566
071 344 184
070 858 144
070 551 572

ednakvi@yahoo.com
еcoactionte@yahoo.com
ue_natyra@yahoo.com

7.

Несим

Велиу

Идеал‐ Тетово

070 632 818

Ideali_m@yahoo.com

8.

Милан

Неделковски

ПРОАКТИВА‐Скопје

070 825 082

Milan@proaktiva.org.mk

9.

Славица

Фурнаџиска

ЕД.Брица‐Берово

071 245 655

slavica‐72@yahoo.com

10. Игор

Смилев

Е.Г. Грин Пауер ‐ Велес

071 669 226

Ismilev_2001@yahoo.com

11. Душко

Христов

4х4х4 ББ‐Скопје

070 343 636

dusko@4x4x4bb.org

12. Кирил

Ристовски

Флоразон‐Скопје

075 430 251

florozon@hotmail.com

13. Искра

Стојановска

Фронт 21/42‐Скопје

О75 433 231

Iskra.stojanovska@front.org.mk

14. Наташа

Леова

ЦИР‐Виготски‐Велес

071 492 779

leova_nate@yahoo.com

15. Марија

Јанкоска

МЗЦ‐Скопје

070 851 555

marija@zeleni.org.mk
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070 600 612

Е‐маил
blagica@ekosvest.com.mk
kac@proaktiva.org.mk
cence22@gmail.com
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Работилница бр 2:
Модератори:

Заштита на природата и биодиверзитетот
Г‐дин Столе Георгиев, МЗЦ

Презентер:

Г‐ѓа Весна Јанкова, ОРТ‐Обука за одржлив развој, Скопје

Вовед:

Природните ресурси и бидиверзитетот се вистинското важно
богатство за Република Макдонија. Како ние управуваме со нив?
Колку здруженијата на граѓани се активни во спроведувањето на
политиката за заштита на природните ресурси? Дали имаме доволно
познавање на оваа тема? Дали Националните стратегии се и закони
се имплементираат како што треба?

Клучни зборови:

Заштитени подрачја, инспекциски служби, шуми, црвена листа,
Студија за биодиверзитетот.

Приоритети:

1. Забрзување на процесот за изготвување на црвена листа на
загрозени видови,
2. Формирање на работна група за природа и биодиверзитет во
рамки на Зеленото партнерство,
3. Изготвување на Програма за едукација за основно и средно
образование за заштита на природата и биодиверзитетот,
(организирање на еколошки секции),
4. Едукација и информирање на месното население во општини
кои имаат заштитени подрачја и национални паркови,
5. Вклучување на ЗГ во процесите на донесување одлуки од
областа на животната средина и природа,
6. Изготвување на партнерски проекти за заштита на природата
и биодиверзитетот,
7. Промовирање на активностите на Работната група на ЗГ во
јавност, за поголема видливост на организациите и
резултатите.

Препораки:

•
•
•

Кои поединци или
институции би биле вклучени
во спроведување на
активностите:

Редовна комуникација и размена на информации помеѓу ЗГ
во рамки на Работната група, како и со претставниците на
институциите,
Промовирање на заштитените подрачја и биодиверзитетот
во јавноста,
Вклучување на ЗГ во процесот на управување со заштитетни
подрачја, примена на позитивни примери и за други области.

Координатор на Работна група во рамки на Зеленото партнерство:
Молика, Битола
МЗЦ, техничка поддршка
ЕКО НЕТ, Форум за природа и биодиверзитет.
Соработници
1. Работна група за биодиверзитет и природа,
2. МЖСПП
3. МЗШВ, ШФС, ЗФС, Мин. за образование,
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4.
5.
6.
7.
8.
•

Заклучоци:

Која е клучната реченица:

Р.бр
1.
2.

Име
Сашо
Драган

Хидробиолошки Завод,
Инспекторати,
Единици на Локална Самоуправа,
Национални паркови,
Медиуми
Потребна е активна работа на Работната група за природа и
биодиверзитет во тек на следната година, за да добиеме
резултати,
• Соработка со сите институции и организации за да се
овозможи
долгорочна
заштита
на
природата
и
биодиверзитетот.
ВО СОЈУЗ СО ПРИРОДАТА!

Презиме
Ивановски
Јанкоски

Организација
КОР‐Скопје
Академик ‐ Крушево

Контакт
070 678 881
071 234 304
072 520 417

070 905 864

Е‐маил
S_ivanovski@yahoo.com
akademikkrusevo@gmail.com

3.

Анета

Тренкоска

Жетва на Знаење‐Прилеп

4.
5.

Весна
Фљамур

Јанкова
Муладаути

ОРТ‐Скопје
ЦОРЗ‐Дебар

070 972 070

vesnajankova@gmail.com
ue_natyra@yahoo.com

6.

Андријана

Славковска

Еко‐свест‐Скопје

070 814 615

andrijana@ekosvest.com.mk

7.

Димитрија

Сековски

УНДП

070 367 231

Dimitar.Sekovski@undp.org

8.

Жаклина

Реџовска

ЕД.Брица‐Берово

071 259 758

ed_brica@yahoo.com

9.

Бојан

Симовски

ДРЕН‐Скопје

070 595 321

bsimovski@sf.ukim.edu.mk

10. Божин

Трендафилов

ДРЕН‐Скопје

071 243 431

bozint@yahoo.com

11. Златко

Самарџиев

ГЕФ ПМГ

02 3109 956

zlatkos@unops.org
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Работилница бр 3:
Модератори:

Финансирање на здруженијата на граѓани
Г‐ѓа Јулијана Даскалов

Презентер:

Г‐ѓа Валентина Петрушевска – РЕЦ Македонија
Г‐дин Златко Самарџиев – ГЕФ ПМГ

Вовед:

Валентина Петрушевска зборуваше за
1. националната програма SECTOR која завршува во 2009 година
• испечатен е адресар
• успешно се завршени проекти на ЗГ
• дефинирани се приоритети
- управување со отпад
- климатски промени
- енергетски прашања
- транспорт
• се очекува да се отвори канцеларија во Скопје која ќе биде одговорна
уште за Косово и Албанија
2. програма за зајакнување на организациска способност на ЗГ, која исто
така е завршена и во која се пријавени само 15 здруженија
‐ Златко Самарџиев имаше своја презентација (која е дадена во прилог)
‐ Јулијана Даскалов истакна дека покрај проектното работење (и ЕУ фондови,
особено за погранична соработка) има можност и за алтернативни начини за
прибирање на финансиски средства
• дирекни контакти
• спесијални настани
• соработка со населението и локалната самоуправа
• паралелно ко‐финансирање
‐ Александар Кукулев (Green Power) пренесе свои искуства од Велес во
активности за прибирање на финансиски средства, како
- волонтерска работа
- „Питијада“
- „Уметниците за градот“
- Директно барање за донација
‐ Андријана Славковска (Еко‐свест) истакна дека за финансирање на програмата
за ГМО во Еко‐свест се работело на оставување директни контакти, а подоцна на
изработка на проекти.

Клучни зборови:
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Време
Луѓе
Пари
Знаење
Комуникација
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Приоритети:

Препораки:

Информации
Самодоверба
Добра идеја
Голем број на можности
Опстанок
• Градење на капацитетите на организациите
• Истражување на нови можности за финансирање на тековни трошоци на
здруженија
• Размена на искуства со други НВОи
• Користење на интернет и добро проучување на можностите од различни
фондови
-

Кои поединци или
институции би
биле вклучени во
спроведување на
активностите:
Заклучоци:

Која е клучната
реченица:
Р.бр.
1.
2.
3.

Да се јават сите ЗГ кои не се во адресарот, да ги достават своите
информации да бидат вметнати во електронски формат (на web site)
Донаторите работат на видливи РЕЗУЛТАТИ!!! И такви идеи финансираат!
Да се користат www.eko.net.mk
Да се користат искуства од други НВОи
Искра Стојковска да испрати до МЗЦ линкови за ЕУ фондови кои подоцна
ќе бидат пренесени до сите учесници на 7мата средба и објавени на
www.zeleni.org.mk

СИТЕ

Â Да се фокусираме на една област на работа/ интерес
Â Прво да одлучиме што сакаме да постигнеме па да бараме финансиски
средства
Â Да се искористат сите капацитети кои стојат на располагање на
здруженијата
Â Да се поттикне волонтеризмот
Â Да се работи на солидарна помош меѓу здруженијата на граѓани
Â Да разменуваме искуства за самофинансирање
Â Постојат многу извори на финансирање кои треба да се искористат
Â Да ј подобриме взаемната комуникација
Â Побарај пари!!!
Добра идеја и посветеност придонесуваат кон изноѓање на финансии!

Име
Благица
Андријана
Владимир

Презиме
Радеска
Славковска
Карички

Организација
ЕКО‐СВЕСТ‐Скопје
ЕКО‐СВЕСТ‐Скопје
ПРОАКТИВА‐Скопје

Телефон
02/3217‐247
02/3217‐247

4.

Ане

Цветаноска

Жетва на Знаење‐Прилеп

5.
6.
7.
8.

Анета
Бојан
Фљамур
Игор

Тренкоска
Симовски
Муладаути
Христов

Жетва на Знаење‐Прилеп
ДРЕН‐ШФС
CORZ‐Дебар
Еднакви за сите‐Кочани

075/587‐566
071/234‐304
070/595‐321
070/972‐070
071/344‐184
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070/600‐612

E‐mail
blagica@ekosvest.com.mk
andrijana@ekosvest.com.mk
kac@proaktiva.org.mk
cence22@gmail.com
atrenkoska@gmail.com
bsimovski@sfukim.edu.mk
mflamur@gmail.com
ednakvi@yahoo.com
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9.
10.
11.

Жаклина
Вулнет
Берат

Анѓелковиќ
Зенки
Села

Еднакви за сите‐Кочани
ECOACTION‐Тетово
НАТУРА‐Струга

071/354‐079
070/858‐144
070/551‐572

ednakvi@yahoo.com
еcoactionte@yahoo.com
ue_natyra@yahoo.com

12.

Несим

Велиу

Идеал‐Тетово

070/632‐818

Ideali_m@yahoo.com

13.

Милан

Неделковски

ПРОАКТИВА‐Скопје

070/825‐082

Milan@proaktiva.org.mk

14.

Божин

Трендафилов

ДРЕН‐ ШФС

071/243‐437

bozint@yahoo.com

15.

Искра

Стојановска

Фронт 21/42‐Скопје

075/433‐231

Iskra.stojanovska@front.org.mk

16.

Борис

Стојаноски

Грашница‐Охрид

075/842‐385

grasnica@yahoo.com

17.

Петар

Андонов

Молика‐Битола

070/547‐281

molika@t‐home.mk

18.

Славица

Фурнаџиска

Брица‐Берово

071/245‐655

slavica‐72@yahoo.com

19.

Игор

Смилев

Грин Пауер ‐ Велес

071/669‐226

Ismile_2001@yahoo.com

20.

Душко

Христов

4х4х4 ББ‐ Скопје

070/343‐636

dusko@4x4x4bb.org

21.

Наташа

Леова

ЦИР‐Виготски‐Велес

071/492‐779

Leova_nate@yahoo.com

22.

Блаже

Андонов

Екумена‐Василево

071/881‐020

ekumenavasilevo@yahoo.com

23.

Стојан

Насевски

Сончев Рид‐Рајковац

031/481‐848

Soncev_rid@yahoo.com

24.

Сашо

Ивановски

КОР‐Скопје

070/678‐881

S_ivanovski@yahoo.com

25.

Ѓоко

Зороски

Грашница‐Охрид

075/557‐377

zoroski@gmail.com

26.

Кирил

Ристовски

Флоразон‐Скопје

075/430‐251

florozon@hotmail.com

27.

Александар

Кукулев

Green Power ‐ Велес

070/516‐907

greenpowermk@yahoo.com

28.

Драган

Јанкоски

Академик‐ Крушево

070/905‐865

akademikkrusevo@gmail.com

29.

Зора

Трајкова

Роса‐ с. Градошорци

070/771‐315

Rosa_vasilevo@yahoo.com
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Работилница бр 4:

Модератори:

ЕУ законодавство – Спроведување на процедурата
за ОВЖС и СОВЖС
Г‐ѓа Славјанка Пејчиновска – Андонова, консултант
Г‐ца Марија Јанковска, МЗЦ

Презентер:

Г‐ѓа Весна Јанкова, ОРТ‐Обука за одржлив развој, Скопје

Вовед:

Како се спроведуваат процедурите за ЕИА и СЕА во Македонија? Дали
здруженијата на граѓани се запознати со процедурите за
спроведување на законската регулатива?

Клучни зборови:

Оцена на влијание врз животната средина и Стратешка оцена на
влијание врз животната средина, Уредба за определување на
проекти, проекти, стратегии, планови и програми

Приоритети:

•
•
•
•

Препораки:

•
•
•
•
•

Кои поединци или
институции би биле вклучени
во спроведување на
активностите:
Заклучоци:
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Подобрување на соработката со Управата за ЕИА и СЕА, за
давање информации, поголема транспарентност.
Информации за јавни расправи на веб на МЖСПП, ККЈ,
Записници од јавни расправи да се достапни за ЗГ,
Овозможување бесплатни консултантски услуги на НВО за ЕИА
студии од независни експерти,
Групно консултирање на ЗГ за идентификација на случаи во
кои легислативата (еколошко право) може да биде
искористено за превентивно делување

Здруженија на граѓани,
Единици на локалната самоуправа,
Министерства,
Институции.
•
•

Која е клучната реченица:

Донесување на сите Правилници за ЕИА и СЕА,
Организирање на презентации од страна на МЖСПП, заради
запознавање на ЗГ и јавноста со процедурата за ЕИА и СЕА,
Формирање на листа на експерти за ЕИА и СЕА и нејзино
објавување на веб страна на МЖСПП,
Активно учество на ЗГ на јавните расправи за инвестициони
проекти во регионот на делување.

Да се следат и имплементираат процедурите за ЕИА и СЕА од
одговорните служби во МЖСПП,
ЗГ да бидат подобро запознати за процедурите за ЕИА и СЕА,
за да можат да дадат активен придонес на јавните расправи.

Превентивно делување на ЗГ, заради заштита на животната средина!
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Р.бр

Име

Презиме

Организација

Контакт

Е‐маил

1.

Сашко

Тодоров

Еко Вита‐Неготино

070 /684‐036

Ekovita@hotmail.com

2.

Весна

Јанкова

072/520‐417

vesnajankova@gmail.com

3.

Милан

Неделковски

ОРТ‐Обука за
одржлив развој
ПРОАКТИВА‐Скопје

070/825‐082

Milan@proaktiva.org.mk

4.

Искра

Стојановска

Фронт 21/42‐Скопје

Iskra.stojanovska@front.org.mk

5.
6.

Даниела
Александар

Каневче
Кукулев

Македонско радио
Green Power –Велес

075/433‐231
070/243‐243
070/516‐907

7.
8.
9.

Ѓоко
Жаклина
Димитрија

Зороски
Гаџовска
Сековски

Грашница‐Охрид
Брица‐Берово
УНДП‐Ресен

075/557‐377
077/259‐758
070/367‐231

zoroski@gmail.com
edbrica@yahoo.com

10.
11.

Марија
Славјанка

Јанковска
Пејчиновска

МЗЦ‐Скопје
Консултант

070/801‐557

marija@zeleni.org.mk
spandonova@gmail.com
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kanevcedaniela@yahoo.com
akukulev@yahoo.com
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Работилница бр 5:

Модератори:

Интегрирано управување со води (Модел
Преспанско Езеро)
Г‐дин Димитрија Сековски, УНДП

Презентер:

Г‐дин Димитрија Сековски, УНДП

Вовед:

Собранието на Република Македонија го усвои законот за Води со тоа
ја транспонираше Рамковната Директива за води на ЕУ. Како ќе се
спроведе имплементацијата на овој закон? Какво е искуството со
досегашното управување со водите во Републка Македонија? Колку се
активни здруженијат на граѓани во оваа поле? Што може заеднички да
се направи?

Клучни зборови:

•
•
•
•
•
•

Закон
Комитети
Менаџмент на водни ресурси
Загадување на води
Третман на загадени води
Подземни води

Приоритети:

•
•
•

Прекугранична заштита
Изработка на биланс на води
Систематски мониторинг на ниво на 3 држави (размена на
информации)

Препораки:

•
•
•

Креирање национална кампања за заштита на водите
Следење на процесот на имплементација на Законот за води
Развој на механизми за комуникација, собирање и
дистрибуирање на информациите поврзани со управување на
водите

Кои поединци или институции
би биле вклучени во
спроведување на
активностите:

•
•
•
•

МЖСПП
МШВЗ
Хидробиолошки институт ‐ Охрид
УХМР

Заклучоци:

Здруженијата треба да се изборат за учество во процесите на
управување и користење на водните ресурси. Тие процеси се од
витална важност за државата.

Која е клучната реченица:
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•

Вклучување на НВО‐ата во процесите на одлучување за
употреба, искористување, заштита и третман на загадените
води и тоа оние НВО‐И кои имаат капацитет за тоа и работат
претежно со оваа област
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Р.бр

Име

Презиме

Организација

Контакт

Е‐маил

1.
2.

Златко
Жаклина

Самарџиев
Реџовска

ГЕФ‐ПМГ7‐Скопје
ЕД,,Брица,,‐Берово

02/3109956

zlatkos@unops.org
ed_brica@yahoo.com

3.

Столе

Георгиев

ЦЕЛОР‐Скопје

4.
5.

Ѓоко
Димитрија

Зороски
Сековски

ЕД,,Грашница,,‐Охрид
УНДП‐Ресен

070/742‐602
075/557‐377
070/367‐231
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071/259‐758

georgiev@celor.org.mk
Zoroski@gmail.com
dimitarsekovski@undp.org
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Работилница бр. 6

Модератори:

Креирање на политики на локално ниво
(Модел на Зелена Агенда)
Г‐ѓа Јулијана Даскалов, КОЦКА

Презентер:

Г‐дин Игор Славкоски– Milieukontakt International
Г‐ца Александра Каракашова–Национална ГА платформа
Г‐дин Марјан Главинчески–ИО Крсте Јон‐Струга; координатор Зелена
Агенда Вевчани

Вовед:

Јулијана Даскалов објасни накратко за процесот на креирање на
политики на локално ниво
Игор Славкоски го претстави историскиот развој на Зелената Агенда
во Milieukontakt International (Молдавија и Хрватска)
Како започна во Македонија
– НВО и Општини, аплицираат на објавен повик
– Заедничка средба во Битола и Скопје во 2007
– Избор на 3 НВОи и општини
– Зелената Агенда е ПРОЦЕС не е документ
– Покрај екологијата се става акцент и на заштита на
културното наследство. Не се фокусира на проблемите туку
на ВРЕДНОСТИТЕ
– НВО е само фацилитатор на процесот. Има формирано не‐
формални групи кои го креираат документот–чекор по чекор
- Општината се обврзува дека ќе го спроведе стратешкиот план
за Зелена Агенда
MKI не е донатор, тој само ги помага НВО‐ите со симболичен буџет
кој е своевиден „магнет“ за привлекување на дополнителни
финансии
Александра Каракашова – повик до сите НВО и општини да направат
Зелена Агенда во нивната локална заедница
Јулијана Даскалов – прирачник на различни јазици преведен
Марјан Главинчески
- Процесот во Вевчани започна во октомври 2007
- Партнерство со општината – но како помошник за целиот
процес и со голем број на НВОи од Вевчани (4)
- Формирање на работни групи (пр. во Вевчани, 3 работни
групи со 6‐7 членови отворени за дополнитени членови
- Треба да се определат вредности
- Одредување на приоритети
- Приоритети: Вевчански извори (културно историско место)‐
резултат осветлени и инфраструктурно уредени извори;
- Туризам–резултат туристички‐инфо центар
- Нус‐производ = проект за планина Јабланица
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-

За разлика од ЛЕАП‐от кој треба да се изработи па потоа се
бараат пари, а овде во текот од процесот се наоѓаат средства
за т.н. пилот проекти

Паралелно два‐ процеси
• Подготовка на стратешкиот план
• извршување на итни пилот акции‐спроведување итно
Можности:
• Ко‐финансирање со ГЕФ ПМГ Македонија
• Тим на тренери‐експерти за подготовка на Зелена Агенда
• МКИ има целосна мрежа на НВОи и логистичка поддршка
• Ако е стратешка определба на општината тогаш полесно се
наоѓаат средства за реализација
Борче Стојаноски од Грашница, Во Охрид ако НВОи‐те се од позиција
на актуелна локална власт ги бараат и ги комуницираат. Сегашната
власт направила ЛЕР ‐ биле вклучени, ама планот сеуште стои и не се
имплементира.
Во ЛЕР – главна нишка е локален економски развој
Во Зелена Агенда се става акцент на животната средина и култура. За
спроведување, односно сопственик на ЗА се граѓаните на општината
Славица Фурнаџиска од Брица Берово, постави прашања на кој
начин се формираат работните групи и која е нивната мотивација за
присуство во истите.
Г‐дин Стојан Насевски од Сончев Рид, даде предлог дека може да се
направи Зелена Агенда на Осоговскиот Регион
‐ Кратово,
Пробиштип, Ранковце

Клучни зборови:
Зелена агенда
Соработка со ЕЛС
Стратегија
Акција
Граѓанска желба
Вредности, а не проблеми
Културно наследство
Јавни средби
Промовирање
Пилот проекти
Креирање политики
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-

Приоритети:

-

Контакти
Градоначалник
Размена на информации
Да се јават во МКИ сите кои сакаат да добијат повеќе
информации
Е‐маил до Александра за интерес за вклучување во процесот
на Зелена Агенда
Идентификување на вредности

Препораки:

-

Соработка со ЕЛС
Поголемо учество во креирање на локални документи
Изработка и имплементација на локални планови

Кои поединци или институции
би биле вклучени во
спроведување на активностите:

-

Претставници на НВОи‐те присутни на работилниците
Општините каде НВОи‐те работат
МКИ
ГЕФ ПМГ
Други донатори
Координатор на ЗА Платформата

Заклучоци:

Â Можност за капацитет на заедницата
Â Да се примени наученото во пракса

-

Која е клучната реченица:
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Желбите на граѓаните се наша цел.
Промовирање на вредностите во заедниците.
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Р.бр
1.
2.
3.

Име
Благица
Андијана
Владимир

Презиме
Радеска
Славковска
Карички

Организација
ЕКО‐СВЕСТ‐ Скопје
ЕКО‐СВЕСТ‐ Скопје
ПРОАКТИВА – Скопје

Контакт
02 3217 247
02 3217 247
070 600 612

Е‐маил
blagica@ekosvest.com.mk
andrijana@ekosvest.com.mk
kac@proaktiva.org.mk

4.

Ане

Цветаноска

075 587 566

cence22@gmail.com

5.

Анета

Тренкоска

071 234 304

atrenkoska@gmail.com

6.
7.
8.

Христијан
Бојан
Фљамур

Ковачески
Симовски
Муладаути

Жетва на Знаење –
Прилеп
Жетва на Знаење –
Прилеп
Парумба МКД – Струга
ДРЕН‐ШФС – Скопје
CORZ – Дебар

070 347 357
070 595 321
070 972 070

kikokovaceski@yahoo.com
bsimovski@sfukim.edu.mk
mflamur@gmail.com

Еднакви за Сите – Кочани
Еднакви за Сите – Кочани

071 344 184
071 354 079

ednakvi@yahoo.com
ednakvi@yahoo.com

11. Вулнет
12. Берат

Христов
Пауновска‐
Анѓелковиќ
Зенки
Села

ECOACTION – Тетово
НАТУРА ‐ Струга

070 858 144
070 551 572

еcoactionte@yahoo.com
ue_natyra@yahoo.com

13. Несим

Велиу

Идеал – Тетово

070 632 818

Ideali_m@yahoo.com

14. Александра

Каракашова

МЗЦ – Скопје

070 666 230

aleksandra@zeleni.org.mk

15. Игор

Славкоски

МКИ

075 212 557

igor@mkoe.ork.mk

16. Јулијана

Даскалов

Модератор

070 244 488

julijana@mkoe.org.mk

17. Милан

Неделковски

ПРОАКТИВА‐Скопје

070 825 082

milan@proaktiva.org.mk

18. Божин

Трендафилов

ДРЕН‐ ШФС – Скопје

071 243 437

19. Борис

Стојаноски

Грашница ‐ Охрид

075/842‐385

bozint@yahoo.com
dren@sf.ukim.edu.mk
grasnica@yahoo.com

20. Петар

Андонов

Молика – Битола

070/547‐281

molika@t‐home.mk

21. Славица

Фурнаџиска

Брица – Берово

071/245‐655

slavica‐72@yahoo.com

22. Игор

Смилев

Е.Г. Грин Пауер ‐ Велес

071/669‐226

Ismile_2001@yahoo.com

23. Душко

Христов

4х4х4 Балкански Мостови
– Скопје
ЦИР‐Виготски – Велес

070/343‐636

dusko@4x4x4bb.org

9. Игор
10. Жаклина

24. Наташа

Леова

25. Марјан

Главинчески

26. Стојан
27. Сашо
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071/492‐779

Leova_nate@yahoo.com

071/262‐941

Насевски

Крсте Јон, Зелен Центар –
Струга
Сончев Рид ‐ Рајковац

031/481‐848

marjan.glavinceski@elem.co
m.mk
Soncev_rid@yahoo.com

Ивановски

КОР‐Скопје

070/678‐881

S_ivanovski@yahoo.com
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Очекувањата се воспоставување на поголема кооперативност меѓу здруженијата
на граѓани во иднина
Тело кое на организациите ќе им овозможи да бидат појаки во заедничките
делувања
Ја поддржувам идејата за формирање на национална зелена платформа и сметам
дека во иднина таа ќе даде резултат за решавање на многу проблеми во областа
на екологијата
Вмрежување, заедничка работа на повеќе проекти
Ојачување на капацитетите на вклучените организации
Ако нашата следна средба се одржи следната година (на советот на Н.З.П) тогаш
не очекувам ништо повеќе од уште само еден „обичен лист хартија“, исполнет со
печати и потписи
Националната зелена платформа (Н:З:П) е одлично замислена и ќе допринесе за
подобра координираност и покривање разни иницијативи на Национално ниво
o Но, добро е да има правна основа! ДА!
Што знам, можеби убаво ќе биде и сум за формирање, само се плашам да не
излезе копија на ДЕМ
Од оваа зелена платформа очекувам да добиеме меѓусебна соработка и поддршка
на ниво на здружение на граѓани.
Да има отворено членство во оваа платформа, а самите членови да имаат свои
права и обврски
Потпишување на меморандум и членство со обврзувачки карактер и рамноправно
учество
Потпишување на меморандум за соработка
Формирање
Вклучување на поголем број на Здруженија на Граѓани Еколошки
Доба комуникација
Да придонесе за решавање на еколошките проблеми
Да се створи тело кое ќе му дава и заеднички помага за легитимитетот и
кредибилитетот на граѓанското движење во Македонија во полето на животната
средина и одржлив развој
Да излеземе со реални одлуки без да ги прецениме нашите можности
Да бидеме независна, а да соработува и нуди помош
Очекувам дискусија на сите присутни ЗГ, рамноправно партнесртво, потписот и
поддршката на МЖСПП за мене лично нема огромно значење бидејќи политиката е
менлива
Продолжување, проширување и зајакнување награѓанското еколошко движењеналик на „Македонски зелен центар“ што е за поддршка и за поздравување!
Поголема соработка меѓу здруженијата на граѓани и тоа не само од областа на
животната средина туку и од останатите сектори
Да се дефинира правната поставеност (основа) на платформата
Да се оствари подлабока соработка меѓу здруженијата
Платформата не претставува негирање на другите еколошки асоцијации и
организации
Да се обезбеди широка поддршка од владините (централна и локални) институции
како гарант дека заложбите за одредени активности се од општ и заеднички
интерес
Точно дефинирана цел на постоењето на НЗП
Предлог: Транспарентност во членствто
o 20тина здруженија на граѓани
 Кој одлучува?
Добра основа за идно делување
Одржлива мрежа која ќе постигнува видливи резултати
Да оствари соработка со општините и партнерски да се делува за заштита на
животната средина
Да се договориме за отворено неформално партнерство
Завршен извештај од 7 та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на
заштита на животната средина и одржливиот развој во Република Македонија
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Средба со министерот и натамошните активности во реализација на проекти во
2009 година
Националната зелена платформа да прерасне во ФОНДАЦИЈА
Очекувам една ваква иницијатива да има вистински успех во права смсла на
зборот
Дефинирање на задачите и целите и успешно реализирање
Граѓанскиот сектор има важна и влијателна улога во општеството
Животната средина во Македонија е значително унапредена
Што и Зошто ќе прави?
Потпишан меморандум за соработка од невладините организации, учеснички
Добра идеја
Отвореност на предлагачите за сите замерки и нови предлози од останатите
организации. И што е можно поголем консензус од сите
Изготвување на соодветна и функционална платформа
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ИЗЈАВА ЗА ЗЕЛЕНО ПАРТНЕРСТВО

ДЕКЛАРАЦИЈА
за ЗЕЛЕНО ПАРТНЕРСТВО

Ние, долупотпишаните здруженија на граѓани, изјавуваме дека го поддржуваме формирањето
на „Зеленото партнерство во Македонија“, го чувствуваме како заеднички производ на сите
учесници на 7‐мата годишна средба во Струга и со тоа ќе тежнееме (се залагаме) кон
зацврстување на партнерството и заштитата на животната средина во Македонија.
ЗЕЛЕНОТО ПАРТНЕРСТВО претставува иницијатива на здруженијата на граѓани кои работат во
областа на заштита на животната средина и одржливиот развој во Република Македонија, а со
цел:
• Да изградиме претпознатлив имиџ на секторот;
• Да ја подобриме координацијата помеѓу здруженијата;
• Да овозможиме побрза и поквалитетна размена на информации;
• Да ја поттикнеме тимската 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.
„Зеленото партнерство“ ќе помогне во изработка на националната стратегија за развој на
граѓанскиот сектор за заштита на животна средина и одржлив развој, што ќе придонесе кон
зајакнување на кредибилитетот на областа во која делуваме.
Зеленото партнерство е отворено за сите здруженија на граѓани кои работат во областа на
заштита на животната средина и одржливиот развој во Република Македонија.
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СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИКОТ НА МЖСПП
ПРАШАЊА ЗА МИНИСТЕРОТ
Р.бр

Организација

Прашање за министер
Дали и зошто сметате дека Охридското езеро треба да се издаде под концесија во овој
момент
Кој модел за Фонд за рециклирање би и одговарал на Македонија?

3.

Грашница‐
Охрид
Еднакви за
сите‐Кочани
КОР‐Скопје

4.

ДРЕН‐Скопје

5.

Парумба
МКД‐Струга

6.

Парумба
МКД‐Струга

7.

Виготски‐
Велес

8.

Ековита‐
Неготино

9.

ЕКОВИТА‐
Неготино

1.
2.

10. ОРТ‐Скопје

11. Виготски –
Велес
12. ЦНГИ‐Кратово
13. Аронија‐
Делчево
14. Флорозон‐
Скопје
15. Фронт‐Скопје
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Кога се очекува да биде готова националната стратегија за одржлив развој на Република
Македонија ?
Зошто МЖСПП не ангажира повеќе стручни лица од областа на шумарството во
планирање и режавање на проблемите од животната средина
Што треба да се превземе за инпекторите да дојдат на терен да ја испитаат состојбата?
Дали имате било какви планови за ревитализација на Беличка Река и изворите во
с.Вишни??
Кога ќе се забрани сечата на шумите со костен?
Каде да се обратиме за да добиеме побрз одговор од страна на инспекторатот?
До кога ќе се толерира уништувањето на природата во југозападниот дел на
Македонија?
Каде да се обратиме за да се спречи уништувањето на ледничкото езеро на планината
Јабланица од страна на локалните политички војници?
Дали Министерството за ЖСПП ќе ги тужи владините организации за сквернавење на
природата на Јабланица?
Дали сметате дека граѓанскиот сектор во Република Македонија има капацитети за
инцирање на позитивни влијанија врз свеста на граѓаните, и како го оценувате тоа
влијание.
Дали може сретствата што ги доделува Владата на конкурсот за Невладините
организации, да ги пренамени како фонд за кофинансирање за учество во Европските
фондови на Невладините организации.
Дали може Невладините организации да бидат организатори и корисници на
општокорисна работа од лицата кои направиле еколошки престап.
Мегународните фондови како WWF, IUCN и EURONATUR имаат свои канцеларии во
земјите од соседството и финансираат проекти за НВОи за издигнуванје на еко‐свеста и
одржлив развој. Дали МЖСПП ке направи чекор да ги поканат истите да отворат
програма за Македонија?
Кога ке се обидете да ги повлечете овие организации?
Дали ова може да влезе во програмата на Министерството за 2009 година?
Дали Владата им стратешки план со планиран буџет за санирање на депонијата со тешки
метали околу Топилницата во Велес и кој е дефинираниот рок за реализација на тој
план?
Дали Министерството за зивотна средина ќе отвори фонд за финасирање на проекти
од областа на животната средина ?
Кога ќе почнат да финансираат проекти од областа на биодивирзитетот за заштита на
автонтони сотри на слива, јаболка и круша со произведени автохтони матичи стебла во
стакленик.
Имплементација на Архус во Македонија
Зошто Македонскиот Информативен Центар за Животна Средина при Министерството ни
еднаш не ја алармирала јавноста дека граничните вредности на ПМ10 се над граничната
вредност, и покрај тоа што истите во Скопје алармантно ги надминуваат законските
ограничувања за надминување на граничните вредности? Според законот
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16. Авена ‐
Кочани

17. НЕТОП‐
БИТОЛА
18. Еднакви за
сите‐Кочани

19. Сончев Рид‐
Кратово
20. Молика ‐
Битола

21. Македонско
Радио

22. Натура‐Струга

23. ЦОРЗ‐Дебар
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концентрацијата на овие честички не смее да биде прекорачена повеќе од 3‐4 пати во
текот на една календарска година. Во Скопје од јануари до септември оваа година тие се
прекорачени 162 пати (податоци од мерна станица кај Ректорат). Кои активности ги
превземало Министерството за намалување на ова загадување, ако се знае дека тие
директно влијаат врз појава и влошување на кардио‐васкуларни и респираторни болести
кај луѓето?
Дали минстерството за животна средина, треба писмено да се извести од страна на
Здружението дека добил проект од областа на животната средина, а нема доволни
финансиски сретства за да ги реализира сите активности што се предвидени во рамките
на проектот. И со колку посто би можело да финансира Министерството. А бидејки е
потребно да се заврши кога веке е финансиран од страна на Канцаларијата на РЕЦ а
донатор е Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (SIDA)
Дали предлогот на заменик министерот г‐ѓа Соња Лепиткова, Мариово да биде
заштитена еколошка зона, ќе биде усвоен
Кои се проширувањата за Нацрт законот за пакување и отпад од пакување?
Може ли да се очекува да се формира посебен фонд за манипулација со средствата кои
ќе се наплатуваат од загадувачите, кој ќе врши распределба во инвестирањето и
развојот. За поскоро иницирање на сепарирањето на паковките, дали ќе се воведе и
систем на награда, односно сите што вршат двоење на отпадот да имаат бенефит од
намалувањето на количеството отпад, со посебен акцент на извезувачи на рециклиран
материјал.
Минимална финансиска поддршка на здруженијата на граѓани од областа на заштита на
животната средина, односно поддршка на собирачите на ПЕТ пластика?
Дали и како МЖСПП планира во иднина да ги финансира еколошките здруженија?
ПРЕДЛОГ:
Добра можност за финансирање е дел од средствата при регистрацијата на возилата
(предвидена за животна средина) да им се доделат на здруженијата за конкретни
еколошки активности.
Пример: акции за засадување, подготовка на информативни летоци, организирање на
јавни кампањи, прослава на поважните еколошки манифестации (21 март, 22 април, 5
јуни, 22 септември и др...)
Какви се неговите очекувања во доменот на управувањето со отпадот и дали се реални
очекувањата дека во наредните години ќе започнат да функционираат неколку
регионални депонии и дали на тој план веќе има конкретни договори за странски
инвестирања?
Дали мислите дека НВО–та, конкретно оние кои се бават со еколошка проблематика во
Македонија се на ниво кое треба да се и дали мислите дека тие ја вршат својата работа
како што им следува со закон?
Која е стратегијата на господинот Министер за прифаќање и финасиска подршка за
проектите за кои сме обезбедиле Донатори ?
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ДИСКУСИЈА

Прашање: Борис Стојановски истакна дека има проблем во концесијата на Охридско Езеро за
лов на рива и дека треба да се интервенира.
Претставник на МЖСПП: Објасни дека МЖСПП има надлежности и ингеренции доколку се
случи некое загадување на животната средина на оваа локација и има обврска да ја запознае
јавноста со тоа. Додека делот за концесии е во надлежност на МЗШВ.
Прашање: Кој е најсоодветен модел за рециклирање?
Претставник на МЖСПП: Фондот за животна средина е укинат, во Стратегијата и за
националниот план за управување со отпад се потенцира ЈПП, се работи интензивно и се
надеваат дека фондот за животна средина ќе почне да работи и средствата за животна
средина нема да се разлеваат на други места.
Прашање: До каде е состојбата со донесување на Стратегијата за одржлив развој?
Претставник на МЖСПП: Стратегијата за одржлив развој, Влада се обидува да ја дигне на
повисоко ниво, Вицепремиерот Зоран Ставрески е претседавач и во најбрз можен рок ќе биде
донесена, но нема информација за тоа дали е ставена на јавна расправа.
Прашање: Барање, во иднина да се ангажираат стручни лица од областа на шумарскиот
факултет, посебно во делот управување со националните паркови.
Прашање: Проблемот со уништувањето на шумите со костен поради ревитализацијата на
Белчишки мост. Каде се инспекторите на терен.
Претставник на МЖСПП: Мал број на републички инспектори (13), а сега има уште (5‐6) нови
инспектори. Не можат да постигнат секаде во моментот кога се случува некој проблем.
Прашање: Кој е степенот на развиеност на НВОите, кои се бават со еколошка проблематика во
Македонија и дали ја вршат својата работа во согласност со законот?
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Претставник на МЖСПП: НВО секторот сеуште е слаб. Во последните 10 години може да се
набројат неколку организации кои се активни. Архуска фамилија‐Биосфера, ДЕМ не е некоја
сила во Македонија. Може и треба да се делува повеќе.
Прашање: Кога ќе почнат европските фондови во Р. Македонија?
Претставник на МЖСПП: Управата за животна средина треба да ги најде и да ги објави тие
информации
Прашање: Дали и кога се планира санирање на депонијата околу топилницата во Велес?
Претставник на МЖСПП: Прблемот е голем, има некои договори и преговори но во моментот
се уште нема ништо конкретно.
Прашање: Дали топилницата во Велес ќе се рестартира?
Претставник на МЖСПП: Во овој случај испреплетени се ингеренциите на пов еќе министерств
а, од МЖСПП се бара само оцена на влијанието врз животната средина, а други решаваат дали
ќе се отвори или не.
Прашање: Зошто Македонскиот Информативен Центар за Животна Средина при
Министерството ни еднаш не ја алармирала јавноста дека граничните вредности на ПМ10 се
над граничната вредност?
Претставник на МЖСПП: МИЦ изготвува годишни и дневни извештаи ако се лоцира и утврди
дека МДК е надмината. Одговорен е центар за тревожење, кој веројтно не реагирал
навремено.
Прашање: Барање да се постават билборди од каде граѓаните ќе добиваат информации
Претставник на МЖСПП: Во ГТЦ има билборд кој дава информации за квалитетот на воздух.
Може да се постават и во локалните самоуправи и на други локации. Проблемот не е во
поставувањето, туку во функционирањето и одржувањето.
ПРЕПОРАКИ
¾ Сите прашања да се достават до одговорните лица на сектори во МЖСПП (мејл и
телефон)
¾ Подобра соработка и контакти со МЖСПП, како и редовно ажурирање на веб страната
¾ Поголема транспарентност за работата на МЖСПП
¾ Договарање распоред за средби со НВОи во живо (најмалку 2 пати во годината)
¾ Градација на прашања што ќе бидат за дискусија (состаноци за дефинирани теми)
¾ Почести средби на НВОите со МЖСПП почесто (на секои три месеци)
¾ Вклучување на НВОите во донесување на одлуките со јавна покана
¾ Канцеларијата за комуникација со јавноста да се врати повторно на старо место (во
центарот на Скопје)

¾ Треба да се бараат поголеми средства од Владата на РМ. Инвестиционата програма
треба да биде поголема
¾ Идеја за 8 НСМ да се донесат раководители на сектори, претставници и од други
државни институции и НВОите ќе можат да прашаат што ги интересира

¾ Во изминатиот период соработката со ККЈ е одлична, што не може да се каже и за
останатите сектори во МЖСПП

¾ Да се отвори повторно Фондот за животна средина и од парите кои се слеваат (пр.
регистрација на возила, продажба на цигари), да се финансираат активности на
здруженија
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¾ Добивање на навремен и сериозен одговор од МЖСПП за прашања кои се однесуваат
на сериозни проблеми
¾ Поголема медиумска видливост. Организирање дебати, трибини, емисии, како на
телевизија, така и на радио
¾ Отварање канцеларии за комуникација со јавноста во повеќе општини
¾ Нема една единствена база на податоци која ќе содржи информации од сите сектори, а
кои се достапни за јавноста
¾ Контрола и имплементација на законите, не само нивно донесување
¾ Усогласување на националната легислатива според НППА
¾ Поголема соработка и постигнување на договор со ГЕФ за кофинансирање на
активностите на НВОите
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ОЦЕНКА НА СРЕДБАТА
Оценувањето на средбата беше извршено по пат на пополнувње на прашалник, со одговарање
на неколку прашања
Од обработените 30 прашалници се добија следните резултати:
1. На прашањето „Колку според Вас беше корисна оваа средба? “
многу корисна
корисна
немам став
некорисна
воопшто некорисна

10
18
2
0
0

??? ??
????
7%
? ????
???????
33%

???????
60%

10 или 33% од присутните одговориле дека е многу корисна,
18 или 60 % од учесниците одговориле дека средбата е корисна,
2 или 7 % од учесниците одговориле дека немаат став,
2. На следното прашање „Наведете по една сесија која ви остави посебен впечаток и ќе ви
користи и една која сметате дека најмалку ќе ви користи во понатамошната работа“
Сесија која најмногу им се допаднала на учесниците:
Енергетска (не)ефикасност и климатските промени
Заштита на природата и биодиверзитетот
Креирање на политики на локално ниво (модел на Зелена Агенда)
Спроведување на процедурата за ОВЖС (EIA) и СОВЖС (SEA)
Интегирано управување со води (Модел Преспанско Езеро)
Финансирање на активностите на здруженијата на граѓани
Сесија за основање Зелено Партнерство
Сесија со претставникот од МЖСПП
Сите сесии

4
7
5
4
7
4
1
3

Според сумираните резултати сесии кои најмногу им се допаднале на учесниците се:
Работните групи за Заштита на природата и биодиверзитетот и Финансирање на активностите
на здруженијата на граѓани
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Сесија која најмалку им се допаднала на учесниците:

Енергетска (не)ефикасност и климатските промени
Заштита на природата и биодиверзитетот
Креирање на политики на локално ниво (модел на Зелена Агенда)
Спроведување на процедурата за ОВЖС (EIA) и СОВЖС (SEA)
Интегирано управување со води (Модел Преспанско Езеро)
Финансирање на активностите на здруженијата на граѓани
Сесија со претставникот од МЖСПП
Прва сесија, поздравни обраќања, претставување
Сите

3
5
2
1

Според сумираните резултати сесија која најмалку им била интересна на учесниците е:
Работнита група за Интегирано управување со води (Модел Преспанско Езеро)
2. Следното прашање се однесува на квалитетот на водење на работилниците
Â
Â
Â
Â

Одличен квалитет на работилниците во целина – 8
Многу добар квалитет на работилниците – 2
Солиден, задоволувачки квалитет на работилниците – 11
Различни работилници, различен квалитет – 3

Оцена за Фацилитаторот (Јулијана Даскалов):
Â Одличен, инспиративен и професионален фацилитатор
Â Пример за европско фацилитирање
Оцена за модераторите на работилниците:
Â Одлична организација од страна на модераторите
Â Воведничарите треба малку повеќе да се обучат за водење на една работилница
Работилниците беа добро водени, но може да се подобри
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3. На прашањето „Што мислите за Методот на работа што се користеше на
средбата“ учесниците одговориле со следните реченици
Одличен
Многу добар
Добар, прилагоден на потребите
Може да биде и подобар

5
6
9
3

? ?? ? ?
???????
13%

? ????
39%

?? ?????
22%

? ????
?????
26%

Коментари:
Â Во иднина овој метод да се применува и на други средби, семинари
Â Да се внимава на распоредот на работилниците, бидејќи некои од работилниците што
беа подеднакво интересни се одвиваа во исто време
Â Можеби сите тие теми може да се презентираат малку поразлично, преку искуства на
организациите и нивната работа преку годината (мислам дека така ќе биде
поинтересно)
4. На прашањето „Како го оценувате вашиот придонес во работата на Годишната средба“,
одговараат:
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Максимален, одличен придонес, одговориле 8 учесници
Многу добар придонес, одговориле 4 учесници
Корисен придонес, одговориле 3 учесници
Добар, солиден придонес, одговориле 4 учесници
Задоволителен придонес, одговориле 5 учесници
Конструктивен, објективен, поткрепен со различни искуства – 5
Активно учество во работните групи – 4
Недоволен придонес ‐ 2

За последна шеста точка секој од учесниците имаше можност да даде „коментар или предлог
за подобрување на националната средба од аспект на организацискиот и/или содржинскиот
дел“. Нивните коментари и препораки следуваат во понатамошниот текст:
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Коментари и препораки од учесниците на годишната средба:
Â Овие средби мора да продолжат бидејќи се за доброто на нашите организации
Â Да се договориме дополнително
Â Да се направи анализа на проблемите од овие 7 години, да се детектираат слабостите
и да се предложат решенија
Â Годишната средба да биде една од активностите на програма (проект) за градење на
капацитетите на еколошкиот НВО сектор. Програмата (проектот) да почне да се
разработува најкасно после нова година
Â Годишнта средба да се организира на место/локација кое е горлив еколошки проблем
во Р. Македонија.
Â Поголемо присуство на „авторитети“ од државните институции способни и обучени да
одговорат на сите прашања од здруженијата на грѓани
Â Благодарност до УНДП и ГЕФ програмата за одважноста во последен момент да ја
препознаат идејата и да ја финансираат можноста за едно ново и поквалитетно
здружување за исполнување на главната и единствена цел: „Цела вселена да биде
зелена“
Â Од организациски аспект – да има сок на ручекот, од содржински аспект – да бидат
поканети гости кои имаат одговори на прашањата.
Â Се беше во најдобар ред со оглед на времето од добивање на финансиите до
одржување на средбата
Â Организацијата беше добра. За во иднина патните трошоци за претставниците треба да
си ги платат здруженијата на граѓани
Â Поголема меѓусебна соработка, комуникација и поддршка. Организирање на почести
средби
Â Навремено организирање и fundraising
Â Голем напор и одлична организација за да може да се сретнат сите здруженија на
граѓани на едно место
Â Распределување на работни и промотивни материјали (печатени, по групи)
Â Покани и присуство на лица од МЗШВ (речиси сите теми од работните групи
опфаќаат/се главни области од шумарството/шумите, односно климатските промени,
води, природа и стручни лица од ШФС
Â Во иднина да се исконтактираат порано сите здруженија на граѓани кои сакаат да дадат
свој придонес во оргнизацијата на таквите средби
Â Во однос на содржинскиот дел, да се оди по претходно утврден ред, а не да се
дозволува конфузија и бегање од темата
Â Формирање тело од една или повеќе организации кое што ќе ги собере
размислувањата на организацците и по анализата ќе се осмисли организациската и
содржинската основа за организирање на средбата
Â Паролата на мускетарите „Сите за еден, еден за сите“
Â Одлично организирано, традиционално организирањето треба да продолжи но да
учествуваат и други организации, да не паѓа товарот на една или две организации
Â Да се плаќа повисока котизација со вирман пред почетокот на средбата, барем една
недела. И доколку некој од пријавените не дојде парите остануваат во сопственост на
организаторот
Â Да се држиме на името „организации кои работат на полето на заштита на животната
средина“
Â Иницирање на идеи за конкретни проекти и конкретизирање на чекори за
поттикнување на заедничка соработка и работа на терен
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Â Да не се чека до следната година за повторна средба. Најмногу за месец време да се
свика советот по принципот на претходно презентираната шема за Зелената
Платформа, да се основаат предложените комисии кои веднаш ќе почнат со заедничка
работа.
Â Следните средби да се организираат во други места на Р. Македонија, со што активно
ќе придонесеме кон промоција на овие места (Крушево, Берово, Струмица, Прилеп,
Дебар)
Â За партиципацијата со учество‐котизација но, со подобра содржина за работа
Â Би требало едни со други да се запознаеме со нашите конкретни проблеми и како ние
се справуваме со нив
Â Од организациски аспект‐не мора толку луксузно сместување
Â Од содржински дел‐заради проблемите со исплата на патни трошоци можеби тоа
може да се реши со организиран превоз „зелен автобус“ кој ќе ги собере сите учесници
или два (западна и источна Македонија)
Â Кофинансирање на здруженија на граѓани за одржување на овие средби
Â На наредната средба да се повикаат повеќе претставици од соодветните институции и
да бидат вклучени повеќе организации во организирање б=на средбата заради
олеснуввање на главниот организатор
Â Да се поттикнат здруженијата на граѓани поактивно да партиципираат со извештаи за
своите остварувања и планови
Â Да се обезбеди учество на независни експерти, претставници на надлежните
институции (МЖСПП, МЗШВ)
Â Поддршка за „Зеленото Партнерство“ и надеж дека ќе ги помине успешно сите фази во
својот развој.
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ГОДИШНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
кои работат на полето на животна средина и одржлив развој
Зајакнување на соработката на здруженијата на граѓани и државните институции
Основање на “Национална Зелена Платформа на Македонија“

ПРИЛОЗИ
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МАКЕДОНСКИ ЗЕЛЕН ЦЕНТАР

ГОДИШНА СРЕДБА
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
кои работат на полето на животна средина и одржлив развој

на тема:

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА НА ЗГ И
ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – ОСНОВАЊЕ
„НАЦИОНАЛНА ЗЕЛЕНА ПЛАТФОРМА“
12-14 декември 2008
х. Макпетрол Струга,

со финансиска поддршка од:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ПРЕДГОВОР
Почитувани учесници,
Mи претставува задоволство по седми пат да Ве поканиме на
Годишната средба на здруженијата на граѓани кои работат на
полето на животната средина и одржлив развој во Република
Македонија. Седмата годишна средба ќе се одржи во х.Макпетрол
– Струга, во периодот од 12 до 14 декември 2008 година.
Темата на која ќе се работи оваа година е Зајакнување на
соработката на здруженијата на граѓани и државните
институции
–
Основање
на
“Национална
Зелена
Платформа на Македонија“
Општа цел на годишните средби е зајакнување на капацитетите
на граѓанските здруженија во Македонија активни во полето на
животната средина (координативно дејствување на граѓанскиот
сектор и неговиот придонесе кон креирањето на националните
политики во областа на животната средина, како и активно
учество во донесувањето на одлуките на национално и локално
ниво)
Конкретни цели на оваа средба се:
- Дефинирање на приоритетни области за животната средина за
2009 година;
- Основање на Национална ЗЕЛЕНА платформа на Македонија;
Првата конкретна цел произлегува од општата цел на годишните
средби како алатка за зајкнување на капацитетите на
граѓанските здруженија во Македонија, активни во полето на
животната средина за заедничко стратешко дефинирање на
приоритетите за наредната 2009 година. Во таа насока Вие како
учесници на средбата ќе имате можност да присуствуваат на 6
работни групи на следните тематските области:
¾ Енергетска (не)ефикасност и климатските промени;
¾ Заштита на природата и биодиверзитетот;
¾ Финансирање
граѓани;

на

активностите

на

здруженијата

на

¾ ЕУ законодавство – Спроведување на процедурата за
ОВЖС (EIA) и СОВЖС (SEA);
¾ Креирање на политики на локално ниво (модел на
Зелена Агенда);
¾ Интегирано
Езеро);

управување

со

води

(Модел

Преспанско

Втората конкретна цел произлегува од потребата од заедничко
организирано и координирано дејствување на граѓанскиот сектор
на прашањата од областа на животната средина.
Националната зелена платформа на здруженија на граѓани од
Македонија (НЗПМ) е ќе биде форма на заедничко дејствување,
соработка, размислување и демократска расправа на идеи,
формулација на предлози, слободна размена на искуства и
меѓусебно поврзување на здруженијата на граѓани активни во
полето на заштитата на животната средина и оржливиот развој во

Македонија. Затоа сега е моментот да се случи токму овој настан
на 7-мата годишна средба.
Досега традиционално беа организирани 6 годишни средби на
здруженијата на граѓани кои работат во полето на заштитата на
животната средина на различни теми. Иницијатива за
организирање на ваквите средби ја поттикна Milieukontakt
International уште во 2002 година на тема “Зајакнување на
капацитетите на еколошките организации во Македонија“, потоа
во 2003 година се организираше Втората годишна средба на тема
“НВО кампањи за управување со цврст отпад“, “Еколошките НВОи
и локалните избори“ беше темата на Третата годишна средба во
2004 година. На Четвртата годишна средба која се одржа во
ноември 2005 година на тема “Одржливост на македонското
еколошко движење“ покрај Milieukontakt International, како
организатор се јавува и една домашна организација, односно
“Биосфера“ од Битола. Петтата Годишна средба се одржа во
декември 2006 година во Скопје на тема “Заштита на животната
средина во процесот на евро интеграции“ а беше во целосна
организација на Македонскиот Зелен Центар и “Биосфера“. Оваа
година главен организатор на Шестата годишна средба беше
Македонскиот Зелен Центар со поддршка и помош од
организациите членки на МЗЦ. Како коорганизатори се јавуваат
ЦЕЛОР-Центар за локален развој од Скопје и УНДП Програмата
како долгогодишен поддржувач на овие средби. Тема на средбата
беше “Лобирање и застапување во областа на животната средина
и одржлив развој“.
Ваквите средби досега се покажаа како доста корисни за
здруженијата на граѓани кои работат во полето на заштитата на
животната средина, бидејки тие претставуваат одлична можност
за претставување и запознавање со нивните активности, размена
на информации и искуства, да дискутрираат на теми кои се од
заеднички интерес, развивање на соработка, градење на
партнерства итн. Како плод од таквите средби во изминативе
шест години произлегоа неколку заеднички иницијативи,
активности и проекти кои беа дискутирани токму на овие средби.
Работната Група за позеленување на локалните избори;
Кампањата “Гласај за природата“; Македонскиот зелен центар и
најновата иницијатива за “Формирање на зелена лоби група во
Македонскиот Парламент“ се само едни од иницијативите и
резултат на годишните средби.
Со почит,

Методија Саздов
Претседател
Македонски Зелен Центар

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ
Тема на годинешнава средба е “Зајакнување на соработката на здруженијата
на граѓани и државните институции – основање на “Национална Зелена
Платформа на Македонија“, во организација на Македонскиот зелен центар од
Скопје со финансиска поддршка од страна на Министерстерството за животна
средина и просторно планирање и нашиот долгогодишен соработник и поддржувач
на годишните средби УНДП Канцеларијата во Македонија. Како поддржувачи на
овојгодинешната средба се и членките на Македонскиот зелен центар (Биосфера,
Еко.Нет, Еко-Свест ИО Крсте Јон, Коцка и Проактива), Милиеуконтакт
Интернатионал Канцеларија во Македонија и Центарот за локален развој – ЦЕЛОР.
Потребата од ваква тема на која е посветена овојгодинешнава средба произлегува
од досегашниот тек на соработка на здруженијата на граѓани, како помеѓу себе така
и со државните институции и меѓународните организации.
Имено, досегашната соработка помеѓу здруженијата на граѓани активни во полето
на животната средина во главно беше водена во реализација на заеднички
иницијативи потикнати од меѓународните организации па така под нивно водство
досега се имаат организирано доста заеднички граѓански иницијативи. Таква
иницијатива е годишната средба на здруженија на граѓани активни во полето на
животната средина која беше иницирана од страна на Милиеуконтакт
Интернатионал (Холандија). Меѓутоа самостојните иницијативи во Македонија до
сега секогаш беа условно кажани “срамежливи“ исполнети со недоверба и слаб
одзив на дејствување. Малобројни се примерите коишто можат да се наведат во овој
контекст.
Во последните 2-3 години бројот на заедничи иницијативи станува се поголем и
веќе здруженијата на граѓани од областа на животната средина може да се каже
дека се спремни заеднички да дејствуваат и да учествуваат во креирањето на
политиките за животна средина во Македонија. Во таква една насока е и целта на
основање на Национална зелена платформа на Македонија која ќе го обедине
граѓанското движење активно во полето на заштитата на животната средина во
Македонија.
Методологија на работа
Методологијата на работа на Годишните средби традиционално е организирана во 3
работни денови. Првиот ден е резервиран за пристигање, сместување и
регистрирање на учесниците на средбата. Потоа во попладневните часови се
организира пленарна сесија за сите учесници т.е. отварање на средбата, на која
пригодни обраќања има организаторот на средбата, претставници на државните
инситуции, претставници на донатори, претставници на мегународни организации
во Македонија.
Вториот ден е резервиран за работа во групи, односно организирање на панел
дискусии (претпладневни и попладневни). Во досегашните организирања на панел
дискусиите е применувано неколку методи, меѓу кои како најкорисна алатка за
дискусиите е користена методологијата на отворен простор. За работата на Панел
дискусиите предвидено е секој панел да има свој воведничар и на крајот презентер
кој ќе ги презентира заклучоците од секоја од панел сесиите.
На седмата годишна средба предвидено е третиот ден да биде резервиран за
промовирање и потпишување на Националната зелена платформа на Македонија.
Учесници:
Традиционално учесници на последните годишни средби се претставници на
македонските здруженија на граѓани активни во полето на животната средина.
Покрај претставници на здруженијата на граѓани, гости на ваквите средби досега
биле претставници на државните институции (во главно од МЖСПП и претставници
на Владата на Република Македонија) претставници на меѓународните организации
присутни во Македонија и претставници на медиумите.
На 7-мата годишна средба се очекува да земат учество на 20 претседатели на ЗГ,
околу 30 членови на ЗГ, Висок претставник на министерството за животна средина,

Членови на Собранието на Република Македонија (парламентарна зелена лоби
група) претставници на меѓународните организации во Македонија, претставници
на медиумите. Се предлага бројот на учесници од ЗГ да биде 80% во однос на 20%
на останатите учесници на средбата.
Пристигнување и сместување на учесниците:
Сместувањето на учесниците на средбата ќе биде во хотел Макпетрол, Струга.
Пристигнување и сместување на учесниците е во периодот од 14:00 до 15:00 часот,
во петотк на 12 декември 2008 година.
Сите учесници се сместени во двокреветни или трокреветни соби. Дококу имете
било каков проблем во Вашите соби, Ве молиме контактирајте ги рецепционерите на
хотелот или организаторите на средбата.
Регистрација:
Секој учесник е должен да се регистрира пред почетокот на средбата. Дескот за
регистрација се наоѓа во холот на хотелот, а ќе трае од 15:30 до 16:00 часот во
петок на 12 декември 2008 година.
Котизацијата за учество е 610 денари и се плаќа за време на регистрацијата. Секој
од учесниците ќе добие папка со потребни материјали за работа како и
инфрмативни материјали.
Патни трошоци:
Во материјалите ќе најдете формулар за повраток на патните трошоци кои ги имате
направено. Организаторот покрива трошоци во висина на автобуски билет во два
правци. При тоа потребно е да се приложи сметка со фискална сметка.
Доколку некој патува со возило исто така ќе биде направен повраток на средства во
висина на автобуска карта во прилог треба да достават сметка со фискална сметка
за бензин. Може повеќе учесници да се групираат и да дојдат со исто возило при
што трошоците да ги споделат а на сите ќе им биде исплатено во висина на
автобуска карта.
Телефонски разговори и бар
Бидете сигурни дека пред заминување од хотелот ги имате подмирено сите сметки
кои сте ги направиле за време на Вашиот престој (телефонски јавувања и пијалоци
од барот во собата или од барот на хотелот, т.н. собна сметка). Организаторот ги
покрива само трошоците за сместување и храна на секој од учесниците.
Информации
За дополнителни информации поврзани со годишната средба можете да се обратите
кај организаторите.
ВАЖНО
• Присуството на сите сесии е задолжително, во спротивно нема да бидат покриени
патни трошоци;
• Сите учесници ќе добијат беџови кои би било убаво да се носат за време на
средбата;
За итни информации:
Службен број на МЗЦ – 078 205 217
Александра Каракашова – 070 666 230
Столе Георгиев – 070 742 601
Методија Саздов – 078 431 183

ПРОГРАМА НА СЕДМАТА ГОДИШНА СРЕДБА:
а.) Пленарна сесија на 7-мата годишна средба
На пленарната сесија се предвидени поздравни обраќања од страна на
организаторот, претставник на донаторот на средбата, претставници на државните
инстуции. Исто така на оваа сесија учесниците ќе имаат можност да се претстават.
На пленарната сесија ќе бидат презентирани заклучоците од минатогодишната
средба, ќе биде презентирана агендата на овојгодинешната средба. Дефинирање на
работните групи, начинот и методологија на работа во работните групи.
б.) Работни групи
Темите на работните групи сеуште не се дефинирани. Во периодот што следува,
организаторот во консултација со донаторите на средбата, здруженијата на граѓани
ќе ги дефинира темите. Бројот на работни групи ќе се движи од 4-6 групи и ќе се
работи во претпладневните часови и попладневните часови. За секоја работна
група ќе има задолжен модератор од страна на организаторот на средбата. По
завршувањето на работните групи учесниците ќе изготват извештај за работата во
групата кој преку кратка презентација ќе биде презентиран наредниот ден со
пратка презентација од 5 слајдови.
в.) Основање на Национална Зелена Платформа на Македонија
Во рамките на 7-мата годишна средба е предвидено да официјализира и промовира
Националната зелена платформа на Македонија. Во која е предвидено да членуваат
20-тина здруженија на граѓани од Македонија чии активности се насочени кон
полето на заштитата на животната средина и одржливиот развој. Во третиот ден ќе
биде официјалното потпишување на Изјавата (Декларацијата) за основање на
зелената платформа.
г.) Состанок на здруженијата на граѓани со Министерот за животна средина
и просторно планирање г-дин Неџати Јакупи
Во рамките на 7-мата годишна средба како подршка на здруженијата на граѓани од
Македонија на третиот ден ќе присуствува г-дин Неџат Јакупи министер за животна
средина и просторно планирање. Министерот ќе ги слушне заклучоците од
работните групи, главните заклучоци од средбата, ќе ја потпише изјавата за
соработка на здруженијата на граѓани и основањето на Националната зелена
плаформа и ќе има двочасовен состанок со учесниците на средбата.
д.) Заклучоци и препораки од седмата годишна средба
Традиционално третиот ден од средбата е резервиран за презентирање на работата
од групата, презентирање на заклучоците и препораките за секоја од групите како
и презентирање на главните заклучоци од седмата годишна средба. По ова следува
затворање на средбата и заминување на учесниците.

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
Прв ден, 12 декември 2008 год (ПЕТОК)
14:00

Пристигнување и сместување на учесниците

14:30-15:00

Регистрација на учесниците и подигнување работни материјали

15:00-17:30

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

17:30-18.30

Презентирање на идејата за Национална Зелена Платформа

18:30 – 19:00 Дефинирање на работните групи објавување на списоци предлог
теми за работа во Панелите
19:00

Вечера

20:00

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

20:00–22:00 Дефинирање на насоките за работа на Националната Зелена
Платформа (Состанок со Претседателите на ЗГ), дефинирање на
текстот на ИЗЈАВАТА за основање на платформа

Втор ден, 13 декември 2008 година (САБОТА)
09:00-9:15

Добро утро и најава на денот

9:15 – 12:30

12:30 -14:00

РАБОТНА ГРУПА

РАБОТНА ГРУПА

РАБОТНА ГРУПА

БР1.

БР2.

БР3.

Енергетска
(не)ефикасност и
климатските
промени

Заштита на
природата и
биодиверзитетот

Креирање на
политики на
локално ниво
(модел на Зелена
Агенда)

РАБОТНА ГРУПА

РАБОТНА ГРУПА

РАБОТНА ГРУПА

БР4.

БР6.

БР7.

Ручек

14:00 -16:45

ЕУ законодавство –
Интегирано
Спроведување на управување со води
(Модел Преспанско
процедурата за
Езеро);
ОВЖС (EIA) и
СОВЖС (SEA);

Финансирање на
активностите на
здруженијата на
граѓани

17:00 – 19:00 Пристигнување на Министерот за животна средина и просторно
планирање г-дин Неџати Јакупи.

19:00-20:00

-

Поздравен говор на г-дин Јакупи

-

Потпишување на изјавата за основање на национална
зелена платформа на македонија;

-

Дискусија за прашања;

Вечера
- Подготовка на извештаи/презентации од работни групи
- Културно забавен живот (караоке, филм, итн)

Трет ден, 14 декември 2008 година (НЕДЕЛА)
09:00-09:20

Заклучоци и препораки од Работна група број 1

09:20-09:40

Заклучоци и препораки од Работна група број 2

09:40-10:00

Заклучоци и препораки од Работна група број 3

10:00-10:20

Заклучоци и препораки од Работна група број 4

10:20–10:40

Заклучоци и препораки од Работна група број 5

10:40-11:00

Заклучоци и препораки од работна група број 6

11:00 – 11:30 Кафе Пауза

11:30-12:00

Главни заклучоци од 6-та годишна средба, мислења на учесниците
Оценување на средбата

12:00 – 12:30 Потенцијални ЕУ извори за финансирање на активностите на
граѓанските здруженија (презентација)
-

Г-ѓа Теодора Андреева – Раководител на сектор за животна
средина при Канцеларијата на ЕУ во Македонија

12:30-13:00

Свечено затворање на 6-та годишна средба

13:00

Ручек
Заминување на учесниците

Работни Групи:
Работна група број 1.

Енергетска (не) ефикасност и климатските промени

Воведничар:

Г-ца Марија Јанковска – МЗЦ
Г-дин Владимир Карцички – ПРОАКИВА

Опис:

Климатските промени стануваат се поактуелна светска
тема, проблемите со климатските промени веќе
постануваат видиливи за светската популација. Граѓаните
на Република Македонија веќе ги чувствуваат промените
на свој грб од една страна, од друга страна
побарувачката на енергија бележи подем што би значело
конвеционалните производствени системи за енергија
директно ги стимулираат ефектите на климатските. Дали
има Македонија план како да се справи со климатските
промени? Дали има Македонија план како да се справи со
побарувачката на енергијата а без притоа да се има
негативно влијание врз климата?

Време траење:

2 часа и 30 минути

Работна група број 2.

Заштита на природата и биодиверзитетот

Воведничар:

Г-дин Димитрија Сековски, УНДП
Г-дин Столе Георгиев, МЗЦ

Опис:

Природните ресурси и бидиверзитетот се вистинското
важно богатство за Република Макдонија. Како ние
управуваме со нив? Колку здруженијата на граѓани се
активни во спроведувањето на политиката за заштита на
природните ресурси? Дали имаме доволно познавање на
оваа тема? Дали Националните стратегии се и закони се
имплементираат како што треба?

Време траење:

2 часа и 30 минути

Работна група број 3.

Креирање на политики на локално ниво (модел на
Зелена Агенда)

Воведничар:

Г-ѓа Јулијана Даскалов, Милиеуконтакт интернатионал
Г-ца Александра Каракашова, МЗЦ

Опис:

Креирањето на локалните политики за животна средина
се од суштинско значење за заштита на животната
средина и одржливиот развој. Тоа е токму во девизата
Мисли глобално дејствувај локално. Дали има доволно
механизми за креирање на локални политики за животна
средина? Како процесот на децентрализација предвидува
мерки за заштита на животната средина? Како
здруженијата на граѓани се вклучени во процесот на
креирње на локални политики? Имаме ли успешни
примери за креирање на локални политики за животна
средина?

Време траење:

2 часа и 30 минути

Работна група број 4.

ЕУ законодавство – Спроведување на процедурата
за ОВЖС (EIA) и СОВЖС (SEA);

Воведничар:

Г-ѓа Славјанка Пејчиновска-Андонова, консултант
Г-ца Марија Јанковска, МЗЦ

Опис:

Како се имплементира законодавството за животна
средина во Македонија? Дали се транспонирани ЕУ
регулативите во македонското законодавство? Што
предвидува законот? Како е досегашната имплементација
на законската легислатива? Дали здруженијата на
граѓани се запознаени со процедурите за спровдување на
законската легислатива? Како е спроведувањето на
процедурата за Оценка на влијание врз животната
средина (EIA)? Дали усвоените планови, програми и
стратегии во Република Македонија водат сметка за
нивното влијание врз животната средина (SEA)?

Време траење:

2 часа и 30 минути

Работна група број 5.

Интегирано управување со води (Модел Преспанско
Езеро)

Воведничар:

Г-дин Димитрија Сековски, УНДП
Г-дин Дејан Пановски, МЖСПП

Опис:

Собранието на Република Македонија го усвои законот за
Води со тоа ја транспонираше Рамковната Директива за
води на ЕУ. Како ќе се спроведе имплементацијата на
овој закон? Какво е искуството со досегашното
управување со водите во Републка Македонија? Колку се
активни здруженијат на граѓани во оваа поле? Што може
заеднички да се направи?

Време траење:

2 часа и 30 минути

Работна група број 6.

Финансирање на активностите на здруженијата на
граѓани

Воведничар:

Г-ѓа Јулијана Даскалов, МЗЦ
Г-дин Златко Самарџиев, ГЕФ ПМГ
-

Претставник на ЕУ канцеларијата во Македонија

-

Претставник на РЕЦ канцеларијата во Македонија

Опис:

Финансиската одржливост на здруженија на граѓани
одсекогаш претставува проблем. Дали има доволно
средства на располагање за здруженија на граѓани, кои
се потенцијалните извори на финансирање? Какви
програми на финансирање се присутни? Колку од
програмите се достапни за здруженијата на граѓани? Што
треба да се направи за здруженијата на граѓани да бидат
финансиски одржливи?

Време траење:

2 часа и 30 минути

НАЦИОНАЛНА ЗЕЛЕНА ПЛАТФОРМА НА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНСКИ ЗЕЛЕН ЦЕНТАР

www.zeleni.org.mk

www.biosfera.org.mk

ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

www.celor.org.mk

(ПРЕДЛОГ)

НАЦИОНАЛНА
ЗЕЛЕНА ПЛАТФОРМА
НА МАКЕДОНИЈА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

кои работат на полето на животна средина и одржлив развој

Ноември 2008
Скопје

Подготвиле: Столе Георгиев, Методија Саздов, Нешад Аземовски
МЗЦ, БИОСФЕРА, ЦЕЛОР

НАЦИОНАЛНА ЗЕЛЕНА ПЛАТФОРМА НА МАКЕДОНИЈА

Вовед

Со самото осамостојување на нашата држава граѓанскиот сектор почна да се
развива како двигател кој го помагаше демократскиот развој на Република
Македонија. Здруженијата на граѓани активни во полето на животната средина т.н.
“еколошки друштва“ беа предвесници на здруженото граѓанско дејствување. Од
тогаш до денес во Македонија има регистрирано преку 6000 здруженија на граѓани
од кои кај повеќе од 1000 во нивните програми и стаути се сретнува зборот животна
средина или екологија. Во период од 17 години на независност на Република
Македонија, некои од нив се регистрираа, работеа и созреваа и после одреден
временски период бројот на активни организации се сведува на само 10-тина
проценти од вкупниот број на регистрирани организации. Таков е случајот и со т.н.
еколошки или зелени организации. Во почетокот на 90-тите беа регистрирани околу
30-тина еколошки друштва кои беа активни во неколку градови во Македонија. Овие
еколошки друштва беа иницијатори на голем број активности со што почна да се
промовира заштитата на животната средина и подигањето на јавната свест за
животната средина. Плод на работата на еколошките друштва од тоа време беше
основањето на движењето на екологистите на македонија, донесувањето на првиот
Закон за унапредување и заштита на животната средина, основањето на
интердисциплинарните студии по инженерство за животна средина, основањето на
министерството за екологија и други позначајни активности. Ваквите иницијативи
беа сведени на волонтерство и ентузијасти од различни области во секојдневното
професионално дејстување кои сакаа да дадат свој придонес кон заштитата на
животната средина. Со текот на времето ваквиот дух и ентузијазам спласнуваше и
голем дел од тие здруженија (еколошки друштва) за жал почнаа да згаснуваат со
посебна чест на исклучоците кои се доста активни до ден денес и сеуште се лидери
на граѓанското движење во Македонија.
Со помош на новоотвореното Министерство за животна средина и просторно
планирање, со помош на меѓународните донатори, со помош на образовните
институции во Македонија и продукцијата на нови професионални кадри кои се
стекнати со знаења од областа на животната средина и екологијата, новите
современи текови и настани во полето на демократијата, процесот на глобализација
и процесите за ЕУ интеграција, наметнаа реформирање на постоечките граѓански
здруженија или формирање и основање на нови здруженија кои треба да го
дефинираат новото граѓанско движење во светот, па и во нашата држава. Во таа
насока во почетокот на новиот милениум, во Македонија се основаа и регистрираа
нови граѓански здруженија, се направи прегрупирање на членството кои со
искуството на старите членови помогнато со ентузијазмот на новите членови се
креираше т.н. ново граѓанско движење за заштита на животната средина. Градењето
на капацитетите на здруженијата на граѓани беше помогнато од многу меѓународни
организации како што се: УНДП, Милиеу Контакт РЕЦ, ИТЗ, ГТЗ, СОРОС, итн. Тука
секако е за поздрав и подршката на домашните државни институции на чело со
Министерството за животна средина и просторно планирање.
Досегашната соработка помеѓу здруженијата на граѓани активни во полето на
животната средина во главно беше водена во реализација на заеднички иницијативи
потикнати од меѓународните организации па така под нивно водство досега се имаат
организирано доста заеднички граѓански иницијативи. Таква иницијатива е
годишната средба на здруженија на граѓани активни во полето на животната
средина која беше иницирана од страна на Милиеуконтакт Интернатионал
(Холандија). Меѓутоа самостојните иницијативи во Македонија до сега секогаш беа
условно кажани “срамежливи“ исполнети со недоверба и слаб одзив на дејствување.
Малобројни се примерите коишто можат да се наведат во овој контекст.
Во последните 2-3 години бројот на заедничи иницијативи станува се поголем
и веќе здруженијата на граѓани од областа на животната средина може да се каже
дека се спремни заеднички да дејствуваат и да учествуваат во креирањето на
политиките за животна средина во Македонија. Во таква една насока е и целта на
основање на Национална зелена платформа на Македонија која ќе го обедине
граѓанското движење активно во полето на заштитата на животната средина во
Македонија.
МЗЦ, БИОСФЕРА, ЦЕЛОР

НАЦИОНАЛНА ЗЕЛЕНА ПЛАТФОРМА НА МАКЕДОНИЈА

Национална зелена платформа на Македонија
Националната зелена платформа на здруженија на граѓани од Македонија (НЗПМ) е
форма на заедничко дејствување, соработка, размислување и демократска расправа
на идеи, формулација на предлози, слободна размена на искуства и меѓусебно
поврзување на здруженијата на граѓани активни во полето на заштитата на
животната средина и оржливиот развој во Македонија.
НЗПМ има плуралистички, разновиден, нерелигиозен, невладин и непартиски
контекст кои ги поврзува граѓанските организации активни во полето на животната
средина вклучени во конкретни активности, од локално, преку национално, до
меѓународно ниво, со цел градење граѓанско општество.
НЗПМ својата легитимност ја стекнува врз основа на меѓусебната поддршка и
координираност на своите членови. Платформата ги собира и меѓусебно ги поврзува
граѓанските организации активни во полето на заштита на животната средина, ја
потикнува и одржува соработката со државните, локалните и меѓународните
институции.
Легитимноста на ГПМ ќе биде резултат на нејзината способност да го зајакне
граѓанското општество (граѓанскиот сектор), добро да го вкорени и да обезбеди
организираност и постојаност.
1. ЦЕЛ НА ЗЕЛЕНАТА ПЛАТФОРМА:
Поттикнување на соработката и обединување на граѓанското движење во
Македонија активно во полето на заштитата на животната средина заради заеднички
придонес и активно вклучување во креирањето на политиките за управување и
заштита на животната средина и одржливиот развој во Македонија.
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:
Платформата има постојани тела. Постојани тела на Платформата се: Совет,
Комитет и Секретаријат. Платформата може да воспостави и постојани и
привремени тела како организациони комитети, тематски комитети, работни групи за
соработка и други форми.

СОВЕТ
на
НАЦИОНАЛНАТА ЗЕЛЕНА ПЛАТФОРМА
ИЗВРШЕН КОМИТЕТ
ТЕМАТСКИ КОМИТЕТ/КОМИСИЈА 1.
Енергија и климатски промени

ТЕХНИЧКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
(МЗЦ)

ТЕМАТСКИ КОМИТЕТ/КОМИСИЈА 2.
Одржлив развој
ТЕМАТСКИ КОМИТЕТ/КОМИСИЈА 3.
Природни ресурси
ТЕМАТСКИ КОМИТЕТ/КОМИСИЈА 4.
Законодавство и политика
ТЕМАТСКИ КОМИТЕТ/КОМИСИЈА 5.
Соработка
ЕУ интеграција и Меѓународна
МЗЦ, БИОСФЕРА, ЦЕЛОР

НАЦИОНАЛНА ЗЕЛЕНА ПЛАТФОРМА НА МАКЕДОНИЈА

Совет на Зелената Платформа
Советот е постојано тело на Зелената Платформа. Советот има водечка улога во
процесот на дефинирање на принципите, стратешките правци и основните начела на
организацијата. Советот како тело:
•

ја донесува генералната политика и стратегија на Платформата;

•

ги донесува, изменува и дополнува документите за членство, организациска
структура и финансирање на Платформата;

•

донесува годишен извештај за работата;

•

го утврдува редоследот на претседавање со Советот;

•

одлучува за прием на членки во Платформата;

•

избира членови на Комитетот;

•

одлучува за воспоставување на Секретаријат и негова организација-домаќин;

•

одлучува за постојани тела на Платформата, во соработка со Комитетот;

•

одржува постојани контакти со поборниците на граѓанското општество;

•

ја популаризира Платформата, поттикнува на широко распространето учество
и дебата во врска со прашања и предлози поставени од страна на
Платформата;

•

одлучува за престанок на Платформата.

Состав
Советот го сочинуваат претставници на постојаните членките на Платформата, како
и пријатели и поддржувачи на зелената платформа на Македонија. Мандатот на
претставниците во Советот е на неопределено време, односно од моментот на
основање на платформата до престанокот на членството во платформата или по
престанокот на постоење на платформата. Организациите членки на платформата
директно ги номинираат своите претставници во платформата
Постојани членови на советот:
За да се обезбеди динамиката на работата, членките на Платформата треба да
наименуваат претставник и негов заменик.
Вкупниот број на членови на Советот е еднаков на бројот на организациите членки
на платформата. Советот ги претставува различните интереси на членовите на
платформата. Секоја организација членка на платформата има само еден глас.
Потенцијални организации на кои ќе им биде упатена покана да бидат членови во националната зелена
платформа на македонија се:
1.

Академик - Крушево

18. Крсте Јон - Струга

2.

Биосфера (ЗГ)– Битола

19. Лимнолошко друштво - Охрид

3.

Биос (ЕД) - Радовиш

20. Македонски зелен центар - Скопје

4.

Брица (ЕД) - Берово

21. Македонско еколошко друштво - Скопје

5.

Вила Зора (ЕД) – Велес

22. МАЦЕФ - Скопје

6.

Движење на Екологистите на Македонија Скопје

23. Молика (ЕД) – Битола

7.

Грашница (ЕД) – Охрид

8.

Граѓански Комитет (ЗГ) - Пробиштип

9.

Грин Пауер (ЗГ) - Велес

10. Еко-Актион (ЗГ) – Тетово

24. Натура (ЕД) – Струга
25. ОРТ (ЗГ) - Скопје
26. Парумба (ЗГ) – Струга
27. Планетум (ЕД) - Струмица
28. Проактива (ЗГ) – Скопје
МЗЦ, БИОСФЕРА, ЦЕЛОР
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11. Еко-Свест – Скопје

29. Флоразон (ЗГ) – Скопје

12. Еко.Нет - Скопје

30. Фронт 21/42 (ЗГ) – Скопје

13. Жетва на знаење (ЗГ) - Прилеп

31. Центар за локален развој – ЦЕЛОР, Скопје

14. Здружение на инженери на животна средина

32. ЦИРКО – Скопје

15. Изгрев (ЕД) – Св. Николе

33. 4Х4Х4 Балкански мостови – Скопје

16. Кладенец (ЕД) - Пехчево

34. Коалиција за одржлив развој (КОР) - Скопје

17. Коалиција “Преспа“ - Ресен

Гости на платформата
Во својот состав на Советот Платформата вклучува и присуство на гости на
платформата како што се претставници на државните институции, други
организации кои не се членки на платформата, претставници на донатори,
претставници на меѓународни организации и други индивидуални актери битни за
граѓанското општество, чие присуство се смета за важно во одреден момент на
некоја ситуација или во однос на организациската динамика на Платформата.
Гостите на платформата немаат право на глас во работата на советот.
Потенцијални институции и организации кои ќе бидат поканети за гости на Платформата се:
1.

Министерство за животна средина и
просторно планирање;

2.

Парламентарна група за животна средина и
одржлив развој

3.

Секретаријат за Европски Прашања – Влада
на Република Македонија

4.

Собрание на Република Македонија Комисија за транспорт, врски и екологија

5.

Министерство за локална самоуправа;

6.

Министерство за транспорт и врски

7.

Министерство за економија

8.

Милиеуконтакт Интернатионал

9.

Канцеларија на УНДП во Македонија

10. Канцеларија на ЕУ во Македонија
11. Канцеларија на РЕЦ во Македонија
12. Амбасада на Кралството Велика
Британија во Македонија
13. Амбасада на Кралството Холандија во
Македонија
14. Амбасада на Кралството Норвешка во
Македонија

Работа на советот:
•

Советот работи на седници.

•

Советот заседава најмалку еднаш во календарската година а по потреба и
повеќе пати.

•

Седниците на Советот ги свикува Комитетот.

•

Седниците на Советот ги води претседателство составено од претседавач и
два члена.

•

Претседателството на Советот е променливо и го следи утврдениот редослед.

•

Седница може да се свика и по барање на пет члена на Советот.

•

Ако Комитетот во рок од четиринаесет дена од денот на дадениот предлог не
свика седница, седницата ја свикуваат иницијаторите.

•

Советот донесува Деловник, со мнозинството гласови од вкупниот број
членови.

•

Советот има кворум ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број
членови.

•

Советот одлучува со мнозинство од вкупниот број на присутни членови за
сите прашања, освен за прием на нови членки, избор на членови на
Комитетот и изменување, дополнување и усвојување на деловникот за
работа, кога се носи одлука со консензус.
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Извршен Комитет на Зелената платформа
Извршниот комитетот е постојано тело на Националната зелена плаформа на
Македонија. Извршниот Комитет како тело е задолжени за:
•

утврдува редослед на претседавање со седниците на Комитетот на првата
седница во календарската година;

•

донесува перспективни
финансиски план;

•

носи мерки за обезбедување на ефективно извршување на програмата;

•

ги разгледува пријавите за членство во Платформата и дава препораки до
Советот;

•

одржува постојани контакти со поборниците на граѓанското општество;

•

ја популаризира Платформата, поттикнува на широко распространето учество
и дебата во врска со прашања и предлози поставени од страна на
Платформата;

•

поттикнува мобилизиција на средства;

•

воспоставува повремени тела и ја координира работата на тематските
комитети;

•

подготвува годишен
платформата

•

ги спроведува одлуките и заклучоците на Советот;

•

организира и активно учествува во организирање на разни акции и
манифестации;

•

донесува одлука за награди и пофалници;

•

донесува одлуки за приговори и жалби;

и

или

годишни

програми

периодичен

и

планови

извештај

за

за

работа

активностите

и

на

Состав
Комитетот како извршно тело се назначува од страна на Советот на платформата.
Вкупниот број на членови на Извршниот Комитет е 7 членови.
Мандатот на членовите на Извршниот Комитет е 2 години, со можност за повторен
избор.
Членовите на Извршниот Комитет се избираат од редот на членовите на Советот.
Од членовите на Извршниот Комитет се избира Претседавач на Комитетот и негов
Заменик.
Претседавач – без ресор
Член на ИК – Енергија и Климатски Промени

ИЗВРШЕН
КОМИТЕТ
на
НЗПМ

Член на ИК – Одржлив Развој
Член на ИК – Природни ресурси
Член на ИК – Законовавство и политика
Член на ИК – ЕУ интеграција и меѓународна
соработка
Член на ИК – Технички Секретаријат
МЗЦ, БИОСФЕРА, ЦЕЛОР
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Технички сектретаријат на платформата
Техничкиот секретаријат е постојано тело на Националната зелена платформа на
Македонија. Секретаријатот се наоѓа во организацијата-домаќин, која за почеток ќе
биде Македонскиот зелен центар како иницијатор за платформата и организација
која има капацитет да биде логистика на платформата. Задолженијата на техничкиот
секретаријато се:
•

обезбедува поддршка на постојаните и повремените тела на Платформата,

•

одржува постојана комуникација меѓу членовите на Платформата, членовите
на постојаните и повремените тела, како и со надворешните актери,

•

обезбедува и дистрибуира информации од важност за Платформата,

•

обезбедува учество во активности од важност за Платформата и граѓанското
општество во целина во Република Македонија и пошироко.

Избор на техничкиот секретаријат
Секретаријатот се избира од страна на Советот со мнозинство од вкупниот број
присутни членови.
Изборот го врши Советот на предлог на пет членки на платформата.
Членката која се пријавува за Секретаријат треба писмено да достави до Комитетот
на ГПМ понуда за домаќин/ракводител најдоцна три месеци пред истекот на
мандатот.
Мандатот на Секретаријатот е две години со право на еден повторен избор.
Членка на Советот може да свика седница на Комитетот на ГПМ за оценка на
работата на Секретаријатот.
Критериуми за избор
Секоја членка на НЗПМ која ги има исполнето појдовните критериуми за членство.
При изборот на Секретаријат дополнително треба да се исполнат и следните
критериуми:
1. Учество над 75% во постојаните и привремените тела каде членката
пријавила учество.
2. Технички капацитет (простор, број на компјутери и сл.)
3. Човечки ресурси (лице со цело работно време, број на вработени и сл.)
4. Платена членарина за последните 2 години;
Состав
Организацијата домаќин, односто лицето кое е назначено за застапување и
претставување на организацијата (Претседател, Директор и сл.) го утврдува
потребниот состав на членови на секретаријатот за доследен одговор на задачите.
Лидерот на организацијата домаќин на техничкиот секретаријат е координатор на
сектретаријот и воедно е член на Извршниот Комитет.
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Тематски комитети и работни групи
Во рамките на Националната зелена платформа на Македонија ќе се формираат
Тематски Комитети кои ќе бидат коодирнирани и водени во рамките на Извршниот
Комитет.
За сега се предложени 5 (пет) Тематски Комитети:
•

Тематски комитет – Енергија и климатски промени

•

Тематски комитет – Одржлив развој

•

Тематски комитет – Природни ресурси

•

Тематски комитет – Законодавство и политики

•

Тематски комитет – ЕУ интеграција и меѓународна соработка

За секој тематски комитет, Советот ќе избери и назначи координатори на групите.
Избраните координатори истовремено ќе бидат членови на Извршниот Комитет на
платформата.
Мандатот на координаторите на Тематските комитет е 2 (две) години со можност на
повторен избор.
Членките на платформата ќе бидат распоредени по тематски комитети за кои тие
мислат дека се компетенти и можат да дадат особен придонес кон работата на
групите.
Работни групи
Во рамките на секој тематски комитет ќе бидат формирани работни групи. Целта на
работните групи е дефинирање на специфичните цели за соработка и развивање
стратегија за работа со останатите актери во општеството (владата, медиумите,
политичките партии, деловниот сектор и др.). Подрачје на активност на работната
група се: да развие стратегија за соработка да предложи методи на работка (пр.
трибини, тркалезни маси, неформални средби и др.), да обезбеди минимум средства
за спроведување на активностите, да обезбедат партиципативност во работата на
групата.
Секоја група ќе ја сочинуваат најмалку три организации. Организациите треба да
бидат членки на НЗПМ, кои: имаат позитивно искуство и воспоставено добра
комуникација и соработка со содветните актери; располагаат со соодветни
финансиски и човечки ресурси потребни за спроведување на активноста; Овие
критериуми ќе бидат посебно битни при определување на организацијата- лидер на
групата.
Организациски и логистички, работната група ќе биде поддржан од координатор во
соработка со Секретаријатот на НЗПМ. координаторот на работната група ќе биде
одговорен за организирање на настаните, ќе ги испраќа поканите и ќе води
записници доколку е неоходно, додека секретаријатот ќе собира, обработува и
дистрибуира релевантни информации. Исто така, претседавачот ќе известува до
структурите на ГПМ за активностите на работната група.
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ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ НА 7‐та ГОДИШНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Р.бр

Име

Презиме

Организација

Контакт

Е‐маил

1.

Борис

Стојаноски

ГРАШНИЦА‐ОХРИД

grasnica@yahoo.com

2.

Ѓоко

Зороски

ГРАШНИЦА‐ОХРИД

3.

Игор

Христов

Еднакви за сите‐Кочани

4.

Сашо

Ивановски

5.

Бојан

Симовски

Коалиција за одржлив развој КОР‐
Скопје
ДРЕН‐Скопје

6.

Божин

Трендафилов

ДРЕН‐Скопје

7.

Христијан

Ковачески

Парумба МКД‐Струга

8.

Ане

Цветаноска

Жетва на знаење Прилеп

9.

Анета

Тренкоска

Жетва на знаење Прилеп

10.

Славица

Фурнаџиска

Брица – Берово

046/ 265 985
075/ 842 385
075/ 557 377
075/ 142 525
033/ 271 733
071/ 344 184
02/ 5205 246
070/ 678 881
02/ 3135 033
02/ 3164 560
070/ 595 321
02/ 3135 033
071/ 243 437
046/ 780 180
070/ 347 357
048/ 427 226
075/ 587 566
048/ 427 226
071/ 234 304
071/ 245 655

11.

Сашко

Тодоров

Ековита‐Неготино

12.

Башким

Кадриу

Амбиенти, с. Камењане, Тетово

043/ 362 643
070/ 684 036
075/ 466 641

13.

Жаклина

Реџоска

Брица‐Берово

071/ 259 758

14.

Весна

Јанкова

ОРТ‐Скопје

02/ 3079 235
072/ 520 417

zoroski@gmail.com
grasnica@yahoo.com
ednakvi@yahoo.com
hristov_29@yahoo.com
kor_csd@yahoo.com
s_ivanovski@yahoo.co.uk
dren@sf.ukim.edu.mk
bsimovski@sf.ukim.edu.mk
bokaco@gmail.com
dren@sf.ukim.edu.mk
bozint@yahoo.com
kikokovaceski@yahoo.com
parumba_mkd@yahoo.com
naceska@gmail.com
crnce22@gmail.com
naceska@gmail.com
anetrenkoska@gmail.com
ed_brica@yahoo.com
slavica72@yahoo.com
ekovita@hotmail.com
ambientikajan@yahoo.com
basko_075@hotmail.com
ed_brica@yahoo.com
zaka966@yahoo.com
orts@t‐home.mk
vesnajankova@gmail.com
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15.

Драган

Јанкоски

Академик‐Крушево

070/ 905 865

16.

Вулнет

Зенки

ECO ACTION‐Тетово

17.

Кирил

Ристовски

Флорозон‐Скопје

18.

Искра

Стојковска

Фронт‐Скопје

19.

Милан

Неделковски

ПРОАКТИВА – Скопје

20.

Владимир

Карчицки

ПРОАКТИВА – Скопје

21.

Блаже

Андонов

Екумена‐Василево

044/ 335 448
070/ 858 144
02/ 2779 028
075/ 430 251
02/ 3122 546
075/ 433 231
02/ 2465 963
070/ 825 082
02/ 2465 963
076/ 404 076
071/ 881 020

22.

Жаклина

Пауновска‐ Анѓелковиќ Еднакви за сите‐Кочани

23.

Благица

Радеска

Еко‐свест ‐ Скопје

24.

Андријана

Славковска

Еко‐свест ‐ Скопје

25.

Фљамур

Муладаути

ЦОРЗ‐Дебар

26.

Игор

Смилев

Грин Пауер – Велес

27.

Александар

Кукулев

Грин Пауер – Велес

28.

Несим

Велиу

Идеал‐Тетово

070/632-818

greenpowermk@yahoo.com
akukulev@yahoo.com
ideali_mk@yahoo.com

29.

Берат

Села

Натура ‐ Струга

30.

Душко

Христов

4х4х4, Балкански мостови ‐ Скопје

046/781 043
070/551 572
070/ 343 636

u.e.natyra@yahoo.com
berat_70@hotmail.com
4x4x4bb@gmail.com

033/ 271 733
070/ 354 079
02/ 3217 247
075/ 486 324
02/ 3217 247
070/ 814 615
046/ 835 106
070/ 972 070
043/ 221 583
071/ 669 226
043/ 221 583
070/ 516 907

akademikkrusevo@gmail.com
draganjankoski@yahoo.com
ecoactionte@yahooo.com
vzenki@t‐home.mk
florozon@hotmail.com
contact@front.org.mk
iskra.stojkovska@front.org.mk
info@proaktiva.org.mk
milan@proaktiva.org.mk
info@proaktiva.org.mk
kac@proaktiva.org.mk
ekumenavasilevo@yahoo.com
ednakvi@yahoo.com
zpaunovskaangelkovik@yahoo.com
info@ekosvest.com.mk
blagica@ekosvest.com.mk
info@ekosvest.com.mk
andrijana@ekosvest.com.mk
info@cscd.org.mk
mflamur@gmail.com
greenpowermk@yahoo.com
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31.

Стојан

Насевски

Сончев Рид ‐ Кратово

031/ 481 848

soncevrid@yahoo.com

32.

Наташа

Леова

ЦИР‐Виготски ‐ Велес

071/492 779

Leova_nate@yahoo.com

33.

Марјан

Главинчески

ИО,,Крсте Јон,, ‐ Струга

071/262 941

Marjan.glavinceski@elem.com.mk

34.

Даниела

Каневче

Македонско Радио‐Скопје

070/ 243 243
070/ 359 321

kanevcedaniela@yahoo.com

35.

Валентина

Перушевска

РЕЦ‐ Скопје

075/469 382

valentinа@rec.org.mk

36.

Методија

Саздов

МЗЦ‐Скопје

02/ 5311 827
078/205 217

sazdov@zeleni.org.mk
sazdov@gmail.com

37.

Златко

Самарџиев

ГЕФ‐ПМГ

02/3109 956

zlatkos@unops.org

38.

Зора

Трајкова

ЗГ Роса

070/771 315

Rosa_vasilevo@yahoo.com

39.

Јулијана

Даскалов

Коцка ‐ Институт за обука

075/ 244 488

julijana@kocka.org.mk

40.

Столе

Георгиев

ЦЕЛОР‐Скопје

41.

Александра

Каракашова

МЗЦ‐Скопје

42.

Марија

Јанковска

МЗЦ‐Скопје

02/ 5311 827
О70/742 601
02/ 5311 827
070/ 666 230
02/ 5311 827
070/ 851 555

georgiev@celor.org.mk
stole@zeleni.org.mk
aleksandra@zeleni.org.mk
aleksandrakarakashova@yahoo.com
zeleni@zeleni.org.mk
marija@zeleni.org.mk

43.

Маја

Марковска

Крсте Јон-Струга

071/381-339

13.maja@gmail.com

44.

Игор

Славкоски

Милиеуконтакт ‐ Скопје

075/ 212 557

igor@mkoe.org.mk

45.

Теодора

Андреева

Канцеларија на ЕК

46.

Сашо

Секулоски

ККЈ‐Скопје

Saso.Sekuloski@moepp.gov.mk

47.

Славјанка

Пејчинова‐Андоноска

Независен консултант

spandonova@gmail.com
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48.

Петар

Андонов

ДО,,Молика,,-Битола

070/547-281

molika@t-home.mk

49.

Димитрија

Сековски

УНДП-Ресен

070/367-231

dimitar.sekovski@undp.org

