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 Извештај на активности за 2014 година  

на Центарот за истражување и информирање 

за животната средина  

„Еко-свест“ Скопје 

 
 

 Вовед   

Во текот на 2014 година Еко-свест одбележа успех во своите долгогодишни напори 

за консолидирање на граѓанскиот сектор за работа на ЕУ фондовите во 

Македонија. Оваа година официјално се оформи ИПА механизмот кој ќе обезбеди 

учество на граѓанските организации во програмирањето на ЕУ фондовите во 

Македонија, а со тоа ќе придонесе кон транспарентно и инклузивно донесување 

одлуки.  

Освен тоа, оваа година  успеавме вниманието на меѓународната јавност и 

институции да го свртиме кон случајот „Маврово“ и заканите со кои се соочува 

најголемиот национален парк во Македонија. 

Покрај тоа, оваа година се карактеризира со објавата на неколку стручни студии, 

кои ги подготвивме во соработка со видни експерти и професори. Нивната објава 

иницираше голем број дискусии во јавноста и меѓу институциите што покажува на 

нивната релевантност во смисла на обработената тема и времето на објавата. 

Сметаме дека на овој начин Еко-свест навистина станува релевантен чинител во 

процесите на донесување одлуки, што и е долгогодишна стратешка определба на 

организацијата.    

 

 Спроведени активности во текот на 2014 година 

Следење на ИПА фондовите во Македонија 

Од 27-28 февруари во Охрид, Еко-свест и партнерските организации: Аналитика, 

Асоцијација Зенит, МЦЕО, ЕПИ, Реактор, Центар за граѓански комуникации, Фронт 

21/42 со поддршка од програмата на УСАИД за граѓанско општество, поканија 92 

организации за да разговараат за прет-пристапните фондови во Македонија. На 

средбата беа формирани 7 подгрупи за следење на секторите дефинирани во 
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Националниот стратегиски документ за Република Македонија: 1) демократија и 

владеење, 2) владеење на правото и темелни права, 3) животна средина, 4) 

транспорт, 5) конкурентност и иновација, 6) образование, вработувања и социјални 

политики, 7) земјоделство и рурален развој. На оваа средба се формираше и ИПА 

механизмот-  структура составена од Секретаријат (партнерските организации) и 

претставници од граѓанскиот сектор 

кои преку гласање беа избрани да 

ја претставуваат областа во која 

работат. 

Целта на ИПА механизмот е да 

овозможи дијалог помеѓу Владата 

на Република Македонија и 

граѓанскиот сектор за суштинско 

планирање и програмирање на ЕУ 

фондовите во Македонија. 

Напорите се насочени кон обезбедување можности за активно вклучување на 

граѓанскиот сектор во процесот на донесување одлуки по ова прашање 

На 15 декември, 2014 година во ЕУ Инфо центарот беше одржан првиот 

консултативен состанок на ИПА механизмот, кој официјално го отвори 

Амбасадорот на ЕУ во Македонија, Аиво Орав. Темата на дискусија беше предлог 

одлуката на Владата на Република Македонија за формирање на Совет за 

соработка со граѓанскиот сектор. На средбата беа присутни над 60 претставници од 

граѓанскиот сектор.  

Екосфера- еколошка платформа 

Во јуни 2014 година официјално 

беше пуштен во употреба 

еколошкиот портал Екосфера. 

Промотивниот настан беше 

одржан на 26 јуни, и истиот 

беше отворен од страна на 

заменик Министерот за 

животна средина и просторно 

планирање г-дин Стево 

Темелковски. Проектот преку 
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кој беше реализирана оваа активност е финансиски поддржан од Програмата за 

мали грантови- ГЕФ во Македонија, а истиот е спроведен во партнерство со 

Биосфера од Битола. 

Градење партнерства за климата во Македонија 

Во рамки на оваа активност во јануари 2014 година беше официјално промовирана 

студијата „Енергетските можности во Македонија“ подготвена од страна на Еко-

свест и професорите од 

Универзитетот во 

Манчестер- д-р Стефан 

Бужаровски и д-р Стивен 

Глин. Студијата дава 

преглед на различните 

сценарија за развој на 

енергетскиот сектор во 

Македонија.  

Таа образложува дека и 

покрај стратешките 

документи кои цврсто се 

заложуваат за максимално искористување на јагленовите резерви и изградба на 

нови термоелектрани, постојат реални можности за видно зголемување на 

искористувањето на обновливите енергетски извори и енергетската ефикасност со 

што би се придонело кон поодржлив развој и заштита на човековото здравје и 

животна средина. Во рамки на промоцијата на студијата беше одржана и 

дводневна конференција на која земаа учество над 60 претставници од 

институциите, граѓанскиот и бизнис секторот.  

Во текот на годината Еко-свест беше посветен на комплетирање на здравствената 

студија „Колку чини животот? Економска проценка на влијанието врз човековото 

здравје и живот од македонските термо-електрани“, која беше подготвена со 

поддршка од Неда Коруновска од Реактор и д-р Мајк Холанд од Ecometrics research 

and Consulting. Студијата беше објавена на крајот од годината, а пред нејзиното 

комплетирање беше одржана јавна консултација со засегнатите страни со цел 

дефинирање на заеднички прифатливи препораки кои понатаму беа вклучени во 

студијата. 
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Во рамки на активностите за заштита 

на климата во Македонија и проектот 

ЕТНАР раководен од партнерската 

организација Зелена акција од 

Хрватска, по повод Светскиот ден на 

животната средина (5 јуни) Еко-свест ја 

спроведе „Погребалната поворка на 

белиот дроб“ која резултираше со  

огромна медиумска покриеност и 

импозантни фотографии од настанот.  

Истиот ден, Еко-свест беа повикани на 

средба кај Претседателот на Република 

Македонија каде ги образложија 

своите ставови за загадувањето.  

 

 

 

 

 

Одржлива енергетска политика за Балканот 

Во рамки на Регионалниот ЕУ проект кој се спроведува на Балканот и во 

Македонија во текот на 2014 година се објави публикацијата „Победници и 

губитници- Кој има корист од корупцијата на високо ниво во енергетскиот сектор 

на југоисточна Европа?“. Партнерските организации од Македонија се  Еко-свест, 

Аналитика и Фронт 21/42. Во текот на 2014 година се привршуваше со 

комплетирањето на енергетските податоци со цел да се подготви софтверот за 

енергетско моделирање, кој ќе се објави во Македонија во средината на 2015 

година. 

Моделот ќе им овозможи на граѓаните да се запознаат со принципите на 

енергетското планирање, а на донесувачите на одлуки и енергетските планери ќе 

им даде визуелна и точна алатка која ќе можат да ја користат во својата 

секојдневна работа. 
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Заштита на НП „Маврово“ 

На 10ти април во Скопје Еко-свест, Фронт 21/42 и Македонското еколошко друштво 

ја организираа меѓународната конференција “Хидроенергетски проекти наспроти 

заштита на природата”, на која присуствуваа преку 100 граѓани, меѓу кои активно 

учество земаа претставници на Министерството за животна средина и просторно 

планирање, научници од земјата и од странство, граѓански организации и локални 

жители. На конференцијата се разви дебата за контроверзните проекти Бошков 

Мост и Луково Поле планирани на територијата на националниот парк Маврово. 

Главен говорник на конференцијата беше Андреј Совинц од Меѓународната унија 

за заштита на природата (IUCN) кој ја истакна силната потреба за зачувување на 

националниот парк Маврово и јасно го изрази своето мислење против 

планираните хидроелектрани.  

На конференцијата беше промовирана и 

отворена електронска петиција против 

хидроелектраните адресирана до 

македонскиот Премиер, како и до Европската 

банка за обнова и развој и Светската Банка 

кои се јавуваат како инвеститори на овие 

проекти. Петицијата, собра 97.804 потписи. 

Во јули Еко-свест организираше 2 јавни 

настани во Зоолошката Градина во Скопје за 

промоција на балканскиот рис меѓу 

најмладите, користејќи ја маскотата рис – Спасе.  

Откако Еко-свест поднесе жалба до Секретаријатот на Бернската конвенција во 

2013 година, беше одржувана редовна комуникација со Секретаријатот да се 

привлече неговото внимание кон критичните и важни случувања со хидро 

проектите во Маврово. Во декември 2014 година, Постојаниот комитет на 

Бернската конвенција се состана во Стразбур и го покани претставникот на Еко-

свест да го претстави случајот пред Комитетот. Секретаријатот одлучи да отвори 

случај за планираните хидропроекти во Маврово и да организира официјална 

посета на Македонија во првата половина на 2015 година. Како резултат на оваа 

посета ќе се подготви извештај кој ќе даде насоки за понатамошното решавање на 

конфликтот помеѓу можната изградба на инфраструктурните проекти и заштитата 

на Маврово согласно Бернската конвенција за заштита на дивиот свет. 
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Објавени публикации во 2013 година 

 

Колку чини животот? 

Автор:Еко-свест  
 
Декември, 2014 

 

 

 

 

Победници и губитници- Кој има корист од корупцијата на високо ниво во 
енергетскиот сектор на југоисточна Европа? 

Автор: SEE Change Net 
 
Јуни, 2014 

 

 

 

 

Земјите од Вишеград и Балканот- Работиме заедно за ефикасност на 
ресурсите 

Автор: CEE Bankwatch Network, Еко-свест, ЕДЕН Центар, ЦЕКОР, Центар за животна 
средина 
 
Ноември, 2014 

 

 

Енергетските можности на Македонија 

Автор: Еко-свест 
  
Јануари, 2014 
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Развој на Еко-свест 

Во 2014 година Еко-свест доби две нови вработени лица, со што персоналот 

изнесува вкупно 4 лица. Новиот персонал беше обучен од страна на постојниот 

персонал и беше испратен на голем број обуки и семинари организирани во 

Македонија и странство. 

Еко-свест присуствуваше со свој претставник на следните обуки, семинари и 

настани: 

 Работилница: Подобрување на соработката помеѓу новинарите и НВО на 

теми од заеднички интерес, 17-18.05.2014, Велес 

 Рegional training on policy analysis with special accent on EU approximation, 

Bečići, Budva, Montenegro26-29.05.2014 

 Regional NGO Seminar „Energy and natural resources transformation in Western 

Balkans and Turkey“, 30.06-05.07.2014, Island of Šolta, Croatia 

 Обука: Проектен менаџмент според правилата на ЕУ, 15-17.10.2014, Берово 

 Обука: „Пристапување кон Европската Унија“, 29-31.10.2014, Струга 

 Обука: Застапување, 12-14.11.2014, Струмица 

 Обука: Онлајн алатки и употреба на податоци, 26-28.11.2014, Дојран 

 Regional Conference: CSOs and Good Practices in the Use of Communication 

Channels, Tacso,  05-06.11.2014, Skopje 

 Workshop: “Climate Change Adaptation”, 06.-07.11.2014, Skopje 

 Training module 1 Technical aspects of the EU accession process: improving the 

knowledge base on scope and opportunities for civil society involvement, 20-

21.11.2014, Podgorica, Montenegro 

 Планирачки состанок на CEE Bankwatch Network, Мај, 2014, Грузија 

 Состанок на CEE Bankwatch Network и партнерските организации, 24-28 

ноември 2014, Чешка Република 

 Состанок на граѓанските организации и Одборот на директори на ЕБОР. 

Средбата се одржа во рамки на официјалната посета на Одборот на 

Македонија, која се одржува на секои 2 години. 23 октомври, 2014 година 
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 Средба на партнерски организации од SEE SEP проектот, 10-12 ноември 2014 

година, Сараево, Босна и Херцеговина 

 Дебатно кино на тема загадување на воздухот во Битола поврзано со 

согорувањето на јаглен, 13.02.2014, Битола 

 Јавни консултации на ЕБОР за политиката за животна средина, 20.02.2014, 

Софија, Бугарија,  

 Научна конференција на тема Енергетска сиромаштија, 27.02.2014, Брисел, 

Белгија, 

 Обука за работа со медиуми, 23-25.04.2014, Скопје. 

 Планирачка средба на партнерски организации во СЕЕ СЕП проектот, Тиват, 

05-08.05.2014; 

 31 состанок на Постојаниот комитет на Бернската конвенција, 2-5 декември, 

2014 година, Стразбур, Франција. Во рамки на овој состанок, Еко-свест ги 

оствари следните средби: 

o Состанок со Фридрих Волф од ПроНатура, Швајцарија, кој обезбеди 

многу корисни информации за процесот на жалбата. 

o Состанок со претседателот на Постојаниот комитет, за дискутирање за 

можностите за отворање на случајот. 

o 2 координативни состаноци со претставници на земјите-членки на ЕУ, 

на кои случајот беше претставен, за да се покренат важните точки и да 

побара поддршка за отворање на случајот. 

o Поединечни состаноци со делегатите од Австрија, Швајцарија, 

Бугарија, Исланд и Мароко за подигање на свеста за случајот и барање 

на поддршка. 

o Средба со други граѓански организации, особено со Кипар поради 

нивното големо (10 годишно) искуство со случаи од Бернската 

конвенција. 
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Еко-свест во медиумите 

Во текот на 2014 година Еко-

свест имаше значително 

медиумско покривање на своите 

настани и активности. Како 

највпечатливи настани се 

издвојуваат промовирањето на 

студијата „Енергетските 

можности на Македонија“, со 

над 30 написи во дневниот печат 

и „Погребалната поворка на 

белиот дроб“ во Скопје и Битола 

со над 40 написи во дневниот печат на национално ниво. 

Еко-свест оствари соработка со радиото Метрополис и во текот на есента се 

емитуваа информативни џинглови посветени на енергетската ефикасност и 

едукација, како и за промовирањето на велосипедизмот како одржливо превозно 

средство. Освен тоа, велосипедизмот беше тема на дискусија на утринските 

програми на ова радио во времетраење од неколку месеци. 

 



Извештај за финансиското работење за 2014 

година на Центарот за истражување и 

информирање за животната средина 

„Еко-свест“ Скопје 








