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Вовед 

 
Во 2015 година Еко-свест успешно го подготви стратешкиот план за периодот 2016-2020 
кој ги зацврснува досегашните определби на организацијата, и воедно дава нови насоки 
за постигнување на зададените цели. Во текот на овој процес, ја ревидиравме и 
мисијата и визијата на организацијата. 

 
„Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на 
јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната 
средина. 
Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и 
промовира  практични  решенија  во  соработка  со  организации  и  институции.„ 

 

 
 
Визијата гласи: 

 
„Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани 
одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.“ 

 
Во 2015 година Еко-свест продолжи со своите кампањи од претходните години и 
започна со справување со нови предизвици, како резултат на евидентната потреба да 
се работи на нови теми. Аерозагадувањето, кое бележеше енормни вредности во текот 
на есента и зимата во 2015 година се наметна како многу значајна тема, на која се 
посветивме преку адаптирање на нашите дотогашно планирани активности, како и 
подготовка на нови проекти и партнерства за успешно спроведување на активностите 
кои го таргетираат загадувањето на воздухот во Македонија. 

 
Оваа година Еко-свест исто така одбележува еден од поголемите успеси на 
меѓународно ниво, а тоа е донесувањето на одлуката на Бернската конвенција за 
стопирање на изградбата на хидроелектраните во Националниот парк „Маврово“. Оваа 
одлука доаѓа како резултат на жалбата која во 2013 година ја поднесовме до 
Секретаријатот на Конвенцијата за заштита на е вропскиот див свет и   
живеалишта (Бернска Конвенција) и теренското истражување од страна на експертски 
тим на Конвенцијата. 

 
Еко-свест продолжи со спроведување на проектите: „Заштита на климата преку градење 
партнерства“, „Одржлива енергетска политика за Балканот“, „ЕТНАР“, „Да го зачуваме 
синото срце на Европа“ и се приклучи кон спроведување на проектот “EVALUATE“ 
предводен од Универзитетот во Манчестер. 

 
Во текот на 2015 година, Еко-свест успешно спроведе 4 проекти и 24 настани, и објави 
3 публикации. 
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Спроведени активности во 2015 година 

 
 
 
 

Еко-свест спроведе голем број активности во текот на 2015 година, преку реализацијата 
на следните проекти: 

 
 Активности  спроведени  во  рамки  на  тековни  проекти  

 
1.  Заштита на климата преку градење партнерства 

 
Во текот на 2015 година продолжи работата на заштита на климата преку 

градење партнерства и поттикнување поволни услови за поголем продор на 
обновливите извори на енергија во Македонија. Главните елементи на овој проект се 
проширување на мрежата од организации и институции кои се залагаат за одржлив 
развој на Македонија преку примена на новите обновливи извори на енергија и 
енергетската ефикасност, и елиминација на јагленот од понатамошна употреба. За таа 
цел во рамки на проектот се организираа јавни расправи и дебати, состаноци, се 
изготвуваа анализи, се промовираа ставови преку јавни настани и се воспоставуваа 
нови контакти и партнерства. 

 

 
Реализирани настани во рамки на проектот 

 

 
Јавна расправа за нацрт Стратегијата за енергетика 

 

Во текот на февруари Еко-свест организираше јавна расправа за предлог 
верзијата на Стратегијата за развој на енергетиката за периодот 2015-2035 година. На 
јавната расправа присуствуваа претставници од повеќе институции, меѓу кои граѓански 
организации, претставници на научната фела, бизнис секторот, како и донесувачите на 
одлуки релевантни за развојот на енергетиката кои дојдоа по сопствена иницијатива. 
На расправата беа искажани голем број различни ставови, од што можеше да се заклучи 
дека ставовите на засегнатите страни за развој на секторот се мошне различни и 
потребно е да се направи координација на истите и да се примени визионерски пристап 
во изработката на ваков важен стратешки документ. 

 

 
Јавна расправа за Стратегијата за 
енергетика во Собранието на РМ 

 

Кон крајот на декември беше 
одржана јавна расправа за Стратегијата за 
енергетика   во   рамки   на   Националниот 
совет за евроинтеграции при Собранието 
на Република Македонија каде Извршната 
директорка на Еко-свест имаше едно од 
трите       воведни       излагања,       додека 
Програмскиот координатор за клима во 
рамки на дискусиите дискутираше за 
енергетската сиромаштија, како тема која 
воопшто не се дискутира во Република 
Македонија. 
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Промоција на „Колку чини животот“ во Битола 
 

Во текот на март во Битола беше официјално промовирана здравствената 
студија „Колку чини животот?“. Промоцијата беше направена во соработка со 
партнерската организација „За нас се работи“ и беше одлично посетена. На 
промоцијата, освен граѓаните, беа присутни и претставници од научната фела и од 
операторот на термоелектраните, кои беа мошне заинтересирани за резултатите од 
студијата. Студијата исто така предизвика огромен интерес кај медиумите, а наодите од 
неа беа претставени и во документарен филм кој „За нас се работи“ го изработи во 2015 
година и кој беше објавен на почетокот на 2016 година. 

 

 
Одбележување на Светскиот ден на животната 
средина и Меѓународниот ден против јагленот 

 

Во јуни во соработка со Институтот за јавно 
здравје беа одбележани Светскиот ден на животната 
средина 05 јуни и Меѓународниот ден против јагленот 29 
јуни. На овие настани беше направен марш на две 
инсталации во форма на човечка силуета на кои беа 
испечатени некои од најзагрижувачките наоди од 
здравствената студија. Силуетите беа предадени на 
Институтот за јавно здравје каде беше договорено да 
бидат постојано изложени на видливо место каде 
граѓаните би можеле да ги видат и да се информираат. 
За време на предавањето на силуетите беше одржана 
прес конференција заедно со преставник на Институтот 
за јавно здравје, Проф. д-р Драган Ѓорѓев. 

 

 
Дебатно кино во Битола 

 

Во јули беше организирано дебатно кино во Битола во соработка со Контра кадар 
каде беше прикажан филмот „Обреновац – сценарио за катастрофа“ каде се зборува за 
проблемите со термоелектраната на јаглен во Обреновац во Република Србија. По 
филмот беше одржана дебата на поврзана тема, каде Игор Смилев од Green power од 
Велес и Невена Смилевска од Еко-свест ги споделија со присутните своите искуства 
стекнати во кампањите за животната средина. Дискусијата беше можне жива и 
присутните Битолчани си заминаа загрижени за своето здравје, но и инспирирани за 
активизам пред здравствената ситуација да ескалира до степенот кој го достигна во 
Велес. Во овој период Еко-свест даде и поддршка на партнерската организација „За нас 
се работи“ преку спроведување на процес на стратешко планирање за младата 
организација и давање насоки за успешна работа. 

 

 
Дебатно кино во Скопје 

 

Во јули беше организирано дебатно кино во Скопје, каде говорници беа Иван 
Трпески - независен енергетски експерт и Александра Бујароска од Фронт 21/42 кои 
дискутираа за недостатокот од соодветно планирање и менаџмент во македонските 
термоелектрани  и  рудници  за  јаглен,  како  и  усогласувањето  на  работата  на 
термоелектраните со оперативните планови. Беше проектиран филмот „Обреновац“ по 
што следеше дебата со присутните. 
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Одржани состаноци и средби 
 

Во два наврати во текот на 2015 година Еко-свест се сретна со претставници на 
Европската зелена партија кои го посетија Скопје. Дискутирани беа проблемите во 
животната средина, а една од дискусиите резултираше со обраќање на 
Европратеничката Ребека Хармс во рамки на Националниот совет за евроинтеграции 
при Собранието на Република Македонија токму на темите кои беа предложени за 
време на состанокот со неа. 

 

Во септември Програмскиот координатор за клима присуствуваше на регионален 
состанок на организации кои работат на декарбонизација на енергетските сектори во 
регионот каде се дискутираше за насоките на кампањите во регионот и можностите за 
соработка. 

 

Во текот на декември беше одржан работен ручек со неколкумина пратеници од 
различни политички партии каде се дискутираше за состојбите во енергетиката во 
Република Македонија, Стратегијата за развој на енергетиката, како и за енергетскиот 
модел изработен во рамки на проектот „Одржлива енергетска политика за Југоисточна 
Европа“. 

 
 
 

2.  Одржлива енергетска политика за Балканот 

 
Во текот на 2015 година започна втората двегодишна фаза од регионалниот 

проект „Одржлива енергетска политика за Југоисточна Европа“. Во оваа фаза Еко-свест 
ја има улогата на Главен партнер за Македонија. 

 

Најважниот производ  од  овој  проект  во  овој  период  е  енергетскиот модел 
„Калкулатор 2050“, кој во двегодишна работа на прибирање на податоци беше објавен 
во текот на 2015 година. Калкулаторот е изработен во две верзии, верзија наменета за 
експерти и донесувачи на одлуки и верзија наменета за јавноста. „Калкулатор 2050“ на 
секој корисник му овозможува креирање на сопствено енергетско сценарио за било која 
од земјите во регионот на било кој од јазиците кои се зборуваат во дадената земја или 
на англиски јазик. Станува збор за мошне интересна алатка, лесна и привлечна за 
користење. 

 

 
Реализирани настани во рамки на проектот 

 

 
Консултации со јавноста за енергетскиот модел 

 

Во соработка со Амбасадата на Обединетото Кралство во Македонија беше 
организиран настан на кој засегнатите страни беа поканети детално да ги разгледаат 
податоците внесени во моделот и да ги дадат своите коментари и/или корекции. На 
настанот беше презентиран и порталот преку кој можеше да се дадат коментари на 
моделот, односно внесените податоци. По шест-неделен период на ревизија, 
консултациите беа затворени и моделот беше финализиран. 
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Промоција на енергетскиот модел во јавност 
 
 
Со поддршка на делегацијата на 

Европската комисија во Скопје беше 
организирана промоција на 
енергетскиот модел и можностите кои 
ги нуди. На промоцијата присуствуваа 
голем број претставници на сите 
засегнати страни, а настанот го 
поздрави и Министерот за животна 
средина и просторно планирање. 
Моделот исто така беше консултиран на 
одделни сесии со претставници на 
МАНУ кои го сметаат за релевантен 
модел со кој може да се придонесе за 
планирање во енергетскиот сектор, како 
и   со   Директорот   на   Агенцијата   за 

енергетика  на  Република  Македонија  кој  даде  голем  број  релевантни  совети  за 
сценаријата. 

 

 
Изготвување извештаи за енергетска ефикасност 

 

Освен енергетскиот модел, во текот на 2015 година во рамките на овој проект 
беше изработен и извештај за енергетска ефикасност, како и извештај за примената на 
директивите за Оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС) и Стратешка оцена 
на животната средина (СОЖС) во регионот. Исто така, беше организирана и регионална 
петиција која собра повеќе од 16.000 потписи за реформа на енергетскиот сектор и која 
беше предадена на Еврокомесарот за климатска акција и енергија Мигел Ариас Кањете 
во Тирана. До медиумите беа испратени повеќе известувања за печат поврзани со 
настаните и извештаите во рамки на проектот. 

 
 

3.  Зачувување на синото срце на Европа 
 

Еко-свест го спроведува проектот Зачувување на синото срце на Европа во 
партнерство со Фронт 21/43, Македонско еколошко друштво, Euronatur и Riverwatch. 

 

Реализирани настани во рамки на проектот 
 
 
Учество во процедурата за усвојување на Предлог-Законот за репрогласување 
на Националниот парк Маврово 

 

Во март 2015 година Еко-свест учествуваше на јавната расправа за усвојување 
на предлог-Законот за репрогласување на Националниот парк Маврово, после којашто 
испрати коментари до Сектортот за природа при МЖСПП, кои се однесуваа на 
несоодветното јавно учество во процесот, несоодветност на предложеното зонирање 
во паркот, колизија со Законот за заштита на природата и Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. Како резултат на овие активности, Законот беше вратен на 
доработка, а процедурата за негово усвојување беше одложена. 

 
 
 
Превод на документарниот филм Едно за реката – Приказна за Вјоса 

 

Во ноември документарниот филм на Leeway Collective: Едно за реката – 
Приказна за Вјоса, беше преведен од страна на Еко-свест и беше прикажан на Ехо 
филмскиот  планински  фестивал.  Филмот  има  цел  да  ја  доближи  убавината  на 
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природата од позиција на кајакарењето по дивите водотеци и да апелира да се зачува 
таа убавина недопрена и да се стопираат планираните хидроенергетски проекти во 
Албанија. 

 
 
 
Теренска посета на Маврово од страна на екперти на Бернската Конвенција 

 

Во 2013 година Еко-свест поднесе жалба до Бернската Конвенција (Конвенција 
за заштита на дивиот свет и природните живеалишта) во која се образложува можното 
прекршување на Конвенцијата од страна на Владата на РМ доколку плановите за 
изградба на хидро проекти во Националниот парк Маврово се реализираат. На 34тиот 
состанок на Постојаниот комитет на Бернската Конвенција во декември 2014 беше 
отворен случај, а во 2015 година група независни експерти назначени од страна на 
Секретаријатот на Конвенцијата, извршија теренска процена во НП Маврово. Посетата 
се одвиваше од 24 и 25 јуни, со поддршка на Еко-свест, Фронт 21/42 и МЕД. 

 
 
 
Учество на 35-иот состанок на Постојаниот комитет на Бернската 
конвенција во Советот на Европа во Стразбург 

 

Експертскиот извештај за случајот Маврово беше презентиран во декември 2015 
на 35-тиот состанок на Постојаниот комитет на Бернската конвенција. Во извештајот се 
заклучува дека: 

 

"... Предложените хидроелектрани во паркот не се компатибилни со статусот на заштита 
на паркот, неговите екосистеми и видови од висока вредност; проектите, како што во 
моментов се планирани, треба да се напуштат." 

 

Еко-свест заедно со локалниот тим, за 
време на состанокот во Советот на 
Европа во Стразбург, одржа Протест на 
рисови: плишани играчки - рисови држеа 
транспаренти со интересни слогани. Со 
оваа акција се привлече внимание во 
салата кон случајот Маврово и 
балканскиот рис, кој годинава е 
класифициран како критично загрозен 
вид од страна на IUCN, чиешто 
живеалиште би било сериозно доведено 
во опасност доколку се реализира 
проектот ХЕ Бошков Мост. Во акцијата 
учествуваа и голем број од делегатите на Бернската конвенција со фотографирање со 
“рисовите” со свои пораки и со нивно објавување на социјалните медиуми. 

 

Официјалната препорака од Бернската конвенција до Владата на Република 
Македонија е да ги суспендира сите владини хидро проекти на територијата на НП 
Маврово сѐ додека не се изготви стратегиска оцена на животната средина. Препораката 
до меѓународните финансиски институции е да се откажат од финансирањето на 
планираните проекти. 

 

Само неколку дена по објавувањето на препораката, Светската банка објави дека се 
откажува од проектот Луково Поле. ЕБОР остана вклучена во проектот Бошков Мост, но 
изјави дека целосно ќе ги почитува препораките од Бернската конвенција. 
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Активности преземени после состанокот на Бернската конвенција 
 

После состанокот во Стразбург во декември, со цел информирање на јавноста 
за резултатот и препораките упатени до Владата на РМ и финансиерите на проектите, 
Еко-свест заедно со локалниот тим, организираше прес конференција, учествуваше на 
ТВ дебата и организираше коктел настан за 5 годишнината од кампањата за зачувување 
на Маврово. 

 

Придонес кон студијата “Финансирање за хидроенергија во заштитени 
подрачја во Југоисточна Европа” 

 

Во декември 2015, беше објавена студијата на CEE Bankwatch Network и 
Riverwatch “Финансирање за хидроенергија во заштитени подрачја во Југоисточна 
Европа”, за која Еко-свест даде придонес кон истражувањето на финансирањето на 
хидро проектите во Македонија, од аспект на издадените концесии од Министерството 
за Економија и Министерството за животна средина и просторно планирање. Студијата 
покажа дека напливот на хидроенергетски развој на Балканот кој ги загрозува 
недопрените реки и нивната околина, е поткрепен од европски финансиски институции 
и европски компании. Во Македонија 30% од дадените концесии на Владата за мали 
хидроелектрани се лоцирани во заштитени подрачја, што покажува занемарување на 
принципите на IUCN за заштитени подрачја. 

 
 
 
Снимање на кратки видео клипови во НП Маврово 

 

За потребите на снимање на краток филм за Конференцијата на балканските 
реки во Белград, Еко-свест во август сними кратки видео клипови во Националниот парк 
Маврово, при што локалните жители испраќаа порака за зачувување на нивните реки 
од изградба на брани. 

 
 
 

4.  ЕТНАР 
 

“Застапување на мрежи на граѓански организации за одржливо користење на 
енергија и природни ресурси во Западен Балкан и Турција - ЕТНАР” проектот е 
финансиран од Европската унија во рамки на  ИПА програмата за партнерства на 
граѓанските организации. Проектот го спроведува Зелена Акција од Хрватска, а Еко-
свест е партнер во проектот. Целта на проектот е да го подигне капацитетот на 
граѓанските организации во Западен Балкан и Турција да  влијаат во пристапниот 
процес за животната средина на Европската унија преку јавно застапување поддржано 
од граѓаните. 

 

 
ЕТНАР проектот ќе ги зајакне капацитетите на граѓанските организации во 
спроведувањето на анализи, застапувања и мониторинг на клучните реформи од 
областа на животната средина на регионално и национално ниво, со посебен фокус на 
енергијата, транспортот и природните ресурси. Главни активности во проектот се: 
анализи за јавни политики, тематски семинари и состаноци на мрежата, регионални 
конференции, регионални обуки, издавање на Правен прирачник за застапување во 
животната средина; едукативни материјали за млади лидери во областа на животната 
средина; национални јавни кампањи; посета на релевантни ЕУ институции и сл. 
Активностите во овој проект се компатибилни со тековните проекти на Еко-свест, 
поточно проектите Зачувување на синото срце на Европа и Заштита на климата преку 
градење партнерства. Согласно, активностите кои се наведени тука се оние кои се 
спроведуваат само преку поддршката на овој проект, а активностите кои се спроведени 
со заедничка поддршка на двата горенаведени проекти се образложени во делот 1 и 3 
од ова поглавје. 



10  

Реализирани настани во рамки на проектот 
 
 
Натпревар за најдобар цртеж во соработка со Институт за јавно здравје 

 

Во декември, Еко-свест во 
соработка со Институтот за јавно 
здравје на Република Македонија 
спроведоа мал проект со цел 
подигнување на јавната свест за 
здравствените последици кај 
луѓето кои произлегуваат од 
загадувањето на воздухот. 
Проектот беше спроведен преку 
организација на јавен конкурс за 
најдобар цртеж од ученици од 4-6 
одделение од основното 
образование,  избор  на  најдобри 
цртежи  и   доделување  награди, 
како и изготвување на новогодишни честитки со најдобрите цртежи и испраќање на 
истите до донесувачите на одлуки. 

 

Основните училишта: Јохан Хајнрих – Песталоци од Центар,  Лазо Ангеловски од 
Ново Лисиче, Рафко Жинзифов од Чаир, и Св. Климент Охридски од Драчево, земаа 
учество во овој проект. 

 
 
 
Презентација за наставниците од основни и средни училишта 

 

Во април беше одржана презентација на тема: ”Квалитетот на воздухот во 
Македонија” на Првата годишна еколошка тренинг конференција која се одржа во ЕУ 
Инфо центарот во Скопје, организирана од страна на Еколошката работна група на 
Мировниот Корпус-Македонија. Целта на конференцијата беше да ги едуцира 
наставниците во основните и средните училишта како да го инкорпорираат 
образованието за заштита на животната средина во едукативниот процес во 
Македонија. 
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 Активности  спроведени  надвор  од  тековните  проекти  
 

 
 

Надвор од проектите, Еко-свест 
ги реализираше и следните активности, 
главно поврзани со борбата против 
загадувањето на воздухот: 

 

Прв протест против 
аерозагадувањето 

 
Во декември беше одржан 

протест против загадувањето на 
воздухот пред Општината на Град 
Скопје во организација на Скопје Смог 
Аларм. Еко-свест имаше свој говор и 
интересна  точка -  перформанс  на  кој 
испеаа предновогодишна песна на Градоначалникот. 

 
Втор протест против аерозагадувањето 

 
Истиот месец беше одржан втор протест против загадувањето на воздухот пред 

Владата на РМ во соработка со 20 други иницијативи и граѓански организации од 
Македонија, каде предложивме итни, краткорочни и долгорочни мерки кои ќе 
придонесат за намалување на загадувањето на воздухот и ги повикавме релевантните 
институции да ги имплементираат истите. Еко-свест имаше свој говор и точка - 
перформанс каде покажа ставање на заштитна маска како пародија на демонстрацијата 
за ставањето заштитна маска во авионите. 

 
Конференција за енергетска сиромаштија и ранливост во Европа и Македонија 

 
На 11 септември 2015 

година, Еко-свест во соработка со 
Универзитетот во Манчестер и 
Центарот за урбана урбана 
одржливост и енергија од 
Обединетото Кралство 
организираа конференција со 
наслов „Енергетската сиромаштија 
и ранливост во Европа и 
Македонија“ на која учество земаа 
голем број чинители од 
Македонија. 

 
На конференцијата се изнесоа 

најновите податоци од истражувањата кои Центарот за урбана одржливост и енергија 
ги спроведува во повеќе градови во Европа, меѓу кои и Скопје. 
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Објавени публикации во 2015 година 

 

 
Во текот на 2015 година беа изработени 3 студии од едицијата „Македонија во 

европската енергетска рамка“ и едно истражување на јавното мислење на територија 
на општините Битола и Новаци. Трите студии беа изработени во соработка со 
партнерски организации, додека истражувањето беше дизајнирано од страна на Еко- 
свест, а спроведено преку телефонска анкета со помош на професионална агенција. 

 

Студијата „Небезбедна енергетска иднина“ беше изработена во 
соработка со независниот експерт Иван Трпески во втората половина 
на 2015 година и објавена во декември 2015 година. 

 

Студијата „Компаративна анализа на вработувањата во 
секторот јаглен наспроти секторите на ОИЕ и ЕЕ“ беше изработена во 
соработка со партнерската организација Аналитика во втората 
половина на 2015 година, а издадена во 2016 година. 

 

 
Студијата „Анализа на сценаријата за пристапувањето во 

Европската унија низ призмата на имплементацијата на Стратегијата 
за енергетика, емисиите и целите утврдени од страна на ЕУ и во 
другите меѓународни договори“ беше изработена во втората 
половина на 2015 година во соработка со Македонскиот центар за 
европско образование. Студијата во својата предлог верзија беше 
испратена како работен материјал за јавна расправа за Стратегијата 
за енергетика одржана во декември 2015 година во рамките на 
Националниот совет за  евроинтеграции. Ова е  прв пат документ 
изработен од граѓанска организација да биде даден како работен материјал за седница 
на Националниот совет за евроинтеграции. Истата ќе се објави во 2016 година. 

 

Истражувањето на јавното мислење во општините Битола и Новаци се 
однесуваше на ставовите на испитаниците во однос на загадувањето, неговите 
здравствени влијанија, пристапот до податоци во врска со загадувањето и можните 
решенија. Истражувањето ќе се објави во текот на 2016 година. 
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Персонал и внатрешен развој 

 

Персонал 
 

Заклучно со 31 декември 2015 година, Еко-свест броеше 4 вработени. Вработените се 
со полно работно време, распределени по проектите кои се спроведуваат. Вработените 
имаа можност да го претставуваат Еко-свест на голем број настани, презентации и 
обуки во Македонија и странство: 

 
12-17. 01. 2015, Обука за нови координатори на CEE Bankwatch Nework и партнерските 

организации, Прага, Чешка Република. 

 
4-5.03.2015, „Зајакнување на улогата на невладините организации во јавниот дијалог за 

заштита од климатските промени во ЈИЕ“, Битола. 

 
23-24.04.2015, ECRAN environment and climate forum: Обука за Climate change and policy, 

Загреб, Хрватска 

 
01-06.06.2015 Состанок на ЕКРАН Форумот и учество на Green week 2015, Брисел, 

Белгија. 

 
7-26.06.2015 International Visitors Leadership Programme of the State Department, Climate 

change and energy, Соединето американски држави. 

 
8-10.06.2015, Втора Меѓународна Конференција за Зелена Агенда  (во организација на 

Milieukontakt), Охрид. 

 
05-10.07.2015 Презентација за Маврово на семинарот на ЕТНАР: Енергија и природни 

ресурси во Западен Балкан и Турција и учество на годишниот состанок на мрежата 

SEENET, Шолта, Хрватска 

 
24-27.09.2015 Конференција: Денови на балканските реки, настан на “Да го зачуваме 

синото срце на Европа”, Белград, Србија. 

 
19.11.2015 Состанок на работна група за биолошка рановидност на EEB, Брисел, 

Белгија. 

 
23-27.11.2015,  Планирачки  состанок  на  CEE  Bankwatch  Network,  Прага,  Чешка 

Република. 

 
01-04.12.2015 35.Состанок на Постојаниот комитет на Бернска конвенција, Стразбург, 

Франција. 
 
 
Структура 

 

Претседател на Еко-свест од септември 2015 година е Ленче Данаиловска. Членови на 

Управниот одбор се Ленче Данаиловска, Жарко Конески и Стефан Бужаровски. 

Извршен директор е Ана Чоловиќ Лешоска. 
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Финансиски преглед за 2015 година 

 

 
1.  Остварени приходи во текот на 2015 година (во денари) 

 
 

Основ на приходот Износ 
 

Приходи од проекти, донации и членарини 5,245,930 

Приходи од курсни разлики и камати 5,446 

Остаток од претходната година 682,474 

Вкупно 5,933,850 

 
 
 
 
 
 
 

Приходи од проекти, 
донации и членарини 

 

Приходи од курсни разлики 
и камати 

 

Остаток од претходната 
година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Расходи по ставки за 2015 година (во денари) 
 

 

Ставка Износ 

Плати за вработени 2,290,945 

Интелектуални услуги 279,158 

Канцелариски материјали 8,597 

Енергија и комунални трошоци 30,846 

Изнајмување на канцелариски просто 141,300 

Пошта, телефон, интернет 73,580 

Трансфери кон други граѓански 
организации 

939,729 

Книговодствени услуги 48,000 

Банкарски провизии 30,989 

Патни надоместоци 38,220 

Останати активности 630,225 

 

 
Вкупно 

 

 
4,511,589 
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Плати за вработени 

Интелектуални услуги 

Канцелариски материјали 

Енергија и комунални трошоци 

Изнајмување на канцелариски просто 
 

Пошта, телефон, интернет 

Трансфери кон други граѓански организации 

Книговодствени услуги 

Банкарски провизии 
 

Патни надоместоци 
 

Останати активности 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Расходи по проекти за 2015 година (во денари) 
 
 
Проекти Донатор Износ 

SEE SEP Европска Комисија 996,113 

Активности на CEE Bankwatch 

Network во Македонија 
Европска Комисија 1,518,988 

Градење партнерства за климата 
во Македонија 

Европска фондација за 
климата 

338232 

Save the Blue Heart of Europe Мава фондација 194,736 

Проверка на Европските 
механизми 

Европска Комисија 129,618 

Екосфера- еколошка платформа ГЕФ Програма за мали 
грантови 

47,850 

Работиме заедно за чист воздух XminY 120,304 

ЕТНАР Европска Комисија 1,594,274 

EVAUATE Универзитетот во Манчестер 291,315 

Вкупно (1) 5,231,430 
 

 

Членарини за 2015 година Членови на Еко-свест 8500 

Донации Корисници на Екосфера 6000 

Вкупно (2) 14500 
 

 

Вкупно (1+2) 5,245,930 
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0.91 5.55 
 

 

0.16 

 
 
Европска Комисија 

12.45 0.11 
 
 

Приватни фондации 
 

 

Фондови од 
Обединети нации 

Научни институции 
 

 
 
 

80.81 

Членарини 
 
 

Донации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештајот го подготвија: 
 

Ана Чоловиќ Лешоска 

Невена Смилевска 

Јасмина Саид 

Весна Илиевска Утевска 
 
 
 

Еко-свест сака да се заблагодари на своите донатори за поддршката во текот на 

2015 година. 


