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1. Историјат на „Еко-Свест„ 

 

Основање: 

 

Еко-свест е здружение на граѓани основано на 18.09.2002 година во 

основен Суд 1 Скопје, под регистарскиот број З.Г. 192/02. Во 2008 година, 

Еко-свест го менува својот назив во „Центар за истражување и 

информирање за животната средина Еко-свест“ со цел најдобро да ја 

отслика својата дејност, мисија и визија. 

Главната цел за формирањето на здружението лежи во потребата да се 

зголеми јавната свест за неопходноста од грижа за животната средина во 

Македонија, преку информирање, едуцирање и застапување. 

 

Области на делување: 

 

Еко-свест од самиот почеток работи на темите тесно поврзани со 

заштитата на животната средина и тоа: одржлив транспорт, обновливи 

енергетски извори и енергетска ефикасност, одржливо управување со 

отпадот, заштита од хемикалии и тешки метали, како и заштита од 

генетски модифицирани организми. 

Како хоризонтални прашања кои ги тангира организацијата, но и нејзини 

главни определби се информирањето на едукацијата на граѓаните во 

Македонија, учеството на јавноста во донесувањето одлуки од област на 

животната средина, транспарентното и отчетното работење на јавните 

институции, јавни пари за јавни придобивки, пристап до правда во област 

на заштита на животната средина. 

 

Методологија на работа: 

 

Во својата работа, Еко-свест спроведува проекти, јавни кампањи, 

застапува одредени ставови поврзани со проблематиката и генерално 

информира врз база на спроведени анализи, истражувања и анкети. 

Во своето досегашно работење, Еко-свест има спроведено над 40 проекти 

во Македонија и регионот. 
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2. Мисија 

 

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. 

 

 

 

3. Визија 

 

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави 

граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната 

средина. 
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4. 10 најзначајни реализирани проекти 

 

1. City Tree во Македонија- 2017 година 

 

Загадувањето на воздухот во Македонија 

е зголемено во голема мера во 

последните неколку години. Еко-свест 

успеа да донесе иновативно решение 

наречено CityTree и да помогне во 

борбата против загадувањето на 

воздухот во Скопје и во Тетово, а воедно 

и да ја подигне свеста и да се започнат 

дискусиите за политики и практики за 

ублажување на проблемите со 

загадувањето на воздухот. 

 

CityTree е структура од мовови, кои 

имаат висок капацитет за прочистување 

на воздухот. Придобивките од CityTree се 

бројни, но тука ќе наброиме неколку: 

• Филтрира загаден воздух од прашина, NOx и CO2 

• Обезбедува ладење во околината 

• Ја задржува водата, обезбедува простор за раст и развој на 

биолошката разновидност во градот 

• Има моќ за филтрирање како 275 дрвја. 

Оваа структура исто така е опремена со со соларни панели и така таа е 

независна од системот и нејзината потреба од одржување е минимална. 

 

Во рамки на овој проект, Еко-свест ја организираше првата научна 

конференција за аерозагадување во Скопје, со 80 учесници како и работна 

средба на урбаниски и архитекти каде се дискутираше за идниот развој на 

Скопје на одржлив начин. 
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Проектот City Tree во Македонија е заеднички напор на Еко-свест, 

Амбасадата на Сојузна Република Германија, како и приватните компании- 

донатори во проектот: Везешари, Еколог, Кнауф. Пакомак, Дхл, ПроКредит 

банка, Д-мед и ЕДС. Проектот има статус на проект од јавен интерес.  
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2. Смарт Охрид- 2016 година 

 

 
 

Концептот за одржлив транспорт во Националниот парк „Галичица“ 

наречен Смарт Охрид е иницијатива на Еко-свест и професорот Стефан 

Бужаровски, од Универзитетот во Манчестер. Овој концепт во себе ги 

обединува одржливиот и „зелен“ транспорт како и придобивките за 

локалното население преку развој на туризмот. 

 

Самото решение за овој регион комбинира систем на „оаркирај и вози“, 

автобуски и бродски превоз на соларна енергија и комплетна патека за 

велосипеди по должината на Охридското крајбрежје. 

 

Како решение, овој концепт е прв пат промовиран во рамки на научната 

конференција „Скапоценостите на Македонија“ која беше посветена на 

Охридскиот регион, а во текот на 2017 година Еко-свест со поддршка од 

Амбасадата на Швајцарија во Македонија започна со спроведување на 

пред-физибилити студија за практичната имплементација на ваков проект. 

Дополнително на овој концепт, во рамки на своите тековни активности за 

промоција на убавините на планината Галичица, Еко-свест заедно со 

туристички оператори разработи посебно осмислени тури за посета на 

Галичица под називот Еко-авантури.  
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3. Систем за изнајмување на велосипеди, Скопје- 2010 година 

 

Системот за изнајмување на велосипеди е проект на Еко-свест, поддржан 

од Програмата за мали 

грантови- ГЕФ во 

Македонија. Системот 

подразбира три пункта за 

изнајмување на 

велосипедите и 100 

велосипеди. Самиот систем 

беше донација од страна на 

Еко-свест на граѓаните на 

Градот Скопје. 

 

Како резултат на овој проект, Советот на Град Скопје секоја година 

определува средства за обнова на „возниот парк“ на системот, а истиот 

функционира секоја година од 1 април до 1 ноември и се оценува како 

многу успешен проект. 

 

За оваа иницијатива, во 2011 година Еко-свест беше добитник на 13 

ноемвриската награда од страна на Градот Скопје, а со тоа претставува 

првата и единствена еколошка граѓанска организација- добитник на оваа 

награда. 
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4. Екосфера Еколошка Платформа- 2015 година 

 

Екосфера – еколошка платформа е проект на 

Центарот за истражување и информирање за 

животна средина „Еко-свест“ од Скопје и Центарот 

за едукација, заштита на животната средина и 

природата „Биосфера“ од Битола. Проектот е 

финансиран од Глобалниот еколошки фонд 

Програма за мали грантови – ГЕФ ПМГ, неколку приватни компании од 

Македонија, општина Битола како и од сопствени средства на Еко-свест и 

Биосфера. 

 

Идејата за формирање на ваква платформа произлегува од потребата за 

подобра организираност, комуникација, соработка и размена на искуства 

и знаења помеѓу здруженијата на граѓани кои работат на полето на 

заштита на животната средина. 

 

Општа цел на платформата е да ги подобри и развие капацитетите на 

еколошките здруженија за активно учество во консултативните процеси, 

за адекватно разменување на информации, за следење на влијанијата врз 

животната средина и еколошките трендови на локално ниво. 

Покрај меѓусебната соработка, платформата има цел да ја подобри 

комуникацијата и соработката со ресорното министерство, медиумите во 

целост, како и експертската јавност. 

 

Овие цели платформата треба да ги оствари со тоа што на своите 

корисници ќе им понуди голем број на интерактивни содржини и корисни 

алатки релевантни во сферата на нивното делување. 

Платформата покрај тоа што ќе придонесе за подобра организираност на 

здруженијата кои делуваат во секторот животна средина, во исто време ќе 

придонесе и за поголема транспарентност на секторот пред граѓаните на 

Република Македонија и пошироката јавност. Ова ќе се оствари со 

информациите кои ќе бидат постојано достапни, со директната 
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комуникација преку форумот кој е дел од платформата, како и со 

присуството на социјалните медиуми. 

 

Платформата е изградена со користење на најновите и најпопуларни 

технологии во моментот на нејзиното создавање. За подобрување на 

нејзината функционалност развиена е мобилна апликација што ја прави 

вистинска еколошка електронска мулти платформа и овозможува нејзино 

користење на сите електронски комуникациски уреди. 

 

Платформата брои околу 50 членови- граѓански организации, експерти и 

општини од Македонија, а со тоа претставува единствената електронска 

еколошка платформа од овој обем во земјата. 
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5. Еко-школа за енергетика и едукација на најмладите- 2016 година 

 

Еко-школа за енергетика е 

иницијатива на Еко-свест за 

едукација на студенти и млади 

професионалци во областа на 

заштитата на животната 

средина и енергетиката. Досега 

се спроведени две школи, кои 

се состојат од најмалку 6 

теоретски и 2 практични предавања. 

 

Во текот на Школата за енергетика, учесниците се стекнуваат со знаења во 

областа на обновливите и необновливите енергии, енергетскиот систем, 

функционирање на поединечните енергетски системи и централи, им се 

овозможува пристап до документација и студии на случај подготвени од 

Еко-свест и се стимулираат за креативно и активно делување во оваа 

област. Освен тоа, на учлесниците им се овозможува и посета на 

производни капацитети и еколошки проекти. 

 

Оваа школа претставува добра дополна на класичната едукација во 

високото образование и поради тоа, интересот кај студентите, но и кај 

младите професионалци е доста висок. 

Во текот на двете Еко-

школи за енергетика 

одржани со експерти и 

предавачи од сферата, Еко-

свест додели сертификати 

на над 40 учесници. 

 

 Во рамки на активностите 

за едукација на младата 

популација за ефектите по 

животната средина од 



11 

 

користењето на фосилните горива, Еко-свест спроведе серија наставни 

часови за учениците од основните училишта и градинките во Скопје. За таа 

цел беа подготвени едукативни материјали, меѓу кои и интерактивната 

сликовница „Јагленко“ која децата можат да ја прилагодат со разновидни 

лепенки и да ја употребат за вежбање на читањето и раскажувањето што е 

особено корисно од 1-3 одделение. 

  

  



12 

 

6. Подигнување на свеста за тешките метали и хемикалиите- 2012, 

2016 година 

 

Еко-свест во партнерство со чешката организација Арника започна проект 

за информирање на јавноста за штетните последици од тешките метали во 

животната средина и од хемикалиите во нашето секојдневие. Целта на 

проектот беше да се информираат што е можно повеќе граѓани за 

можните влијанија врз човековот здравје како и за начините да се 

заштитат и спречат нивно изложување на истите. 

 

Проектот имаше главен фокус на живата- тежок метал кој честопати се 

внесува преку исхраната. За таа цел извршени беа тестирања за присуство 

на жива во човечка коса (со претходна согласност од страна на 

испитаниците). Тестирањата пронајдоа зголемено ниво на жива кај еден 

испитаник (од вкупно 50 лица). Беше подготвен протокол за 

детоксификација од жива, кој успешно беше спроведен и по повторното 

тестирање, лицето имаше многу ниско ниво на овој тежок метал, во рамки 

на нормалните вредности. Овој протокол е јавно достапен на веб 

страницата на Еко-свест и на посебно изработената страница Toxic.mk 

каде се содржат сите информации за влијанијата од тешките метали и 

хемикалиите. Беа напревни и тестирања за присуство на жива од повеќе 

водни станишта каде беа тестирани рибите со цел да се утврди 

локациската акумулираност на жива во Македонија. 

 

Во врска со присуството на тешките метали во медиумите на животната 

средина, во 2016 година, Еко-свест во соработка со проф. Трајче Стафилов 

изработи анализа на присуството на тешки метали во регионот на градот 

Битола, и тоа во почвите и во мововите (кои претставуваат биоиндикатори 

за загаденост). Податоците кои беа објавени на јавен настан во март 2017 

година во Битола покажаа дека нивото на сите тешки метали во почвата и 

мововите во овој регион е далеку над нормалните вредности, главно 

поради работата на термоелектраната во Битола. 
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Во однос на хемикалиите, во 2010 година направена беше анализа на сите 

хемикалии забранети со Европските директиви и нивното можно 

присуство во нашите и увезените производи од палетата на хемикалии и 

детски играчки.  
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7. Подобри идеи за Европски фондови- 2013 година 

 

Во 2012 година, преку Европската програма „Европа за граѓаните“, во 

соработка со CEE Bankwatch Network, Еко-свест организираше натпревар 

за најдобри идеи кои би можеле да бидат финансиски поддржани од 

страна на Европските фондови. 

 

На повикот се јавија голем број апликации и жири комисија од 7 члена 

имаше тешка задача да избере три најдобри проекти. Првонаградениот 

проект “Метео-сензор кутии“ работи на проблематиката на детектирање 

на аерозагадувањето преку инсталација на посебни сензори во урбаните 

средини и собирање на податоците од истите во онлајн платформа, 

достапна за јавноста. 

 

Второнаградениот проект „Веб и мобилни апликации за подобра животна 

средина“ има цел да развие соодветни апликации преку кои граѓаните ќе 

можат да ги евидентираат еколошките проблеми и истите да ги испраќаат 

до надлежните органи во својата општина. 

Третонаградениот проект „Еко-прифатилиште за животни“ осмислува 

комплетно одржливо решение за изградба на прифатилиште за животни 

кое ќе биде јаглеродно-неутрално и ќе користи рециклиран отпаден 

материјал.  
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8. Заедно за чист воздух- 2015, 2016, 2017 година 

 

Со поддршката на Амбасадата на 

САД и холандската фондација 

XminY Еко-свест и партнерите 

Аналитика, ОРТ, Македонски 

зелен центар, Центар за 

климатски промени и Реактор 

работеа на проблематиката со 

загадувањето на воздухот во 

Македонија. Јавноста станува сѐ 

по свесна за здравствените влијанија од аерозагадувањето во главните 

градови на Републиката. Проектот имаше цел не само дополнително да ја 

прошини информацијата за бројните проблеми кои ги наметнува 

аерозагадувањето, туку и да понуди решенија за нивно решавање. 

 

Имено, во рамки на проектот беше изработен, преку широк процес на 

консултации План за управување со аерозагадувањето. Овој план е јавно 

достапен и овозможува низа мерки кои општините и Владата треба да ги 

превземат, на краток, среден и долг рок со цел да го намалат 

загадувањето на воздухот, а со тоа и да го подобрат квалитетот на живот 

во Македонија. 

 

Освен тоа, во рамки на проектот се подготви и анализа на политиките и 

улогата на Собранието во надзорот на спроведувањето на законската 

регулатива за квалитет на амбиенталниот воздух. 

Во текот на спроведувањето на проектот имавме можност да работиме и 

со експерт на оваа проблематика од Соединетите Американски Држави, 

кој ни даде практични насоки и поддршка во изработјата на планот, а 

работеше и заедно со Македонските институции, како Град Скопје и 

Министерство за животна средина и просторно планирање. 

Проектот имаше и компонента на поддршка на граѓански иницијативи за 

чист воздух. Ги поддржавме Скопје Смог Аларм во подготовката и 
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изведбата на детската претстава „Градот моли ме угушивте ме боли“ и 

Ние сме Карпош 4 со акција за садење на дрвца во општината. 
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9. Турнеја на белиот дроб- 2014 година 

 

„Белиот дроб“ е уметчничка 

инсталација изработена во Германија 

која во 2014 година ја обиколи Европа 

со цел да ја подигне свеста кај 

граѓаните за штетното влијание од 

согорувањето на фосилни горива врз 

човековото здравје. 

 

Во Македонија, оваа инсталсција 

гостуваше во Скопје и Битола по повод 

Свесткиот ден на екологијата, 5 јуни.    

 

Самиот перформанс претставуваше 

„погребна поворка“ на белиот дроб, 

симболизирајќи ја неговата „смрт“ од 

прекумерното загадување. Овој настан 

привлече огромен медиумски и јавен 

интерес дополнително поради фактот 

што поворката беше автентична и составена од оркестар и нажалени 

граѓани.  

 

Инфрормативните летоци кои беа подготвени и дистрибуирани за време 

на поворката која кружеше низ централното градско подрачје во Скопје и 

по „Широк сокак“ во Битола содржеа корисни информации за степеност 

на загаденост и за ефектите од истото особено за зголемената смртност во 

земјата. 
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10. Балканскиот рис Спасе од Маврово- 2015 година 

 

Во рамки на своите тековни 

активности за промоција на Маврово 

како еден од најзначајните 

национални паркови во Македонија и 

Европа, Еко-свест спроведе 

едукативна и промотивна кампања за 

популаризација на статусот на 

Балканскиот рис. 

Имено, Балканскиот рис во 2015 

година официјално се најде на листата 

на критично загрозени видови, и беше 

утврден за посебен таксономски 

подвид. Фактот што националниот 

парк „Маврово“ претставува неговото 

последно репродуктивно јадро и 

прибежиште наложува потреба да се работи на дополнително 

подигнување на свеста за неговата заштита. 

 

Активностите беа насочени кон популаризација на Балканскиот рис и 

неговата екологија и начин на живот како и важност во екосистемот 

преку едукативни работилници со најмладата популација во соработка 

со Зоолошката градина во Скопје. Освен што можеа да се запознаат со 

маскотата „Спасе“, децата имаа можност да разговараат, бојат, 

креираат и да учествуваат во наградна игра. По улиците на Скопје се 

спроведе и кампањата „Петка за рисот“ во соработка со Македонското 

еколошко друштво, чија цел беше подигнување на свеста за 

Балканскиот рис кој во Македонија е прогласен на национален симбол 

и се наоѓа на монетата од 5 денари. 

 

За промоција на Маврово како туристичка дестинација, во рамки на 

концептот за Еко-авантури, Еко-свест во соработка со Ride.mk изготви 

тура за посета на националниот парк со низа активности кои 
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дополнително носат придобивки за локалното население, а воедно ја 

зачувуваат скапоцената природа на нашата земја. 
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3. Зајакнување на граѓанските организации за застапување на 
енергетската транзиција, 2016-2017, The Civil Society Fund 
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10. Градење партнерства за климатска заштита и декарбонизација 2013- 
2017 
 

11. Проверка на Европските механизми за заштита од корупција и заштита 
на животната средина, 2015 
 

12. Одржлива енергетска политика за југоисточна Европа, 2012-2016, 
Европска Комисија 
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6. Добиени награди и признанија 

 

Награда „13 Ноември“- Град Скопје 

 

Наградата е доделена во 2011 година за воспоставување на системот за 

изнајмување на велосипеди во Градот Скопје и особени постигнувања во 

заштитата на животната средина. 
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7. Тимот на „Еко-Свест“ 

 

 

Ана Чоловиќ Лешоска 

Извршна Директорка 

Национален координатор за CEE 

Bankwatch Network 

 

Невена Смилевска 

Проектен координатор за клима 

 

Елена Николовска 

Проектен координатор 

Односи со јавност 

 

 

Јасмина Саид 

Проектен координатор 
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Стојан Лешоски 

Проектен координатор,  

специјалист за ИТ 

 

Костадин Баткоски 

Асистент на проекти 
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8. Вмреженост и соработка во Република Македонија 

 

 ИПА 2 механизам за граѓански организации 

 

Во 2012 година, по иницијатива на Еко-свест се здружија вкупно 9 

организации од граѓанскиот сектор во Македонија и упатија заедничко 

барање до Вице-премиерот задолжен за европски прашања за учеството 

на граѓанските организации во процесот на програмирање на Европските 

(ИПА) фондови во Македонија. 

Во 2014 година, Еко-свест организираше годишна конференција на која 93 

организации го основаа ИПА 2 механизмот за граѓански организации, кој 

претставува главна консултативна алатка со државните институции, кога 

станува збор за програмирањето, мониторингот и имплементација на 

Европските фондови во Македонија. Оваа бројка набрзо порасна до скоро 

250 организации. 

Извештајот за напредокот на Македонија кон ЕУ го препозна 

воспоставувањето на оваа мрежа како светла точка во развојот на 

граѓанското општество.  

Оваа мрежа е организирана во 8 сектори, и тоа: демократија и владеење, 

владеење на правото и темелни права, животна средина и климатска 

акција, транспорт/енергетика, конкурентност и иновации, образование, 

вработување и социјални политики, земјоделие и рурален развој и 

територијална и регионална соработка. 

  

 Коалиција Натура2000 

 

Преку проектот „Заедно за Натура 2000“ кој Еко-свест го спроведуваше со 

поддршка на Европската комисија, се формираше Коалицијата Натура 

2000 од вкупно 15 организации активни на полето за заштитата на 

природата и животната средина. 

Коалицијата „Натура 2000“ е формирана  во Скопје на 29 мај 2011 година и 

функционира како платформа составена од граѓански организации, други 

релевантни институции и индивидуални стручни лица. Наменета е за 

соработка и размена на информации, мислења, предлози и ставови, и е 
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предвидено да биде место за развој на соработка во различни активности 

во согласност со мисијата на коалицијата. 

Коалицијата „Натура 2000“ има отворен карактер и кон неа може да се 

приклучи секое здружение кое ги поддржува мисијата на коалицијата и 

нејзината работа. 

Мисија на коалицијата „Натура 2000“ 

„Коалицијата “Натура 2000” обединува организации и поединци кои 

делуваат на полето на заштита на животната средина и биолошката 

разновидност со цел да се обезбеди воспоставување на еколошката 

мрежа Натура 2000 во Република Македонија. 

Коалицијата се залага за спроведување на правната регулатива и добрите 

практики за заштита на животната средина и биолошката разновидност 

при сите инфраструктурни или други загрозувачки активности во 

Република Македонија. Со тоа коалицијата ќе придонесе кон 

воспоставување и заштита на Натура 2000 подрачја.“ 

 

 

9. Вмреженост и соработка во светот 

 

Во своето досегашно работење, голем дел од поддршката за активностите 

во Македонија доаѓаше од партнерски организации и мрежи каде членува 

Еко-свест. Од нив можеше да се превземат конкретни идеи и начини на 

функционирање како и принципи и методи на работа. Во продолжение 

даваме преглед на позначајните мрежи на организации во Европа и 

регионот со посебен придонес кон нашата работа: 

 

 CEE Bankwatch Network 

Мрежа од 15 организации од Централна и источна Европа каде Еко-свест 

членува од 2005 година. Главниот фокус на оваа мрежа се активностите на 

меѓународните финансиски институции и спрелување на негативните 

влијанија од истите по животната средина и луѓето.  

Еко-свест успешно соработува со сите членки на оваа мрежа, а 

претставник од Еко-свест е член на Извршниот одбор на мрежата. 
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 SEE NET 

 

SEE NET е мрежа на граѓански организации од Југоисточен балкан со фокус 

на енергетика и транспорт. Брои 29 членки од регионот, групирани во 

повеќе работни групи. Членките од оваа мрежа заедно го имплементираа 

проектот ETNAR- Мрежа на граѓански организации за застапување за 

одржливо користење на енергијата и природните ресурси во Западен 

Балкан и Турција преку кој Еко-свест спроведуваше активности во 

Македонија во времетраење од 3 години. 

Турнејата на белиот дроб, еко=школата за енергија и едукативните 

работилници се дел од овој значаен проект. 

 

 EEB 

 

European Environmental Bureau е Европска организација за застапување на 

промени во политиките во врска со животна средина во ЕУ. Брои Над 140 

членки од над 30 европски земји. Еко-свест стана членка во 2015 година, а 

од 2016 година има свој претставник до Одборот на оваа мрежа. 

Членството во оваа мрежа ни овозможува контакт со европските трендови 

во политиките и контакт со голем број истомисленици од секторот, како и 

можност за професионална надградба на нашите членови преку посети, 

состаноци и настани организирани од страна на оваа мрежа. 

 

Еко-свест членува и во следните мрежи: GENET, Inforse Europe, Kite, WECF 

(Women in Europe for Common Future) и HEAL (Health and Environment 

Alliance). 


