
ПРАВИЛНИК ЗА КОМУНИКАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА 
КОАЛИЦИЈАТА ЗА КЛИМА 

 
 

Член 1 
 
Со овој Правилник се уредува начинот на комуникација во рамки членовите на 
Коалицијата за клима, нејзините органи како и начинот на комуникација со 
надворешните субјекти.  
 

Член 2 
 
Со цел воспоставување на внатрешна комуникација помеѓу членовите на 
коалицијата Секретаријатот ќе формира електронска меил листа (google list) на која 
ќе се испраќаат сите информации до членките. 
За внатрешна комуникација меѓу членките и комуникација со Регионалните 
координатори е задолжена организација која ја води функцијата- комуникација со 
членството (Секретар за комуникација со членството).  
 

Член 3 
 

За меѓусебна комуникација помеѓу членовите на Секретаријатот, а со цел брзо и 
експидитивно споделување на информации ќе се користи вибер група и телефонски 
контакт. 
Преку вибер група ќе се споделуваат информации за датум и час на одржување на 
состанок и теми на состаноците.  
За својата работа Секретаријатот ќе одржува состаноци кои може да бидат и 
електронски за кои ќе составуваат Записници.  
Записниците од состаноците и донесените Заклучоци, Секретарот за комуникација 
со челенството е должен да ги сподели преку електронската меил листа(google list) 
до Регионалните координатори и до сите членки. 

 
Член 4 

 
Секретаријатот избира Регионални координатори кои информациите ќе ги добиваат 
од Секретарот за комуникација со членството и Секретарот за односи со јавност. 
Регионалните координатори се должни за членовите на Коалицијата од својот 
регион да изготват електронска меил листа (google list) преку која ќе ги пренесат 
сите активности, задачи и информации кои ќе ги добијат од Секретарот за 
комуникација со членството. 
Исто така Регионалните координатори се задолжени, сите прашања, барања, 
информации кои ќе ги добијат од членовите на коалицијата од нивниот регион да ги 
споделат со Секретарот за комуникација со членството. 



 
 
 

Член 5 
 

Секретаријатот формира работни групи по теми и назначува Координатори на 
работните групи. 
Координаторите на работните групи се должни да ги информираат сите регионални 
координатори за темата за која е формирана работната група и да побараат од нив 
да ја дистрибуираат информацијата до сите нивни челнови (од регионот) доколку 
се заинтересирани да се приклучат кон работната група.  
Кооргинаторот на работната група изготвува електронска меил листа (google list) на 
членовите на работните групи преку која им ги пренува информациите за сите 
активности,задачи и информации кои ќе ги добие од Секретарот за реализација на 
програмата. 
Координаторот на работната група изготвува Записник од секоја средба или 
состанок и го испраќа до Секретарот за релаизација на програмата. 
Исто така Координаторите на работните групи се задолжени сите прашања, барања 
и информации кои ќе ги добијат од членовите на работната група да ги споделат со 
Секретарот за реализација на програмата. 
 

Член 6 
 
За комуникација со надворешни субјекти во име на Коалицијата, задолжена е 
организацијата која ја води функцијата на Секретаријатот за односи со јавност 
(Секретар за односи со јавност). 
Само Секретарот за односи со јавност има право и обврска да комуницира во име 
на Коалицијата со медиуми, институции и организации и да соопштува ставови на 
Коалицијата. 
Секретарот за односи со јавност ги информира регионалните координатори за 
официјалните ставови на Коалицијата и истите треба да ги споделат со членките 
од нивниот регион. 
При комуникацијата во име на Коалицијата, Секретарот за односи со јавност е 
должен да ги штити интересите на Коалицијата, да го штити нејзиниот углед и да ги 
изнесуваат официјалните ставови на Коалицијата усвоени на нејзините состаноци 
и состаноците на Секретаријатот. 
 

Член 7 
 

Коалицијата комуницира со надворешните субјекти и јавноста преку: 
• изнесување или објавување на свои ставови, извештаи, студии, прегледи на 
случаи, билтени, презентации, летоци, писма и други документи. 



• организирање конференции за печат, испраќање известувања до медиумите 
и јавноста, објавување вести во печатените и електронските медиуми и други 
социјални мрежи. 
Коалицијата комуницира со јавноста и со надворешни субјекти со следниве цели: 
• Обезбедување на што е можно поголема покриеност на територијата на 
Република Македонија  
• Спроведување на правната регулатива која е поврзана со климатските 
промени 
• Промовирање на добрите практики за заштита на животната средина  
• Реагирање за спречување или изменување на планираните или тековни 
инфраструктурни и други активности кои имаат загрозувачко влијание на 
биолошката разновидност и животната средина 
• Информирање на јавноста и институциите за прашања поврзани со дејноста 
на Коалицијата 
• Поттикнување на јавна дискусија за теми кои се во согласност со мисијата и 
целите на Коалицијата 
• Штитење на интересите на граѓаните поврзани со животната средина 
• Изнесување на став по одредено прашање согласно мисијата и целите на 
Коалицијата 

 
Член 8 

 
Секоја комуникација која ги претставува ставовите на Коалицијата го содржи логото 
на Коалицијата и е потпишана од страна Секретаријатот со зборовите „во име на 
Коалицијата за клима“. 

Член 9 
 
Членството во Коалицијата на ниеден начин не ја загрозува слободата на било која 
организација членка да го изнесува својот сопствен став, но во ситуација ставот да 
се разликува од заедничкиот став на Коалицијата, името на Коалицијата не смее да 
се поврзува со ставови кои не се официјално поддржани од Коалицијата. 

 
Член 10 

 
Овој правилник е донесен од страна на Секретаријатот и усвоен од страна на сите 
членки на Коалицијата за клима и сите сегашни и идни членки се должни да го 
почитуваат. 
 

Член 11 
 
Електронски примерок од овој правилник ќе биде доставен за секоја организација - 
членка на Коалицијата.  
 



Член 12 
 
Измени на овој Правилник може да донесе Секретаријатот и за истото е должен да 
ги информира сите членки на Коалицијата.   
Предлог за изменувње и дополнување на овој правилник може да достави секоја 
полноправна членка.  

Предлогот од став 2 од овој член се разгледува на следната седница на 
Секретаријатот. 

Одлуките за измена на овој Правилник треба да бидат потврдени на првиот 
состанок на сите членки на Коалицијата. 

За Коалицијата за клима 

Секретаријат: 

1.------------------------- 

2.------------------------- 

3.------------------------- 

4.------------------------- 

5.------------------------- 


