
 
 

 

МЕМОРАНДУМ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАВЕДНА 

ТРАНЗИЦИЈА 

Климатските промени се најголемиот предизвик за носителите на одлуки денес. 

Нивните последици веќе ги трпат заедниците во светот, особено во земјите во развој 

како нашата кои немаат финансиски средства да се справат со штетите и загубите.  

Токму заради преземање заеднички активности за ублажување и прилагодување на 

климатските промени, вкупно 197 држави се посветија на тоа да ги елиминираат 

штетните активности и да ги променат своите потрошувачки практики со 

потпишување на Парискиот договор во кој тие го ветија следново: 

●         да се ограничи глобалното зголемување на температурите од прединдустриски 

нивоа под 2°C, но со цел да се сведе на 1,5°C; 

●         да превземат мерки за намалување на националните емисии на стакленички 

гасови и прилагодување на кон климатските промени; и 

●         да започнат праведна транзиција за борба против климатските промени и 

понатаму да развиваат достојна работа и квалитетни работни места во согласност со 

развојните приоритети утврдени на национално ниво. 

Како резултат на овој Договор, регионите во кои се врши експлоатација на јаглен низ 

целиот свет се соочија со една нова реалност: земјите треба да преземат итни мерки за 

затворање на електраните кои користат јаглен, да преминат кон технологии кои 

користат ниско ниво на јаглерод и да превземат активности за зголемување на  

енергетската ефикасност. 

Светот денес не може да си дозволи постоење на ситуација во која има индустрии кои 

интензивно користат јаглерод и, за таа цел, регионите кои се богати со јаглен и лигнит 

мора да се справат со предизвикот наречен праведна транзиција. Земјите од Западен 

Балкан, од кои повеќето сè уште се зависни од овие ресурси, сепак ја потпишаа 

Софиската декларација и се заложија да станат клима неутрални до 2050 година. За таа 

цел овие држави треба да обезбедат транзиција кон декарбонизиран енергетски сектор, 

а праведноста на оваа  транзиција е клучен аспект во овој процес. 

Покрај регионите во кои се врши експлоатација на јаглен, праведната транзиција ги 

засега сите региони на чија територија има отворени рудници како и регионите на чија 

територија има индустриски капацитети со високи емисии на стакленички гасови. 

С. Македонија во моментов има многу амбициозни политики за клима и енергија, но 

успешното спроведување на овие политики кои се носат на централно ниво ќе зависи 

од навременото и соодветно превземање на активности и мерки на локално ниво. 

Општините зафатени со овие процеси треба да бидат главните носители на процесите 

на праведна транзиција во земјата. 



 
 

 

Со цел да го поттикнеме и поддржиме процесот на праведна транзиција во С. 

Македонија ги повикуваме кандидатите за градоначалници на локалните избори 2021 

за регионите во кои се врши експлоатација на јаглен како и сите региони со отворени 

рудници и регионите на чија територија има индустриски капацитети со високи емисии 

на стакленички гасови да се обврзат дека ќе ги почитуваат подолу набројаните осум 

основни принципи на праведна транзиција. 

1.        Разбирање на концептот праведна транзиција (правилно дефинирање) 

2.        Определување на релевантното територијално подрачје 

3.        Познавање на потенцијалот на регионот 

4.        Согласност од оние кои ги донесуваат одлуките 

5.        Спроведување консултации со заедницата 

6.        Учење од успешните приказни (споделување на искуства) 

7.        Поддршка на централно ниво 

8.        Идентификување финансиски инструменти 

Сите принципи се детално објаснети во документот на следниот линк. 

 

Подржувачи на принципите на праведна транзиција:   

 

https://drive.google.com/file/d/1KuO7_B8w3N9qxok3RwydFwJIZXEdyuEm/view?usp=sharing

