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ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА НЕФОРМАЛНАТА МРЕЖА 

формирана во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското 
општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина“ 

финансиран во рамките  на програмата за акциски грантови на 
ЦивикаМобилитас 

 
 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 1 
Овој деловник за работа ја регулира работата на неформалната мрежа, за: 
 

- Структура на неформалната мрежа 
- Членство во неформалната мрежа 
- Начинот на комуникација во неформалната мрежа 
- Начинот на информирање на јавноста 
- Мониторингот на акциските планови 
- Известување за завршените активности 

 
 
II.  ЦЕЛИ НА НЕФОРМАЛНАТА МРЕЖА 
 

Член 2 
 
Целта на НМ е да го следи процесот и напредокот на вклучување на јавноста како и да игра 
улога на супервизор и коректор во начинот и степенот на вклучување на јавноста за 
прашања од областа на животна средина во општината. 
 
РНМ имаат за цел да ги спроведуваат активностите од три годишните акциски планови за 
поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки во областа на 
животната средина. Сите членови во неформалните мрежи имаат мандат од три години. 
 
 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА  
 

Член 3 
 
 Неформалната мрежа (НМ) е целина од пет регионални неформални мрежи 
(РНМ) во која членуваат Единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) и Граѓанските 
организации (ГО). Раководен орган на НМ е ЗГ „Центар за климатски промени“ – 
Гевгелија (ЦКП) со времетраење од три години.  
  
Раководниот орган на НМ е одговорен за: 
 

- Воспоставување на систем за навремена и редовна комуникација помеѓу членовите 
- Одржување на редовни годишни состаноци со членовите од мрежата 
- Афирмирање на повеќе членки во мрежата 
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- Изготвување на годишен сумарен извештај за работата на мрежата 
 
 
 
ЕЛС членовите се одговорни за: 
 

- Навремено информирање на членките од НМ за спроведување на акциите од 
акцискиот план преку заедничката група на ФБ 

- Известување до НМ за планираните јавни расправи поврзани за плански документи 
од областа на животната средина 

- Да учествуваат на полугодишните состаноци на РНМ 
 

 
ГО членовите се одговорни за: 
 

- Навремено информирање на јавноста за спроведување на акциите од акцискиот 
план  

- Известување до јавноста за планираните јавни расправи поврзани за плански 
документи од областа на животната средина 

- Да учествуваат на полугодишните состаноци на РНМ 
 

Член 4 
Раководниот орган се избира на секои три години. Раководниот орган се избира со гласање 
на членовите на неформалната мрежа и обезбедување на консензус на мнозинството на 
членовите (50%+1). Сите оние организации кои сакаат да бидат на предлог листата, 
потребно е да поднесат барање до моменталниот Раководен орган. Барање за предлог за 
Раководен орган може да достави било која организација/општина која е член на 
неформалната мрежа минимум 2 години. 
 
IV. ЧЛЕНСТВО 
 

Член 5 
 

 
Член во НМ може да стане секоја ЕЛС и ГО на Република Македонија со 

пополнување на формулар за членство. 
Формуларот за членство се пополнува електронски и се доставува до 

раководниот орган по електронски пат. 
Раководниот орган е должен во рок од 30 дена по примањето на формуларот за 

членство во мрежата да му достави меморандум за соработка на новата членка. 
Новата членка е должна во рок од 30 дена да го достави потпишан и заверен 

меморандумот за соработка на раководниот орган 
Мандатот на сите членки во НМ е 3 години. 
Продолжувањето на мандатот се врши со доставување на барање за 

продолжување на членството до раководниот орган 
Раководниот орган во рок од 30 дена по примањето на барањето за 

продолжување на членството треба да му достави меморандум за соработка 
Членката која бара продолжување е должна во рок од 30 дена да го достави 

потпишан и заверен меморандумот за соработка на раководниот орган 
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Членувањето во НМ е доброволно и без финансиски надомест. 
 

Член 6 
 

Доколку некоја членка сака доброволно да ја напушти НМ од било која причина, 
може да го стори истото во било кое време со поднесување на барање до раководниот 
орган за напуштање на мрежата. Раководниот орган е одговорен барањето за напуштање на 
мрежата да го достави до НМ. 

 
V. ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА 

 
Член 7 

 
НМ ќе ги користи следните инструментите за комуникација за пренесување на 

своите пораки до целните групи.  
 

 Интернет страна 
 

Интернет страната НМ ќе ја користи како инструмент за комуникација со сите 
целни групи. Во моментот овој вид на комуникација ќе биде обезбеден преку веб 
страната на Раководниот орган. www.ckp.org.mk  

 
 Соопштение за јавност 

 
За информирање на пошироката јавност за своите активности, НМ ќе испраќа и 

соопштенија за јавноста до сите национални и релевантните локални медиуми. 
 

 Изјави за медиуми 
 

Претставници на НМ ќе даваат изјави за медиумите при спроведување на 
активности од акциските планови. 

 
 Фејсбук група (отворена за комуникација со целата јавност) 

 
За редовно информирање на јавноста НМ ќе ја користи како инструмент за брза и 

навремена информација 
 

 Мејлинг група 
 

За потребите на мрежата функционираат шест мејлинг групи: пет регионални и 
една национална група. Целта е меѓусебна комуникација на локално и национално ниво за 
спроведување на акциите од акцискиот план, предлози за нови заеднички акции и 
доставување на записници од состаноци. 
 
V. РАБОТА НА НМ 
 
 

Член 8 
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Состаноците на РНМ се одржуваат два пати годишно, по потреба членките можат 

да остварат повеќе состаноци во текот на годината. Еден состанок на средината на 
годината и еден на крајот на годината. 
  

Член 9 
Раководниот орган ќе им достави предлог дневен ред до сите НРМ. Членките на 

НРМ можат да го променат дневниот ред и да го дополнат согласно потребите на мрежата. 
 

Член 10 
 

При усвојувањето на предлог дневниот ред на состанокот, некои точки можат да се 
додадат, исклучат, изменат или одложат.  
 

Член 11 
 

Секоја точка од дневниот ред за состанокот, чие разгледување не е завршено на тој 
состанок, автоматски се вклучува во дневниот ред на следниот состанок, освен ако 
членовите не одлучат поинаку. 
 

 
VI. МОНИТОРИНГ  

 
Член 12 

 
 

Мониторингот на спроведените акции од акциските планови за тековната година ќе 
се врши еднаш годишно. ЕЛС од РНМ во декември треба да им достави годишен извештај 
на ГО од истата РНМ за спроведените акции од тековната година. ГО го разгледува 
доставениот извештај и во рок од 10 дена треба да им достави забелешки и коментари за 
извештајот на ЕЛС. ЕЛС потоа ги разгледува коментарите и забелешките и го испраќа во 
рок од 10 дена како финална верзија до надлежниот орган на НМ. Надлежниот орган во 
рок од 10 работни дена треба да изготви сумарен извештај од сите РНМ и истиот да го 
дистрибуира до сите членки на НМ.  

 
VII. ЗАПИСНИЦИ 

 
Член 13 

Од секој состанок на РНМ се изготвува записник од страна на Записничар, назначен од 
РНМ. 

 
Записникот содржи:  
- податоци за датумот и времето на одржување, 
- присутни членови, 
- дневен ред на состанокот, тек на состанокот и податоци за заклучоците 

донесени од страна на членовите на РНМ. 
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    Усвоениот записник од состанокот на РНМ го потпишуваат сите членки на 
РНМ и го доставуваат до раководниот орган на НМ. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 14 
Измените и дополнувањата на овој Деловник се вршат со консензус на мнозинството на 

членовите. 
 

Член 15 
Овој Деловник влегува во сила со денот на неговото донесување 

 
 
Скопје, 21.12.2017    РАКОВОДЕН ОРГАН 
      Центар за климатски промени-Гевгелија 
      Бојана Станојевска Пецуровска, Претседател 
 
 
 
 
 

Членови на неформалната мрежа 
 
1. Регионална мрежа – Скопски регион 
- Општина Аеродром 
- Општина Карпош 
- Центар за истражување и информирање „Еко свест“- Скопје 
- ЗГ„Ајде Македонија“-Скопје 
Организација за поддршка на оваа мрежа: ЗГ„Центар за климатски промени“-Гевгелија 
 
 
2. Регионална мрежа – Пелагониски регион 
-Општина Ресен  
- ЗГ „Глобал“ Битола 
Организација за поддршка на оваа мрежа: Центар за истражување и информирање „Еко 
свест“- Скопје 
 
 
3. Регионална мрежа – Југозападен регион 
- Општина Македонски Брод 
- ЕД „Треска“ Македонски Брод 
Организација за поддршка на оваа мрежа: ЗГ „Глобал“ Битола 
 
 
4. Регионална мрежа – Југоисточен регион 
- Општина Струмица 
- ЕД „Планетум“ Струмица 
- Фондација за локален и ИТ развој (ФЛОРИТ) – Гевгелија 
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Организација за поддршка на оваа мрежа: ЗГ„Центар за климатски промени“-Гевгелија 
 
 
5. Регионална мрежа – Источен регион 
- Општина Македонска Каменица 
- ЕД „Здравец 2002“ Македонска Каменица 
Организација за поддршка на оваа мрежа: ЗГ„Ајде Македонија“-Скопје 
 


