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Здружение на граѓани „Центар за климатски промени“-Гевгелија чија главна цел е 
заштитата на животната средина и ублажување и адаптација кон климатските промени 
се залага за активно и транспарентно спроведување на своите активности, па во таа 
насока подготвува и годишни извештаи за спроведените активности.  

 

Мисија 
Мисијата на ЦКП е да ја штити животната средина и да имплементира активности за 
борба со климатските промени, со цел подобрување на животната средина. Главните 
цели на Центарот за климатски промени се: 
 

• Поддршка на индустријата со цел подобрување на нивните енергетски 
перформанси и перформансите во животната средина 

• Подигнување на јавната свест за климатските промени и можностите кои 
произлегуваат од Механизмот за чист развој (МЧЈ) 

• Предложување на мерки за подобрување и промена на законската рамка на 
полето на енергетиката, климатските промени и животната средина 

• Зајакнување на капацитетите на локалната и централната власт како и 
капацитетите на индустријата со цел развој на проекти за климатски промени и 
подобрување на перформансите во животната средина. 

• Промовирање и поддршка на владеење со животната средина, енергија и 
управување со животната средина 

 

Визија 
Визијата на Центарот за климатски промени е насочена кон намалување на јалеродниот 
диоксид и креирање на општество одговорно кон животната средина. Со цел да го постигнеме 
тоа, ЦКП ги насочува своите активности кон индустриска енергетска ефикасност, 
интегрирано спречување и контрола на загадувањето, управување со отпад, намалување и 
ублажување на климатските промени, управување со животна средина и енергетски 
менаџмент. 
 
ЦКП е организација основана од луѓе кои имаат широко познавање за климатските промени, 
животната средина, управување и заштитата на животната средина, кои сакаат да ги споделат 
своите искуства со останатите и да обезбедат подршка за централните и локалните власти, 
особено во борбата со климатските промени и промовирање на енергетска ефикасност и 
обновливи извори на енергија. 
 
Во периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година организацијата активно работеше и ги 
спроведе следните активности:  
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1. Проект: "Зголемено вклучување на граѓанското општество во 
процесот на донесување одлуки од областа на животна средина" 

Еден од основните проблеми е недоволно познавање на самиот процес на учество на јавноста 
во донесувањето на одлуки од областа на животната средина, односно не познавање на 
законската регулатива и одговорностите кои ги имаат ЕЛС и секој граѓанин вклучувајќи ги и 
граѓанските организации. Интеракцијата помеѓу ЕЛС и граѓанското општество е сведена на 
минимум и со тоа можностите да се поправат определени грешки, како и да се дојде до нови 
иновативни решенија се сведени на минимум. Поради тоа, потребно е да се зголеми 
интеракцијата помеѓу граѓаните, граѓанските организации и ЕЛС. Запознавање со законските 
обврски и надлежности на таргет групите, влијанието врз интеракцијата односно активното 
учество на граѓанските организации при донесување на значајни и круцијални одлуки од 
областа на животната средина се дел од потребите на целните групи. 

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ 

Општа цел - Зголемена вклученост на граѓанските организации во процесот на донесување 
одлуки од областа на животна средина на локално ниво. Специфична цел - Подобрена 
соработка на граѓанскиот сектор и локалната самоуправа на полето на донесување одлуки од 
областа на животна средина на локално ниво. 

РЕЗУЛТАТИ 

✓ Зголемена вклученост на ГО во процесот на донесување одлуки и заедничко решавање 
на проблемите за животна средина на локално ниво 

✓ Вмрежување со цел успешно донесување одлуки од областа на животната средина 
✓ Подигнување на свеста кај граѓанско општество со цел промоција на општествените 

промени. 

АКТИВНОСТИ 

✓ Студија за актуелната состојба на вклученост на јавноста во процесот на донесување 
на одлуки за животна средина на локално ниво 

✓ Тренинг за ГО со цел подигнување на јавна свест за потребата од нивно активно 
вклучување во процесот на донесување на одлуки 

✓ Тренинг за ЕЛС со цел активно вклучување на ГО во процесот на донесување на 
одлуките 

✓ Изработка на акциски планови за ЕЛС за вклучување на јавноста  

✓ Заеднички активности за подигнување на јавна свест за организирање на национални 
или локални општествени иницијативи 

 

Реализирани активности во рамките на проектот: 

a. Изработена е студија за актуелната состојба за вклученост на јавноста во 

процесот на донесување одлуки за животна средина 
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b. Реализирани 2 тренинзи, еден за граѓански организации и 1 за единциите на 

локалната самоуправа 

c. Изработени се 6 акциски планови за вклучување на јавноста за општините: 

Аеродром, Карпош, Македонска Каменица, Македонски Брод, Ресен и Струмица. 

d. Реализирани се 6 заеднички акции (организирани помеѓу граѓанскиот сектор 

и ЕЛС) со цел подигнување на јавната свест за прашањата од животна средина 

e. Се формираше првата мрежа за животна средина помеѓу ЕЛС и ГО под наслов 

„Вклучи се за здрава животна средина“. 

 

2. Проект: "Прекугранично партнерство за заштита на животната 
средина и подобар квалитет на живот (Waste EDU)" 

Проектот е финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за прекугранична 
соработка на Република Македонија и Република Бугарија, прв повик 2014TC16I5CB006-2015-
1.  Проектот се имплементира на територијата на Република Бугарија – Област Благоeвград и 
Република Македонија – Југоисточен регион. 

Таргет групи: Ученици од основните училишта на возраст од 6 од 15 години, невладини 
организации, мали и средни претпријатија кој работат во областа на управување со отпад. 

Времетраење на проектот: 15 месеци (18.10.2014 – 18.01.2017) 

Целта на проектот е да се интензивира и промовира прекуграничната соработка помеѓу 
луѓето и институциите за заедничко решавање на еколошките проблеми поврзани со 
управувањето со отпадот и спречување на загадувањето во пограничниот регион, со цел да се 
овозможи подобар квалитет на живот. 

 
Во рамките на проектот се реализираа следните активности: 

✓ Едукативна и промотивна кампања за подигнување на јавната свест 
✓ Изработка на тренинг програма за управувања со отпад, негово намалување и 

рециклирање наменета за оснонвите училишта 
✓ Израбтока на интернет страна (www.wasteedu.eu) 
✓ Изработка на апликација за Andorid и OS платформи со која ќе може секој да пријави 

диви депонии и други загадени области во пограничниот регион 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.company.wasteedu.trashtracker&hl=
en)  

✓ Изработena e едукативна книга за животниот циклус на отпадот намената за деца и 
ученици до 16 годишна возраст 

✓ Организирaн е Форум за застапеноста на едукативни програми за управување со отпад 
во образовните институции 

✓ Изработка и дизјан на опрема за складирање на отпад од стакло, хартија, пластика, 
батерии и ОЕЕО 

✓ Организирани се 2 зелени кампови за ученици со цел едукација за управување со отпад 
✓ Поставени се канти за селекција на отпад во 12 училишта од Југоисточниот регион 
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Резултати: 

✓ Организирани заеднички зелени кампови во Македонија и Бугарија 

✓ Изработка на интернет страна со информативна содржина од областа на управувањето со 

отпад 

✓ Апликација за Andorid и OS платформи со која секој може да пријави диви депонии и други 

загадени области во пограничниот регион 

✓ Подготвена и испечатена едукатвина книга за животниот циклус на отпадот 

✓ Спроведен форум за застапеноста на едукативни програми за управување со отпад во 

образовните институции 

✓ Дистрибуирана опрема за селектирање на отпад и батерии во 24 основни училишта, по 12 

од секоја страна 

3. „Поддршка на прекугранично претприемништво/ 
Транснационално бизнис консултантство“ (SCBE-TBC) 

 

Проектот е поддржан и ко-финансиран од Европската Унија и Национални фондови на 
земјите учеснички во ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција - Република 
Македонија 2007-2013“ и е со вкупен буџет од 705.589,36 EUR. 

 

Основа за проектот 

Еден од приоритетите на Програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција 
е подобрувањето на прекуграничниот економски развој, посебно промоцијата на 
претприемништвото, бидејќи истото вклучува долгорочна гаранција за самоодржлив 
економски развој. Тргнувајќи отткука овој проект беше развиен во согласност со реалната 
состојба на пазарот на труд во прекуграничната област на Грција и Македонија и поради 
фактот што голем дел од тамшната популација страда од невработеност, а 
претприемништвото следи пат на намалување. Исто така, имајќи во предвид дека 
децентрализираните подрачја во државите се во значително потешка ситуација отколку 
останатите беше очигледно дека директна социо-економска поддршка е есенцијална и 
неопходна. Проектот всушност претставува алатка преку која невработените лица и 
постоечките претприемачи ќе се здобијат со можност за развивање на сопствените 
квалификации и можност да бидат поддржани за нов почеток овозможувајќи им поддршка за 
претприемништво. 

 
Општа цел 

Генералната цел на проектот е подобрување на претприемништвото во прекуграничното 
подрачје на Лерин-Охрид-Солун. Предложената општа цел е утврдување на нови 
индивидуални, социјални и „зелени“ претпријатија и подобрување на постоечките. За да оваа 
општа цел биде полесно остварена, проектните активности се стремат кон ефективен 
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професионален тренинг и консултинг - менторство на таргетните групи во областа на 
претприемништвото со цел да им се овозможи квалификувана позадина, следствено 
невработените лица да бидат во можност да формираат свои претпријатија, додека пак веќе 
постоечките претпријатија да се подобруваат и развиваат. Формирањето на нови 
претпријатија е исто така тесно поврзана со втората општа цел на проектот, а тоа е 
намалување на невработеноста во регионот. 

Спроведени активности во рамките на проектот: 

1. Изработени 50 бизнис планови за 50 различни компании 

2. Реализирани 3 тренинзи со времетраење од 4 дена за вкупно 50 компании 

3. Реализирани 1000 часа менторство со цел успешно водење бизнис 

4. Изработена ПЕСТЕЛ анализа за Југозападен регион во Македонија 

5. Спроведена јавна кампања за претприемништво во Југозападниот регион на 

Македонија 

4. Подготовка на  Поглавје за недостатоци и празнини и финансиски 
и технички потреби и потреби за градење на капацитетите, во 
рамките на Вториот двогодишен извештај за климатски промени 

 

 
Главната цел на проектот е да и помогне на земјата во вклучувањето и интеграцијата на 
климатските промени во националните и секторските развојни политики преку 
обезбедување на континуитет во процесот на зајакнување на институционалниот и 
техничкиот капацитет, делумно инициран и одржуван од Националните комуникации и 
Првиот двогодишен извештај за климатски промени.   
 
CCC was responsible for providing updated information on financial resources (international and 
national), technology transfer, capacity-building and technical support relevant to climate change for 
the period 2014-2016 that shall serve as relevant chapter for the SBUR. 
Центарот за климатски промени работеше на ажурирање на информациите за финансиските 
ресурси (меѓународни и национални), трансферот на технологии, градење на капацитетите и 
тешничката поддршка релевантна за климатските промени за периодот од 2014 – 2016 
година.  

Главен производ на овој проект е документот „Ограничувања и недостатоци, и релевантни 
финансиски, технички и потреби за капацитети за интеграција во политиките за климатските 
промени“  
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  ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ 2017 

 

Центар за климатски промени-Скопје  
Козле-2 бр. 18 Скопје 
Република Македонија 
ckp.skopje@gmail.com  
 

Центар за климатски промени-Гевгелија  
Гоце Делчев  бр. 74 – Гевгелија 
Република Македонија 
ckp.gevgelija@gmail.com  

Центар за климатски промени-Охрид 
Димитар Влахов бр. 14/12 – Охрид 
Република Македонија 
ckp.ohrid@gmail.com  
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