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ПОКАНА 

 

Завршна конференција на тема „Квалитет на воздухот и здравствени ризици од 

загадувањето на воздухот во затворени простории“ 

 

 

Почитувани, 

 

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да учествувате на завршната 

конференција на тема „Квалитет на воздухот и здравствени ризици од загадувањето 

на воздухот во затворените простории“, која ќе се одржи на 27 мај 2021 година со 

почеток во 12:00 часот, онлине, преку ЗООМ платформата. 

 

Главната цел на конференцијата е да се подигне свеста за загадувањето на воздухот во 

затворените простории и потребата од развој на политики за подобрување на квалитетот 

на воздухот во затворените простории со посебен фокус на училиштата и градинките. 

Конференцијата опфаќа промоција на тековни активности за загадувањето на воздухот 

во затворените простории, презентација на резултатите од мониторинг кампањата во 10 

основни училишта од Општина Карпош, здравствените ефекти од загадувањето на 

воздухот во затворените простории и препораки како да се подобри квалитетот на 

воздухот во затворените простории. Исто така во рамките на конференцијата ќе бидат 

презентирани перспективите на СЗО во решавањето на проблемите со загадувањето на 

воздухот и проценката на здравствените ризици од загадувањето на воздухот во 

затворени простории. 

 

За да се вклучите на конференцијата, регистрирајте се на следниот линк најдоцна 

до 26.05.2021, до 16ч. 

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме агенда за настанот. 

 

Завршната конференција се организира во рамките на проектот „Зголемување на 

свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта“ финансиран 

од Австралиска Амбасада во Белград. 

 

Доколку Ви се потребни дополнителни информации за проектот или околу 

организацијата на настанот, Ве молиме контактирајте го Филип Стојановски на 

телефонскиот број 070/579-182 или по мејл на fstojanovski@yahoo.com и 

centarzaklimatskipromeni@yahoo.com. 
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Дневен ред 
 
Прва сесија:  Отварање на конференцијата   
 

12:00 – 12:10 Отварање на конференцијата 
Бојана Станојевска Пецуровска, Претседател, Центар за климатски промени 
 

12:10 - 12:20 Поздравен говор 
Н.E. Рут Стјуарт – Амбасадор на Австралија во Србија, Северна Македонија и Црна 
Гора 

 
12:20 – 12:30 Поздравен говор 

Г-дин Стефан Богоев – Градоначалник на Општина Карпош 
 
 

 
Втора сесија: Здравствени ризици од внатрешно загадување, превенција и контрола на 
аерозагадувањето во внатрешните простории 
12:30 – 12:45 Резултати од мониторинг кампањата за квалитет на воздухот во затворени 

простории од основните училишта во Карпош  
Г-дин Филип Стојановски, Центар за климатски промени 
 

12:45 – 13:15 Контрола и превенција со цел подобрување на внатрешното загадување на 
воздухот 
Проф. Др. Дејан Мираковски, Универзитет Гоце Делчев - Штип 
 

13:15 – 13:35 Проценка на здравствени ризици од внатрешното загадување на воздухот 
Проф. Др. Драган Ѓорѓев, Институт за јавно здравје 
 

13:35-13:55 СЗО Перспективи во решавањето на внатрешното загадување на воздухот и 
проценка на здравствени ризици  
Др. Ирина Застенскаја – Технички службеник за хемиска безбедност, СЗО Европа, 
Центар за животна средина и здравје 
 

13:55 – 14:30 Дискусија и затворање на конференцијата 
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