
Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации 
Образец за пријава на иницијативи 

 
 
Почитувани претставници на граѓанските организации, 
 
Ви благодариме за интересот за пријава на иницијатива во рамки на четвртиот од серијата 
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации“ насловен: „ПЛАН ЗА ЧИСТ 
ВОЗДУХ“, кој ќе се одржи на 16.01.2019 година, со почеток во 10.00 часот во Медија центар, Влада 
на РМ. 
 
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате 
Упатството за поднесување на иницијативи и драфтот од акциски план во склоп на програмата во 
прилог. 
 
Назив на вашата организација:ЕКОСКОП, Скопје 
 
Адреса (улица, број, општина): Општина Центар, Гаражата кон МРТ 
 
Електронска пошта (e-mail): jovanmazganski@yahoo.com 
 
Телефонски број:076 447650 
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Jovan Mazganski, 076 447650 
 
Веб страница на вашата организација: nema 
 
Наслов на вашата иницијатива: Мерки и активности за намалување на аерозагадувањето 
 
На која од четирите компоненти се однесува вашата иницијатива? Компинента 1 
 
o Компонента 1. Мерки за директно справување со причините за загадување; 

o Компонента 2. Градење на јавната свест од предучилишна до пензионерска 

возраст; 

o Компонента 3. Регулаторни промени, неопходни за транзиција кон енергетски 

систем со ниска емисија; 

o Компонента 4. Имплементација на платформа за координација и следење на 

реализација на програмата; 

 
 
Проблеми и потреби: Да е направи Катастар на загадувачите, со киличина и вид на загадување, и 
план, во кои услови треба да престане со работа или ставање вон функција. Т.е. специјални мерки за 
спречување на загадувањето. Инспекциските служби, мобилни и ефикасни. 
(Идентификувајте проблем поврзан со акцискиот план во склоп на програмата за борба против 
аерозагадување и образложете го. Максимум еден параграф)  



 
 
Објаснување на иницијативата: За попрецизни да се утврдат изворите и видот на аерозагадувањето 
да се користат и мобилни мерачи на загадувањето, со паралелна анализа, сврзана со растојанието, 
воздушните струења, влажноста и сл. 
(Објаснете ја вашата иницијатива, поврзана со акцискиот план во склоп на програмата во прилог, 
односно што е она кое вие го предлагате со оваа иницијатива и наведете ја надлежната институција 
која треба да ја спроведе. Максимум два параграфи.) 
 
Цели и очекувани резултати: Точно утрвдување на катасарот на загадувачите и планирање на 
активности за намалување и/или престанок во критичните денови 
 (Oбјаснете кои се целите што ќе се постигнат доколку се спроведе предложената иницијатива. 
Објаснете кои се посакуваните или очекуваните ефекти, односно што ќе се промени доколку се 
спроведе предложената иницијатива. Максимум еден параграф.) 
 
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: нема 
 (Наведете, јавни финансиски импликации за реализација на предложената иницијатива, т.е. 
проценка колку буџетски средства би биле потребни за да се спроведе Вашиот предлог. 
Претставете ја временската рамка на спроведување на иницијативата.) 
 
Начелен план за мониторинг и евалуација: Во проектите сврзани со аерозагадувањето обавезно да се 
предвиди (и контролира) Мониторинг. Мониторингот по одреден период го презема надлежните 
органи. 
(Објаснете како планирате да го следите и оцените спроведувањето на вашата иницијатива. 
Максимум еден параграф.) 
 
Допонително образложување на иницијативата кое не е опфатено со претходните прашања: 
(Максимум 5 параграфи) Она што почесто се укажува, за сообраќајот, затоплувањето на 
домакинствата,  „А“ и „Б“ дозволите, велосипедски патеки и слично држи, но треба дда се 
реализира 
 
Прилози (опционално):  
(Прикачете подетални информации за предметот, целите и позадината на предложената 
иницијатива, студии и анализи што ги сметате за релевантни, итн) 


