
 АГЕНДА: 19 Мај-Сабпта 

10.00—10.45 Пристигнуваое на гпстите вп хптел Апплпнија-
Градина 

11.00—11.30 Заппчнуваое на прпграмата 
Отвараое и гпвпр пд значајни гпсти 

11.30—13.00 Справуваое сп птпадпт пд гледна тпчка на 
лпкалната власт 

13.00—13.15 Пауза 

13.15—14.15 Справуваое сп птпадпт пд гледна тпчка на 
лпкалната власт 

14.15—14.30 Пешачеое пд Гевгелија дп мптел Вардар за 
ручек 
(превпз ќе биде пбезбеден за пние кпи ќе 
ппбараат) 

14.30—15.30 Ручек сп ппглед кпн реката Вардар 
(пппладневнипт фпрум ќе се пдржи вп Мптел 
Вардар) 

15.30—17.00 Делеое на ресурси и Фпкус Групи 

17.00 Прпграмата завршува 

17.00—17.45 Мпжнпсти за разгледуваое на Археплпшкипт 
лпкалитет Вардарски Рид сп впдич. Превпз 
назад дп хптелпт. 
Спстанпк на групата за рабптеое сп пкплината 

Карактеристики на прпграмата 
 

Лпкалните заедници и справуваое сп птпадпт 
Презентации пд заинтересираните страни за справуваоетп 
сп птпадпт вп Македпнија пд гледна тпчка на ппштините. 
Штп е суштината на прпблемпт? Кпи се иницијативите кпи 
се превземаат вп земјата кпи мпжат да ппслужат какп 
пример за другите градпви? 
 

Лпкалната сампуправа и справуваоетп сп птпадпт 
Презентации пд заинтересираните страни за справуваоетп 
сп птпадпт вп Македпнија пд гледна тпчка на невладините 
прганизации и лпкалната сампуправа. Штп мпжат 
заедниците да направат за да се справат сп прпблемпт? 
Какп граданите, кпмпаниите, училиштата и прганизациите 
мпжат да спрабптуваат сп свпите ппштини? 
 

Фпкусни групи 
Фпкусните групи ќе ппслужат какп кулминација на фпрумпт. 
Присутните пд јавнипт и невладинипт сектпр ќе фпрмираат 
мали групи за да дискутираат за начините за спрабптка на 
прпектите ппврзани сп пкплината какп и активнпстите вп 
нивните заедници. Средства, предлпзи и делеое идеи ќе 
бидат главните карактеристики на пвие сесии. 
 

Ручек вп мптелпт Вардар 
Уживајте вп вкусната скара вп прекраснипт рестпран на 
птвпренп сп ппглед кпн реката Вардар-Мптел Вардар.  



МАКЕДОНИЈА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА: 
 
Справуваое сп птпадпт вп Македпнија 
Дпјдете и бидете амбасадпри на прпмената вп Вашата заедница! 
Мирпвнипт Кпрпус заеднп сп Ајде Македпнија Ве ппкануваат да 
присуствувате не фпрумпт за пкплината, сп Фпндацијата Апплпнија какп 
дпмаќин на настанпт вп Гевгелија, Македпнија. Овпј настан ќе Ви даде 
мпжнпст да размислите за прпблемпт сп справуваое на птпадпт вп 
Македпнија и да слушнете за гледиштата и прпучуваоата на лпкалната 
вчласт какп и на невладините прганизации за да мпжеме да му 
пристапиме на прпблемпт пд сите страни. Овпј фпрум ќе им пвпзмпжи 
на присутните ппдпбрп да ја разберат суштината на прпблемпт и какп да 
се пристапи кпн прпблемпт лпкалнп и спрпвпдливп. 
 

Придпнесувачи 
Вплпнтери пд Мирпвнипт Кпрпус: Рабптната група за пкплината е 
спставена пд вплпнтери вп Мирпвнипт кпрпус кпи живеат вп Македпнија 
и е ппсветена на згплемуваоетп на свеста за пкплината какп и 
сппделуваое ресурси кпи ќе гп изградат лпкалнипт капацитет вп 
Македпнија за да се справи сп екплпшките прпблеми на значајнп нивп. 
http://enviromentalworkinggroup.weebly.com 
 
Ајде Македпнија: пва е граданскп здружение кпе се зазема за местптп 
кпи сите гп викаме дпм-нашипт регипн, нашата земја, нашипт свет. Првп 
преку пткриваое и чистеое на нелегалнипт птпад кпј ја загадува 
пкплината вп кпја живееме. Пптпа се занимава сп прпблематиката зпштп 
тплку се фрла. Мисијата на пва здружение е да дпнесе значајни решенија 
за справуваоетп сп птпадпт вп Македпнија.  
http://ajdemakedonija.mk/en 
 
Ппсебна благпдарнпст 
Без сппнзпрствптп пд Фпндацијата Апплпнија пд Гевгелија пвпј настан 
немаше да биде вп мпжнпст да се пдржи. Ппсебна благпдарнпст дп 
хптелпт Апплпнија за тпплата гпстппримливпст и прпдплжената 
спрабптка сп вплпнтерите на Мирпвнипт Кпрпус. 
http://hotelimakedonija.com.mk/hotel_apolonija.html 
www.apollonia.com.mk 

Вплпнтери вп МИРОВНИОТ КОРПУС ВО МАКЕДОНИЈА 
и АЈДЕ МАКЕДОНИЈА Ви претставуваат: 

 
 

МАКЕДОНИЈА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА 
 
 
 
 

Дпмаќин на настанпт-Фпндација Апплпнија, 
Гевгелија 


