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СЕМИНАР  

« Скопје наспроти предизвиците на животната средина »  

Агенда на настанот 

Вторник 27 ноември 2018, 10 часот 

ЕУ инфо центар 

 

09ч30 – 10 часот – Дочек на гости  

10 часот– Официјално отворање на семинарот 

Модератор : Г-дин Емануел Рембер, директор на Фрнцускиот институт  

10.10 - Обраќање на Н.Е.Г. Кристиан Тимоние, Амбасадор на Франција во 

Македонија  

10.20 - Обраќање на Г-дин Петре Шилегов, Градоначалник на град Скопје 

10.30 – Обраќање на Г-дин Јани Макрадули, Заменик министер за животна 

средина и просторно планирање  

 

10.40 – Првиот дел на панел дискусија 

« КАКО ДА ГО ПОБЕДИМЕ ЗАГАДУВАЊЕТО ВО СКОПЈЕ? » 

Модератор : Г. Даме Димитровски, Здружение Go Green 

10.40 - Воведно обраќање 

10.45 –Излагање на г-ѓа Софи Муктар од асоцијацијатаAirparif - Франција  

Заклучоци за состојбата во Скопје за време на истражувачката мисија во 

Македонија во мај 2018  

Состојба во однос на згадувањето и квалитетот на воздухот во Париз (регионот 

Лил де Франс).  

11.00– Излагање на г-ѓа Елена НИКОЛОВСКА, претставничката од здружението 

Eko Svest 
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« Состојбата во Скопје во поглед на загадениот воздух, причините за 

загадувањето и мерките за подобрување на квалитетот на воздухот» 

11.15 – Излагање на Цветанка Икономова Мартиновска/Никола Јовановски, 

директорка на Секторот за заштита на животната средина и природа (Град Скопје) 

« Мерките на градот Скопје против загадувањето » 

11.30 – Излагање на Гѓа Маја Морачанин, пратеничка и лидер на партијата ДОМ  

« Што да се преземе во периоди на загадувањето »  

11.30 – Излагање на Трајче Стафилов, професор на Институтот за хемија - ПМФ 

« Што нѝ предлага науката во однос на подобрувањето на квалитетот на воздухот 

? »  

11.45 – Излагање на Г-дин Филип Ивановски, претседател на Асоцијацијата за 

управување со посебните текови на отпад при Стопанската комора на Македонија 

и извршен директор на Pakomak 

« Ограничувањата на економскиот развој »  

12.00 – Отворена дискусија, прашања и одговори од страна на публиката  

12.30 - Кафе пауза и освежување 

13.00 – Вториот дел на панел дискусијата 

« МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА ВО ОДНОС НА ПРОБЛЕМИТЕ СО УРБАНИЗМОТ И 

ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО СКОПЈЕ » 

Модератор : Гѓа Даница Павловска, поранешна претседателка на Здружението 

на архитекти на град Скопје  

Воведно обраќање 

13.10 – Излагање на г-ѓа Мишел Лару-Шарлус, директорка на Bordeaux Métropole 

2050  

Заклучоци за состојбата во Скопје за време на истражувачката мисија во 

Македонија во мај 2018  

Излагање за визијата и изгледот на градот Бордо во 2050 година  

13.25 – Излагање на Мартин Пановски/Иван Арсовски, Асоцијација на архитекти 

на Македонија : 
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« Какви решенија можеме да понудиме за многубројните проблеми во градот 

Скопје ? »  

Теми : последици од забрзаниот урбанизам, недоволно развиен јавен превоз, 

миграција на населението во големите градови  

13.40 – Излагање на г. Марио Рингов, град Скопје  

« Предлози за одржлив развој на градот » 

13.55 - Излагање на г-ѓа Христина Оџаклиевска, Агенција за планирање на 

просторот 

« Визија на Агенцијата за планирање на просторот » 

14.05 – Излагање на Г-дин Митко Хаџи-Пуља, раководител на Институтот за 

архитектонско проектирање при УКИМ 

   « Решенијата која нѝ ги нуди науката »  

14.20 – Излагање на Г-дин Глигор Каневче   

« Економскиот развој преку градба на индустриски објекти или одржлив развој »  

14.30 - Отворена дискусија, прашања и одговори од страна на публиката  

15.05– Заклучок и затворање на семинарот 

Поврзани настани со семинарот :  

вторник 27 ноември 2018, 18 часот 

Кинотека на Македонија 

Презентација на творби на тема зачувување на животната средина од страна на 

учениците од билингвалните паралелки на гимназијата « Орце Николов » 

Проекција на документарниот филм « Последните денови на Шибати » 

 


