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Јани Макрадули е избран за заменик министер за животна средина и просторно 

планирање на петтата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 22 

јуни 2017 година. 

Од стапувањето на функцијата заменик министер за животна средина, г. Јани Макрадули, 

учествува во работата на седниците на Влада, како и на владините комисии и извршува 

други задачи кои се во негова надлежност. 

Покрај редовните активности, заменик министерот, ги извршува и следните активности: 

 Претседател на Интерсекторската работна група за следење на состојбата со 
квалитетот на амбиентниот воздух и дефинирање на соодветни препораки и мерки 
кои треба да се преземат за подобрување на квалитетот на воздухот (ИРГ). 

 Одржани 3 состанока и 2 работилници 
 

 Kопретседавач на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика 
и регионален развој помеѓу Европската Унија и Република Македонија. 

 Одржани 2 состанока 
 

 Член на Проект бордот за Подобрување на управувањето со заштитените 
подрачја 

 
 Член во Комисијата за оценување и избор на Јавниот повик за финансирање 
на проекти за намалување на загадувањето на воздухот – О2 Предизвик 

 
 Член на Управниот Одбор на Програмата за зачувување на природата во 
Македонија – фаза 2, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) 
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1. УЧЕСТВО НА НАСТАНИ 

 

 Настан: Подготовка на проектните студии (FSs, EIAs, CBAs), изведбен проект 

и тендерска документација за воспоставување на интегриран и финансиски    

самоодржлив систем за управување со отпад во Источен и Североисточен регион 

 

Датум: 13 септември 2017 

Тема: Интегриран систем за управување со цврст отпад во источниот и североисточниот 

регион 

Макрадули: “Правилно одлагање на отпадот како во земјите од ЕУ, ќе се генерираат 

зелени работни места и ќе се рециклираат и реупотребат веќе искористените добра а 

воедно ќе се добие и можност за производство на енергија од одложениот отпад.”  

 

 

 Настан: Трета меѓународна конференција – Квалитет и компетентност 

Датум: 15 септември 2017, Охрид 

Тема: Здружување на лабораториите во Република Македонија во интерес на 

унапредување на квалитетот и компетентноста користејќи заеднички потенцијали и развој 

на меѓусебна соработка на лабораториите на основа на заедничките интереси кои водат 

кон развој и подигање на стандардите и квалитетот на живеење во целина   

Макрадули: “Како човек кој доаѓа од универзитет, секогаш поддржувам иновации, 

технологии со кои се подобрува квалитетот на секојдневниот живот на граѓаните; 

Како заменик министер за животна средина и просторно планирање, силно ќе 

поддржувам партенрски однос на министерството со науката, со стручните организации, 

деловниот свет и невладиниот сектор” 
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 Настан: Ден без автомобили - традиционално велосипедско дефиле 

Датум: 22 септември 2017 

Тема: Европска недела на мобилност под мотото  „Споделувањето те движи напред”. 

Макрадули:  “Да ни стане практика редовно да возиме велосипеди, што почесто да го 

оставаме дома нашиот автомобил, да воведеме нови видови на јавен споделлив 

транспорт, да пуштиме friend request на Фејсбук до девојка или момче со електрично 

возило, преку мобилен телефон да договориме заедничко возење во Такси”  

 

 

 

 Настан: Tркалезната маса организираna od Амбасадата на Сојузна 

Република Германија во Скопје и Центарот за истражување и информирање за 

животната средина „Еко-свест“, во рамки на климатскиот проект „CityTree“ 

 

Датум: 9 октомври 2017, Тетово 

Тема: „Општествено одговорни бизниси - акција за клима“ 

Макрадули: „Бизнис заедницата мора да добие точни и навремени информации за 

процесот на усогласување на легислативата со законодавството на Европската Унија во 

делот на животната средина. Мора да се надмине проблемот со собирањето на парите од 

еколошките такси и намерата тие да се трошат конкретно на зачувување на животната 

средина. За оваа цел, мора да се формира еколошки фонд, наместо како досега, парите 

да одат во централниот буџет и потоа да не се знае за која намена се потрошени“ 

 

 

 Настан: Јавна дебатата  официјално поддржана од иновациската програма 

на НАСА, НАСА Датанаутс, во склоп на иницијативата open.NASA 

Датум: 10 октомври 2017 

Тема: “Не оставај на друг, дојди за чист воздух“ 

Макрадули: “Борбата со загадувањето е борба која треба да ја водиме сите. Не може да 

ја реши само Владата или бизнис заедницата. Ни треба интегрирана акција во која ќе ги 

вклучиме здруженијата на граѓани, компаниите, институциите и да иницираме секој 

поединец да даде придонес во борбата со загадувањето. “  
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 Настан: Презентација на електрични возила и полначи како и промоција на 

„ЕДИСОН еСкопје“ проектот 

Датум: 17 октомври 2017 

Тема: Македонија дел од ЕДИСОН проектот 

Макрадули: Користење на електричните возила претставува ефективно решение и начин 

на кој секој од нас ќе помогне во заштитата на животната средина и притоа ќе придонесе 

кон постигнување на стандардите од Парискиот договор за намалување на глобалното 

затоплување. Македонија има потенцијал за вклучување во овој „европски зелен 

коридор“ но, неопходна е масовна интегрирана сеопфатна акција од сите чинители 

реализирана преку партнерство помеѓу владата, здруженијата на граѓани, бизнис 

секторот, но и секој поединец во државата. 

 

 

 Настан: Првата работна средба на новоконституираната Интерсекторска 

работна група (ИРГ) за следење на квалитетот на воздухот 

Датум: 19 октомври 2017 

Тема: “Сите дишеме (ч)ист воздух” 

Макрадули: - “Да се дијагностицираат причините, состојбите и областите каде треба да се 

преземат соодветни мерки и на таа основа да се дефинира правецот на политиките се 

императив на работењето на ИРГ. Во постигнувањето на тие цели ќе се вложат 

дополнителни напори за воспоставување на партнерства помеѓу сите релевантни субјекти 

и обезбедување на нивна соработка.”  

 

 Настан: Втора научна конференција за аерозагадувањето 

Датум: 30 октомври 2017, Тетово 

Тема: Состојби со загадувањето на воздухот во Република Македонија  

Макрадули: “Борбата со аерозагадувањето мора да е сеопфатна, секојдневна акција, која 

ќе се води преку блиска соработка на владините институции со бизнис секторот, науката и 

поединците” 
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 Настан: Продолжување на големата хуманитарно-еколошка акција „Едно 

капаче-една надеж” 

Датум: 6 ноември 2017 

Макрадули: “Уште кога беше објавено дека постојат сериозни проблеми во транспортот, 

складирањето и рециклирањето на собраните капачиња, Министерството се обиде и 

најде решение како да помогне оваа убава, едукативна, хумана и веќе широко 

распространета акција да опстане.” 

 

 Настан: Состанокот со градоначалникот на Град Скопје и со      

градоначалниците на Општините во скопскиот плански регион 

 

Датум: 8 ноември 2017 

Тема: Осврт на моменталната состојба со амбиентниот воздух, разгледување на 

актуелните планови, разгледување на законските ингеренции, споделување на 

досегашните искуства и проблеми, предлагање на нови мерки и патокази, како и 

дефинирање на идната комуникација и делување. 

Макрадули:  “Борбата со аерозагадувањето мора да е сеопфатна акција, интегрирано 

делување базирано на стратегија  и планирање. Потребно е цврсто партнерство и 

координација. Потребни ни се високи цели, таргети кон кои мора да се стремиме – мора 

да ги дефинираме.” 

 

 Настан:  Одбележување на Европската недела за намалување на отпадот 

(EWWR) 

Датум: 20 ноември 2017  

Тема:  „Дали го селектираме отпадот во нашите домови“ 

Макрадули: Отвораме нов правец во третирање на отпадот во Македонија, кој 

подразбира засилени активности за воспоставување на интегрираниот пристап кон 

третирањето на комуналниот отпад, односно вклучување на широк спектар на учесници – 

национални и локални власти, приватни компании, граѓанско општество. 
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 Настан: Одбележување на Европската недела за намалување на отпадот 

(EWWR) 

Датум: 21 ноември 2017 

Тема: "Од отпад до енергија - предизвици и можности"   

Макрадули: “Република Македонија навистина може да се пофали со примери кои се и 

регионално оценети како добри примери и кои овозможуваат не само да станеме 

енергетски понезависни, туку на тој начин да придонесеме кон намалување на 

аерозагадувањето. Очекувам општините да покажат поголема заинтересираност за 

решенијата кои што постојат, од причина што токму отпадот кој што им е рак рана на 

многу локални самоуправи во државата, ако не и на сите, може да се третира на поинаков 

начин кој што ќе значи бенефит, а не трошок.” 

 

 Настан: Форум за поттик на активностите на надлежните субјекти околу 

спроведувањето на Европската Конвенција за предел, која е потпишана и 

ратификувана од страна на Република Македонија. 

 

Датум: 29 ноември 2017 

Тема: Предизвици во имплементацијата на Европската конвеција за предел - Културното 

наследство пределот 

Макрадули: “Евидентно е дека Република Македонија полека, но сигурно чекори во 

насока на остварување на целите на Европската конвенција за пределот. на културната 

карта на Република Македонија,  регистрирани се недвижни споменици на културата со 

извонредни културно–историски вредности, од кои најголем дел се градени во предели 

со посебни природни вредности што ја потврдува нераскинливата врска помеѓу 

природното и културното наследство.“ 

 

 

 Настан: Работилница на иницијатива на Интер-ресорската работна група и 

Градот Скопје, заедно со претставници на општините во Република Македонија, во 

кои има поставено мониторинг станици 

Датум: 4 декември 2017 

Тема: "Изготвување на план за квалитет на воздух" 
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 Настан: Форумот за јавни политики: „Интегриран пристап за заштита на 

квалитетот на воздухот 

Датум: 14 декември 2017  

Тема: Унапредување на соработката помеѓу централната власт, локалната власт и 

граѓанските организации“ 

Макрадули: Сакам да истакнам дека сите досега преземени активности на 

Министерството за животна средина и просторно планирање ги усогласуваме со 

политиките што ги води Владата кои пред се подразбираат интегриран и координиран 

пристап на сите засегнати чинители и сектори, заедно со активностите и идеите на 

граѓанските организации и граѓаните воопшто 

 

 

 

 Настан: Воведна работилница за ЕУ проектот за подобрување на 

управувањето со заштитетните подрачја 

Датум: 19 декември 

Тема: „Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“. 

Макрадули: “Преку внимателно дизајнирани активности, ќе се покаже со конкретни 

примери и практични активности на терен како да се подобри управувањето со 

заштитетните подрачја. Со ова ќе се почне суштинска трансформација на начинот на кој 

државата управува со своите природни ресурси, преку создавање на примери кои 

постојано се унапредуваат, можат да се применуваат и на други места и јасно ја 

демонстрираат општествената и економска корист што произлегува од добрата заштита 

на природните ресурси” 
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 Настан: Форум - Академската заедница важен дел на научно засновани 

политики за справување со загадувањето на воздухот 

Датум: 21 декември 2017, Штип 

Тема: “Можностите за намалување на загадувањето на воздухот предизвикано од 

греењето во домаќинствата.” 

Макрадули: “Политиките и мерките за подобрување на квалитетот на амбиентниот 

воздух мора да бидат засновани на научни факти и бројки. Секој мерка која дава 

резултати, а е повефтина од 325 милиони евра, колку што според Светска банка 

аерозагадувањето ја чини државата е исплатлива.” 
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2. СРЕДБИ СО ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВНИЦИ И ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 Средба: Работна средба со амбасадорот на Франција во Република 

Македонија Н.Е. Кристијан Тимоние. 

Датум: 5 јули 2017   

Тема:  Досегашната соработка на двете држави во областа на заштитата на животната 

средина и за можните правци на продлабочување на истата. 

 

 Средба: работна средба со амбасадорот на Јапонија во Република 

Македонија, Н.Е. Кеико Ханеда. 

Датум: 6 октомври 2017 

Тема: Досегашната соработка меѓу двете држави во областа животна средина, 
можностите за размена на позитивни искуства и координирање на заедничките 
активности меѓу двете држави, како и за активностите за ратификација на Минамата 
Конвенцијата за жива чии потписнички се Р. Македонија и Јапонија, при што за 
Македонија се приоритетни поддршката, знаењето и искуството кои Јапонија сака да ги 
сподели со нашата држава. 

 

 

 Средба: Работна средба со заменик амбасадорот на Република Полска, во 

Република Македонија, Вероника Станиец – Порцик. 

Датум: 13 ноември 2017 

Тема: Средбата беше одржана по повод учеството на Р. Македонија на овогодинешната 

Конференција COP23, при што беше договорена потесна соработка со Република Полска, 

која ќе биде домаќин на наредниот COP. 
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 Настан: Неформален состанок на министри за животна средина во Талин – 

Естонија 

Датум: 12-14 јули 2017 

Тема: Еко-иновациите и имплементација на Парискиот договор – приоритет на 

европските министри за животна средина 

Во рамки на неформалниот министерски состанок на министрите за животна средина на 

земјите членки на ЕУ и земјите кандидати за членство во Унијата ЕУ (ENVI) кој се одржа во 

Талин – Естонија, заменик министерот за животна средина и просторно планирање 

оствари низа билатерални средби со своите европски колеги. 

На средбата со министерот за животна средина на Естонија, Сим Кислер и заменик 

генералниот секретар на министерството за животна средина на Естонија, г. Мелис Мунт, 

oд посебно значење беше посочена соработка меѓу двете земји во примената на новите 

технологии и информатичката технологија во борбата за заштита и унапредување на 

здрава животна околина и средина.  

Заменик министерот оствари е и билатерална средба и со заменик министерот за животна 

средина и енергија на Република Грција, Сократес Фамелос, на која е изразена волја за 

меѓусебна соработка во областа на заштитата на животната средина во меѓуграничните 

подрачја, како и за проектите поврзани со регионот “Преспа”. 

За време на средбата со министерката Република Словенија, Ирена Мајцен, беше 

разговарано и за расположливите словенечки фондови, преку добро подготвени проекти 

од областа на животната средина, со цел поддршка на Република Македонија во 

унапредувањето во оваа област. 

Со државниот секретар на Министерството за одржлив развој и туризам на Република 

Црна Гора, Саша Радуловиќ, беа разгледани можностите за организирање и реализирање 

на регионална средба, со цел информирање и размена на искуства за сите аспекти од 

користењето на ЕУ фондовите, имајќи ги предвид прашањата и почитувањето на 

процедурите за користење на овие средства. 

На маргините на неформалниот состанок, заменик министерот оствари средба и со 

претставници на министерството за животна средина на Кралството Норвешка. На 

средбата е дискутирано за продолжување, продлабочување и интензивирање на 

соработка меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка, чии што бројни проекти 

придонесуваат кон значајно унапредување и заштита на животната средина. 
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 Настан: Прв работен состанок на Енергетската заедница, Виена - Австрија 

Датум: 4 – 5 септември 2017  

Тема: Креирање платформа за интегрирано делување на министерствата за економија и 

заштита на животна средина.  

На состанокот на кој учествуваше заменик министерот Макрадули, за прв пат, во рамки на 

енергетската заедница,  формирана е  Група на високо ниво за климатски акции.  

На состанокот беа поздравени активностите на министерството за животна средина и 

просторно планирање во процесот на ратификација на Парискиот договор и највата за 

започнување на изработка на долгорочна стратегија за климатска акција, во рамки на која 

ќе биде изработен Закон за климатска акција. 

Покрај тоа, Макрадули оствари средба и во UNIDA, за проектот поврзан со чистење на 

земјиштето од фабриката Охис. 

 

 Настан: Првата конференција на членките на Минамата конвенција за жива 

во Женева, Швајцарија. 

Датум:  27 – 30 септември 2017 

Тема: „Make Mercury history” - спречување на користењето на живата 

Заменик министерот Макрадули пристутвуваше на конференцијата „Make Mercury 

history”, посветена на спречување на користењето на живата во нашето секојдневие. 

Република Македонија во 2014-та ја има потпишано оваа Минамата конвенција, и пред 

ратификацијата презела неколку активности. 

Учеството на заменик министерот беше во делот претставен како виско ниво, каде 

учествуваа 80 министри и заменици министри од целиот свет. Покрај дефинирањето на 

следните активности во спречувањето на користењето на живата, беа разгледувани мерки 

за заштита од загадувањата на почвите и воздухот.  

Во рамки на конференцијата, Макрадули оствари низа билатерални средби и меѓу кои со 

министерот за екологија на Норвешка и директорите на соодветните институции од 

Јапонија и Црна Гора. 
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На конференцијата беше претставен и планот на Обединетите нации и нивната агенција 

UNEP, за справување со загадувањето во светот.   

 

 Настан: 23-та Конференција на страните на Рамковната конвенција на ООН 

за климатски промени (COP23). 

Датум: 14-18 ноември 2017 

Тема: Климатските промени 

Макрадули, како владин претставник на Република Македонија учествуваше на 

Конференција за климатски промени при Обединетите нации, која се одржа во Бон – 

Германија.  

На Конференцијата, присуствуваа шефови на држави или шефови на влади, министри и 

други шефови на делегации кои имаа можност да дадат изјава за националните 

достигнувања во однос на реализацијата за целите од Парискиот Договор за клима. 

Свое обраќање имаше и Макрадули, во кое истакна дека Министерството за животна 

средина и просторно планирање и Владата на Република Македонија силно се посветени 

да ја придвижат државата од рецептот за удобен живот до климатски шампион и знаат 

како да дојдат до таму. 

Во рамките на СОР 23, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули оствари 

билатерална средба со заменик министерот за животна средина и води на Република 

Бугарија, Атанаска Николова како и со министерот за заштита на животната средина на 

Република Србија, Горан Триван. 

Имајќи предвид дека Република Бугарија од 1 јануари 2018г. е претседавач на ЕУ, а 

Западниот Балкан им е во приоритетите, на средбата беше договорена поинтензивна 

соработка. Николова изрази подготвеност на средбите на министрите од ЕУ целосно да 

бидат вклучени и министрите од Западен Балкан. 

На средбата со министерот за заштита на животната средина на Република Србија, Горан 

Триван, се разговараше за зајакнување на заедничката соработка во областа на заштитата 

на животната средина, како и за подготовки на имплементација на потпишаниот 

меморандум за соработка. Беа отворени прашања и за олеснување на комуникацијата на 

нашите стопанственици и деловната заедница. 
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Макрадули присуствуваше и на состанокот на високо ниво на претставници од државите 

од Западен Балкан што се одржа за време на COP23 во Бон, Германија.  

На состанокот кој го организираше Регионалниот совет за соработка и Министерството за 

заштита на животната средина на Република Србија, со одобрување беше прифатен 

предлогот на Макрадули за продлабочување на регионалната соработка за 

идентификација на загадувачки материи на воздухот 

 

 Настан: Годишен состанок на Генералното собрание на РЕЦ, Будимпешта - 

Унгарија 

Датум: 1 – 3 декември 2017  

Заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, 

учествувашe на годишниот состанок на Генералното собрание на Регионалниот центар за 

животна средина кој се одржа во Будимпешта, Унгарија. 

За време на седницата беа избрани нови членови на Генералното собрание, како и новиот 

претседател на ова тело. 

РЕЦ претставува организација која има постигнато извонредни резултати во областа на 

животната средина, енергијата, климатските промени и е од големо значење да 

стратегиската рамка на оваа организација биде прилагодена на постојаните промени во 

средината во која функционираат меѓународните организации. 
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3. СРЕДБИ СО ГРАДОНАЧАЛНИЦИ 

 Средба: Работна средба со градоначалникот на општина Аеродром 

Датум: 14 декември 2017 

Тема:  Формирање на координативно тело за борба против загадувањето во кое би 
учествувале сите скопски општини, Град Скопје и Министерството за заштита на животна 
средина и просторно планирање.  

 

 Средба: Работна средба со градоначалникот на општина Кисела Вода 

Датум: 11 декември 2017  

Тема: Проблемите и приоритетите при решавањето на проблемите од областа на заштита 
на животната средина, справување со ризиците од аерозагадувањето и управување со 
разните видови отпад. 

 

 Средба: Работна средба со градоначалникот на Општина Карпош 

Датум: 22 ноември 2017  

Тема: Лоцирање на загадувачите и преземање на дополнителни мерки за намалување на 
загадувањето на воздухот во Општина Карпош. 

 

 Средба: Работна средба со градоначалникот на општина Радовиш 

Датум: 1 ноември 2017  

Тема: Забрзување на процедурите за пуштање во употреба на Пречистителната станица 
во општина Радовиш, во интерес на сите граѓани. 
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4. СРЕДБИ СО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Средба: Претставници на Здружението "За Нас Се Работи" 

Датум: 19 јули 2017 година, Битола 

Тема:  Проблемите со кои се соочуваат жителите на Пелагонискиот регион, потенцирајќи 
ја итноста и сериозноста за решавање на истите, со цел подобрување на состојбите со 
животната средина во регионот, а пред и сѐ со квалитетот на амбиенталниот воздух. 

 

 Средба: Претставници на ДЕМ (Движење на екологисти на Македонија) 

Датум: 23 август 2017, Кавадарци 

Тема: Борбата за здрава животна средина мора да биде плод на сеопфатна акција помеѓу 
државните институции и невладиниот сектор. 

 

 

 Средба: Пријателите на Шара (Посета на Лешница) 

Датум: 31 август 2017 година, Шар Планина 

Тема: Во Македонија, најзначајна платформа мора да биде заштитата на природата, за да 
не ни се случи откако ќе ги избереме хировите од минатото, да не остане ништо за 
иднината. 

 

Средба: Работна средба со директорот на Националниот Парк Галичица и претставници 
на Здружението СОС Охрид 

Датум: 15 септември 2017, Национален Парк Галичица 

Тема: „Како да се развива Галичица“ во насока на обезбедување одржлив развој, заштита 
на животната средина и задржување на двојниот УНЕСКО-статус на регионот како 
природно и културно наследство. 
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 Средба: Претставници на  Здружението “Македонски Зелен Центар” 

Датум: 18 септември 2017 година 

Тема: Борбата за заштита на животната средина - полесна со партнерски однос со 
невладините организации и здруженија. Дебата за приоритетите. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРОШОЦИ 

 

  Извештај за трошоци за патувања во периодот 23.6 - 31.12   

              

Реден 
број 

Патување Период Настан превоз хотел дневница 

1 
Талин – Естонија 13-14 јули 2017 

Неформален 
состанок на министри 
за животна средина  организатор организатор 136,50 € 

2 
Виена – Австрија 

4-5  септември 
2017 

Прв работен состанок 
на Енергетската 
заедница организатор организатор 94 € 

3 

Женева – Швајцарија 
27-30 септември 
2017 

Прва конференција 
на членките на 
Минамата 
конвенција за жива  организатор организатор 166,61 € 

4 

Бон – Германија 
14-18 ноември 
2017 

23-та Конференција 
на страните на 
Рамковната 
конвенција на ООН за 
климатски промени 
(COP23). организатор организатор 78,30 € 

5 Будумпешта - 
Унгарија 

30 - 3 декември 
2017 

Годишен состанок на 
Генералното 
собрание на РЕЦ организатор организатор 92 € 

     
вкупно 567,41 € 

 

потрошено 

службена картичка 0 
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