
Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 

Денови на Акции за климата -11-22 ноември2013 
во организација на МЖСПП и УНДП 

 
12.11.2013 г. 

Стопанска комора, 10:00 часот 
Тркалезна маса „Влијанието на климатските промени на секторот туризам и 

можности за адаптација“ 
Организатори: Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) 
и Програмата за развој на Обедиинетите Нации (УНДП) 

   14.11.2013 г. 
МТВ 1- Ова е Македонија 

Тема: Македонија- обврски и исполнувања на Рамковната Конвенција на ОН    
           за  климатски промени;  
            Претстојното учество на Состанокот на страните на Рамковната      
            Конвенција на ОН за климатски промени во Варшава   
Гостување на Абдилаќим Адеми, министер за животна средина и просторно 
планирање и Теодора Обрадовиќ Грнчаровска, Конвенцијата на ОН за климатски 
промени и Протоколот од КЈОТО 

15.11.2013 г. 
Доручек со новинари-уредници 

кафе ресторан Амика, ГТЦ, 10:30 - 11:30 часот 
ПРОГРАМА 
 

 Прикажување на трајлер од документарниот филм „После дождот“, прв документарен 
филм за климатски промени изработен на иницијатива на МЖСПП и УНДП и најава на 
премиерното   прикажување во рамките на Cinedays 2013,  
 

 Осврт на министерот Абдилаќим Адеми за престојот на македонска делегација на  COP-
2013, Варшава; Состојбите со климатските промени на светско и на национално ниво; 
Очекувања и обврски 

 
 Анита Коџоман (УНДП)- како да се искористат климатските промени за воведување на 

нови технологии кои помалку загадуваат. Како може да се направат заштеди од државниот 
и локалните буџети ако се инвестира во превенција и адаптација. Колку е важно кога се 
известува за климатските промени – истите да се третираат интегрално. Знаење и 
иновации 

 Теодора Грнчаровска Обрадовиќ, Презентација на активностите на МЖСПП во областа 
климатски промени (тековни проекти) 

 Павлина Здравева, координатор на проект, Осврт на проектот „Трет национален извештај 
за климатски промени“ 

19.11.2013 г. 
Алфа телевизија, “ Почнува ден“ 

Tема: Климатските промени тематска инспирација за уметничко     
           изразување 
Гостување на Билјана Гавранлиева, режисер на документарниот филм                  
„По дождот“   
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20.11.2013г. 
„После дождот“ премиерно прикажување 

                                Cinedays,  кино Фросина,МКЦ,19:00 часот 
 

21.11.2013 г. 
Музеј на Град Скопје 

Работилница: “Проценка на ранливоста на културното наследство во однос на                                     

                               климатските промени”  

 
Ораганизатори: Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), 
Германското Друштво за Меѓународна Соработка (ГИЗ) и Програмата за развој на 
Обедиинетите Нации (УНДП) преку проектот Трет национален извештај за климатски 
промени 

22.11.2013г. 
Музеј на Град Скопје 

Промоција: Извештај за влијанието на климатските промени врз културното                      
                        наследство 
Ораганизатори: Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), 
Германското Друштво за Меѓународна Соработка (ГИЗ) и Програмата за развој на 
Обедиинетите Нации (УНДП) преку проектот Трет национален извештај за климатски 
промени 

11-22 ноември 2013 год.  
Рано ден, утринска емисија на МТВ 

Циклус на прилози и гостувања: 

11.11.2013г - Гостување на Теодора Грнчаровска Обрадовиќ, одговорно лице за 
соработка со УНФЦЦ и Протоколот од Кјото 

12.11.2013г- Тема:Влијанието на климатските промени врз секторот туризам  

13.11.2013г.- Тема:Влијанието на климатските промени врз секторот здравство 

14.11.2013г.- Гостување на Душко Мукаетов, Земјоделски институт, на тема: 
Влијанието на климатските промени врз секторот земјоделство 

15.11.2013 г.-Гостување на д-р Наташа Марковска (МАНУ) на тема: Каде сме и 
каде одиме (Можности за намалување на емисиите на стакленички гасови) 

18.11.2013г.-Гостување Анита Коџаман- Позитивната страна на  климатските 
промени-можности за нивно искористување ( воведување на нови технологии, 
знаење и иновации) 

19.11.2013г. –  Гостување на Александар Каранфиловски од УХМР на тема: 
Сценарија за идни промени на климата во  Р. Македонија  

20.11.2013г. Гостување на Билјана Гавранлиева, драматург, Климатските 
промени тематска инспирација за уметничко  изразување 
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21.11.2013г. - Влијанието на климатските промени врз културното наследство,  
 
22.11.2013г- Гостување на Силвана Блажевска, НУСтоби, Да го зачуваме 
минатото за идните генерации 
 

 
11-15 ноември 2013 на Канал 77 

Емитување на песната на Љубојна (од филмот) и доделуње на карти 

 

 


