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ПОКАНА 
ВТОР ЈАВЕН СОБИР НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ЗА (ИЗВЕШТАЈ)SEA СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА ЗА ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ, ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
(2015-2020) 

 

Почитувани, 

Здружението Извиднички Одред „Крсте Јон“ од Струга заеднички во партнерство со Општина Маврово и Ростуше, во 
периодот од април 2014 година до април 2015 година работеше на изготвување на локална стратегија за климатски промени. 
Активностите за изготвување на ваквата стратегија се поддржани од проектот на УСАИД “Општински стратегии за 
климатски промени“ кој се спроведува од страна на  Милиеуконтакт Македонија. 

Основната цел на проектот е подготовка на општините за подобро справување со предизвиците предизвикани од климатските 
промени, а посебен фокус на подобрувањето на локалните демократски процеси и зголемувањето на нивниот капацитет за 
прилагодување кон климатските промени. 

Ни претставува посебна чест и задоволство да Ве поканиме и Вие да присуствувате на Јавна расправа на засегнати страни 
која  ќе се одржи на 26.10.2015 година (Понеделник), во СОУ Маврово и Ростуше, во Ростуше со почеток во 12:00ч,  

Целите на состанокот се: 

 Презентација на нацрт верзијата -  Стратегија за  климатски промени на општина Маврово и Ростуше (2015-2020) 

 Презентација (извештај) за SEA – Стратегиска оцена за животната средина за локална стратегија за климатски 
промени, општина Маврово и Ростуше (2015-2020) 

 Јавна расправа 

На Јавната расправа учество ќе земат: Директорот на Милиеуконтакт Македонија г. Игор Славкоски, претставник од УСАИД, 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше г-дин Мукрем Мехмеди.  

Особено е важно да земете активно учество и свој придонес во процесот бидејќи истиот ќе ги постави идните развојни 
стратегии на нашата заедница и ќе даде насоки за справување со климатските промени во нашата општина.  

 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                               Со почит, 

                                                                                                                Општина Маврово и Ростуше                     

Извиднички Одред „Крсте Јон“ Струга  
 


