
III. Активности кои придонесуваат за поголема информираност 
и едукација на потрошувачите во однос на одлуките кои ги до-
несуваат кога купуваат производи и услуги, а кои влијаат на 
одржливата потрошувачка. 

Овие активности особено вклучуваат: 

l Јавна комуникациска кампања преку различни медиуми;  

l Соработка со новинарите за сеопфатно покривање на темите 
за заштита на потрошувачите и одржлива потрошувачка; 

l Комуникација со средните училишта во Град Скопје, Битола, 
Кочани, Штип, Охрид и Тетово, со цел да се запознаат младите 
со агендата за одржлива потрошувачка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Времетраење на проектот: 
30 месеци ( јануари 2021 - Јуни 2023 година)

Координатор на проектот: 
Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ 
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/2-16, 1000 Скопје 
zenit@zenit.org.mk 
www.zenit.org.mk 

 
 
 
Партнери:  
Организација на потрошувачите  
на Македонија - ОПМ           
ул. „50-та Дивизија“ бр. 10А, 1000 Скопје 
тел. +389 23179 592 или +38970 282 873,   
opm@opm.org.mk; sovetuvanja@opm.org.mk; 
https://opm.org.mk/ 
 
 
 
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО                                  
ул. „Емин Дураку“ бр. 2/2-14,  
Пош. Фах 1090/1010, 
1000, Скопје 
тел. +389 22 614 641 или +3892 2 611 130 
antico@t-home.mk; contact@antiko.org.mk 
www.antico.org.mk 
 
 
 
Стопанската комора на мал бизнис                                             
Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје 
тел. +3892 2448- 077 или +38970 223 686 
info@sbch.org.mk  
www.sbch.org.mk

Оваа публикација е изработена преку финансиска поддршка од 
Европската унија. Нејзината содржина е целосна одговорност 
на авторот/ите и не ги одразува ставовите на Европската 
унија.  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАЊЕ НА  
ДИЈАЛОГОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И 
УСЛУГИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 

КОН ОПШТИНИТЕ И БИЗНИСОТ

ПОТРОШУВАЧИТЕ 
         ЗА ОДРЖЛИВОСТ



Во рамки на проектот: „Потрошувачите ЗА 
одржливост - институцио-
нализирање на дијалогот 
за локалните политики и 
услугите на граѓанското 
општество кон општините 
и бизнисот“ што го финан-
сира Европската Унија, се 
предвидува: 

l Утврдување и спроведување на поли-
тиката за заштита на потрошувачите и 
политиката за одржлива потрошу-
вачка на локално ниво (преку креи-
рање програми и усвојување на 
акциони планови со мерки за уна-
предување на заштитата на потро-
шувачите, енергетската ефикасност 
и родовата еднаквост);   

l Зајакнување на капацитети на преставниците од граѓанското 
општество, комуналните јавни претпријатија, општинскиот де-
ловен сектор за креирање, спроведување и следење на родово 
чувствителни јавни политики, програми и буџети во областа на 
заштитата на правата на потрошувачите и корисниците на јавни 
услуги.  

l Поттикнување на политики и услуги за заштита на потрошувачите 
и одржлива потрошувачка преку сертификација на комуналните 
јавни претпријатија за фер однос кон пот ро шувачите и сертифи-
кација за енергетска ефикасност за локалниот бизнис сектор;  

l Утврдување еколошки критериуми за спроведување зелени 
јавни набавки во општините, комуналните јавни претпријатија 
и приватните бизниси во локалната самоуправа, што е во коре -
лација со Зелениот договор на ЕУ;  

l Поддршка на претпријатијата кои даваат јавни услуги од видот 
на: депонирање отпад, водоснабдување и канализација, јавен 
превоз и јавно осветлување да усвојат еколошки, родово чувст -

вителни  и одговорни практики преку примена на ефикасен 
сис  тем за спогодбено решавање спорови со потрошувачите;  

ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ ОД ПРОЕКТОТ Е РАЗВИЕН ПОЛИТИЧКИ 
ДИЈАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ ПОМЕЃУ 
ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ, ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО И ЛОКАЛНИТЕ 
БИЗНИСИ ШТО ГИ ЗАШТИТУВА ПОТРОШУВАЧИТЕ И ПРОМО-
ВИРА  РОДОВО ЧУСТВИТЕЛНА И ОДРЖЛИВА ПОТ РО ШУВАЧКА. 
Дополнително, се очекува дека проектот ќе ја подигне свеста на 
граѓаните и ќе ги едуцира за донесување одржливи одлуки како 
потрошувачи и ќе ја унапреди нивната заштита преку новите мо-
дели на партнерство. 
 
ПРОЕКТОТ ВЛИЈАЕ ВРЗ СЛЕДНИВЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ  

1) Граѓански организации, организации за заштита на потрошу-
вачи, организации кои третираат родови прашања, човекови 
пра ва, екологија и јавни услуги; 

2) Локални власти, вклучително и локалните јавни комунални 
претпријатија; 

3) Бизнис заедница, преку развивање на сертификати за енер-
гетска ефикасност и фер однос кон потрошувачите, како и 
сис тем за спогодбено решавање на споровите со потрошу-
вачите; 

4) Медиумите кои ќе ја информираат јавноста за 
темите,  решенијата и практиките кои ги предла-
гаат граѓанските организации за заштита на по-
трошувачите и животната средина; 

 
ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ГИ СПРОВЕДУВАМЕ  
СЛЕДНИВЕ АКТИВНОСТИ: 

I. Развивање партнерство за обезбедување на 
услуги помеѓу локалните власти, граѓанското 
општество и локалните бизниси - да се отвори 
дијалог за политики на заштита на потрошу-
вачи и промовирање на одржливи и родово 
чувствителни потрошувачки политики, преку: 

l Формирање совети за заштита на потрошувачите во Битола, 
Охрид, Штип, Кочани, Тетово и Град Скопје, со прет ставници 
на локалните власти, граѓанското општество, особено од орга-
низации кои работат на заштита на потрошувачите, родовите 
и човековите права и еколошки прашања, како и компаниите 
од приватниот сектор и комуналните јавни претпријатија;  

l Одржување на 6 обуки  во 6-те таргетирани општини на теми 
од родовите концепти и вклучување на родова перспектива во 
дизајнирање и следење на јавните локални политики за за-
штита на потрошувачи и одржлива потрошувачка. 

l Поддршка на локалните совети да развијат и имплементираат 
локални програми за заштита на потрошувачите и одржлива 
потрошувачка, со вклучена родова перспектива и да одвојат 
средства за нивна реализација;  

II. Промовирање на политики и услуги кои поттикнуваат заштита 
на потрошувачите, одржлива потрошувачка и родова чуствител-
ност како дел од програмите за заштита на потрошувачите 
усвоени од локалните совети за заштита на потрошувачите, а се 
однесуваат на: 

l Развивање на сертификат за фер однос кон потрошувачите од 
страна на комунални јавни претпријатија;  

l Развивање на сертификат за енергет-
ска ефикасност за локалниот бизнис 
сектор; 

l Градење капацитети за зелени јавни 
набавки на општините и локалните 
бизниси;   

l Поддршка во спогодбено решавање 
спорови на потрошувачите со локал-
ните компании од јавниот и приват-
ниот сектор кои пружаат јавни 
ус луги; 

 


