
         

 

Обука на тема: 

''ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени – Земјоделство/Шумарство/Сточарство'' 

Датум: 20/04/2021, вторник 

Локација: on-line (на платформата Zoom) 

време: 13:00 ч.  

времетраење: 140 минути 

Агенда 
Време Тема Опис Придружни документи / 

алатки 

15 минути 

пред 

почетокот 

на 

обуката 

Регистрација на учесниците и приклучување кон 

платформата  

Оn-line настанот ќе се спроведе на ZOOM 

платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред 

почетокот на обуката со цел секој учесник да се 

приклучи на обуката со време 

 

СЕСИЈА 1: ВОВЕД 

10 минути Вовед во обуката  

Цел на обуката:  

е да обезбеди информации за релевантните засегнати 

страни и академската заедница за врските помеѓу 

секторите земјоделство/шумарство/сточарство и 

климатски промени и потребата од неопходна акција 

во овие сектори и инвестиции во зелена ниско-

јаглеродна економија во периодот после 

пандемијата. 

Информациие ги обезбедува домаќинот на 

настанот, во врска со целите на обуката, 

резултатите и агендата, очекуваните резултати од 

обуката итн. 

(претставник на УНДП) 

 

10 минути Кратко запознавање со учесниците на обуката 

 

Секој учесник ќе има можност да се претстави и 

да сподели очекувања од обуката 

Интерактивна алатка 



         

 

СЕСИЈА 2:  КОНЦЕПТ – ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени земјоделство/шумарство/сточарство 

15 минути Претставување на постоечката и планираната 

политика и стратешката рамка на темата 

поврзување со секторите 

земјоделство/шумарство/сточарство 

 

 

Дискусија и прашања од учесниците 

Претставување на националниот контекст: 

Постоечка и планирана политика и стратешка 

рамка за темата со ангажман на институциите 

околу оваа тема и  националниот напредок.  

   

Претставник од Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство 

Online PPT 

презентација 

15 минути Климатски промени – предизвици во 

шумарството 

 

Дискусија и прашања од учесниците 

Факултет за шумарски науки, пејзажна 

архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“  

 

Ас.М-р Владимир Стојановски 

Online PPT 

презентација 

15 минути Климатски промени – предизвици во 

земјоделството 

Дискусија и прашања од учесниците 

Факултет за земјоделски науки и храна 

Проф. Др. Зоран Димов 
Online PPT 

презентација 

Пауза 20 минути – диско гимнастика 

15 минути Шумските екосистеми и климатските промени 

Дискусија и прашања од учесниците 

РЕФОРД – Регионален центар за шумарство и 

рурален развој  

М-р Сашо Петровски  

Online PPT 

презентација 

15 минути Како влијанијата на климатските промени и 

потребата од прилагодување ќе го 

преструктурираат секторот земјоделство и 

рурален развој  

 

Дискусија и прашања од учесниците 

Лилјана Јоноски 

Рурална Коалиција 

 

Online PPT 

презентација 

http://sf.ukim.edu.mk/instructor/vladimir-stojanovski/


         

 

15 минути Локални акциони групи (ЛАГ) и климатски 

акции 

 

 

Дискусија и прашања од учесниците 

Столе Георгиев 

Центар за локален развој (ЦЕЛОР), Скопје 
 

ЗАВРШУВАЊЕ 

10 минути Завршување на обуката  Заклучоци, очекувања, оценка на обуката Формулар за евалуација 

Вкупно 

140 

минути 

   

 


