Обука на тема: ''Вода и управување со водни ресурси''
Датуми: 14/06/2026, вторник
Локација: https://us02web.zoom.us/j/89379581750?pwd=Z1VSa0M3SUd6TE93OGNMM1hRVFM5UT09
Почеток: 13:00 ч.
Времетраење: 120-150 минути

Предлог АГЕНДА
Време

Тема

Опис

12:45-13:00

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

Придружни документи /
алатки

СЕСИЈА 1: ВОВЕД
13:00-13:10

Вовед во обуката
Цел на обуката:
Цел на оваа обука е да го унапреди знаењето на учесниците,
за темата води и управување со истите во нашата држава со
презентација на моменталната состојба во секторот води од
аспект на законодавство и транспонирање на ЕУ
законодавството.

13.10-13.20

Кратко запознавање со учесниците на обуката

Информациите ги обезбедува домаќинот
на настанот, во врска со целите на
обуката, резултатите и агендата,
очекуваните резултати од обуката итн.
(претставник на Милиеуконтакт
Македонија и ФООМ)

Секој учесник ќе има можност да се
претстави и да сподели очекувања од
обуката

Интерактивна онлајн
алатка

Д-р Петра Поп Ристова
Маја Марковска

PPP Презентација

СЕСИЈА 2: УПРАВУВАЊЕ СО ВОДА И ВОДНИ РЕСУРСИ
13.20-13.40

-

Преглед на меѓународната и националната законска
регулатива / ЕУ Директиви за води

ЗОР Милиеуконтакт Македонија

13.40-14.00

-

Транспонираност на ЕУ Директиви во националното
законодавство

-

Вовед во темата Води во РСМ
Преглед на националната законска рамка за
управување со води и водни ресурси
Национална Стратегија за води
Водостопанска основа на РСМ
Планови за упраување со речни сливови
Улога на јавноста во донесување на овие документи

-

Д-р Петра Поп Ристова
Александра Каракашова Сачкарска
ЗОР Милиеуконтакт Македонија

PPP Презентација

14.00-14.15

Работа во групи – Изработка на Акционен план за
Националната Стратегија за води

Креирање на 2-3 работни групи. Секоја
работна група или “ZOOM соба”, ќе биде
модерирана од страна на ЗОР МКМ.

Работа во групи.

14.15-14.30

Презентација од работата во групи

Секоја група избира презентер, кој во рок
од 5 минути треба да ги претстави
заклучоците од својата работна група.

Резултати од
спроведената вежба

14.30-14.50

Работа во групи – План за управување со речен слив

Веќе формираните работни групи ќе
продолжат да работат во ист состав и ќе се
обидат да дефинираат мерки за
подобрување на состојбата и
управувањето со речните сливови.

Работа во групи

Секоја група избира презентер, кој во рок
од 5 минути треба да ги претстави
заклучоците од својата работна група.

Резултати од
спроведената вежба

Заклучоци, очекувања, оценка на обуката

Формулар за евалуација

14.50-15.10

Работна Група 1: Слив на реката Вардар
Работна Група 2: Слив на реката Струмица
Работна Група 3: Слив на реката Црн Дрим

Презентација од работата во групи

КРАЈ НА ОБУКАТА
15.10-15.20

Завршување на обуката

