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Наративен извештај  

2015 
 

 

Неготино 2015 

 

 

18 април 2015 

                  ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА КЛУБОВИ ЗА 

МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА И СЗТКМ-

НАРОДНА ТЕХНИКА, денес во Велес се одржа државниот натпревар на 

млади техничари и природници. 

 

Неготинската екипа освои  2 златни и два бронзени медали. Ековита даде 

техничка помош при изработката на проектите. 
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26 април 2015 

Младите од ЕКОВИТА го собраа златото од 51 ви ДРЖАВЕН 

НАТПРЕВАР НА МЛАДИТЕ ИСТРАЖУВАЧИ ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА одржан во средното општинско училиште Св, Кирил и 

Методиј во Неготино, во организација на сојузот на младите истражувачи 

на Македонија и Народна техника. Ековита даде техничка помош при 

изработката на проектите. 
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Ековита во 2015 година доби грант од Мрежа за поддршка на млади претприемачи 

(YES Network), за проектот Градина на габите кој се реализираше во КПУ Затвор 

Битола. 

 
Со проектот Градина на габите овозможиме преквалификација на 20 млади 

затвореници, теоретски и практично обучени за производство на буковка. По 

отслужување на својата казна, ќе можат да отпочнат со производство на печурки. 
 

         Проектниот тим на „ЕКОВИТА“, спроведе репликација на проектот во КПУ 

Затвор Струмица. 

https://www.facebook.com/yesnetworkmk/posts/1632969993640818 

 

 
Репликација на проектот во Струмица 

https://www.facebook.com/yesnetworkmk/posts/1632969993640818
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3 септември 2015 

      Завршната конференција на проектот Мрежа за поддршка на млади 

претприемачи (YES Network), со наслов „Најдобри пракси и вмрежување“ 

се одржува на 2-ри и 3-ти септември 2015-та година, во Скопје, во 

просториите на Конгресниот центар на Скопскиот саем. Ековита ги 

претстави резултатите од вториот награден проект. 

 
Презентација на проектот Градина на габите 

 

 
Проектниот тим на ЕКОВИТА 
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Учениците од СОУ Св. Кирил и Методиј, Симона Јованова, Ристе 

Лазаров и Кристина Тодорова , ја примија наградата за најдобра 

пракса од страна на Мрежата за поддршка на млади претприемачи 

(YES Network) . — во Biznis Sala Skopski Saem. 
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17 октомври 2015 

                    Доделени наградите на младите иноватори од здружение на 

граѓани ЕКОВИТА од Неготино за младинско креативно творештво 

Макинова и Еконова во 2015.    Оваа изложба е организирана од Сојузот 

на пронаоѓачите и Авторите на техничките унапредувања на Македонија -

СПАТУМ 

 
Ристе Лазаров доби пофалница од Макинова, 

Ивона Ристова доби бронзен медал од Еконова, 

Кристина Тодорова доби сребрен медал од Еконова и парична награда од 

Агенцијата за интелектуална сопственост БЕРИН за успешен млад 

учесник
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Октомври 23, 2015 

Младите биолози-ученици од Еко-одборот на ООУ Страшо Пинџур 

во соработка со Здружение на граѓани ЕКОВИТА во паркот на споменикот 

на паднатите борци во Неготино, засадија брзорастечко дрво – 

Пауловнија. 

 
Садниците се засадени пролета 2013година,а есента истата година 

достигнаа 3.5м височина. 

 

Пауловнијата освен за индустриско одгледување, се одгледува и 

како медоносно растение. Цвета обилно од третата година, богат е со 

нектар, а медот добиен од нив е исклучително квалитетен. 

 

Обилнoто цутење, брзото растење, големите (околу 70 см во 

дијаметар) лисја, убавата круна на пауловнијата ја прават исклучително 

погодно растение за паркови. 

 

Огромните лисја на пауловнијата делуваат и како филтер за 

прашината, а брзиот метаболизам, резултат на најбрзиот раст на дрвото, го 

прави фабрика за кислород, што од еколошка гледна точка е важно за 

урбана средина. 
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Пауловнијата е пригоден помошник за изградбата на појаси за 

заштита од ветер, обновување на опожарени шуми и како насади против 

ерозија. 

 

Младите биолози од ООУ Страшо Пинџур и нивната професорка по 

Биологија Магдалена Ристова, заедно со биохемичарот Сашко Тодоров од 

ЕКОВИТА, го следат развојот на овие опитни растенија, Paulownia 

elongata (индустриски вид) и Paulownia tomentosa (декоративен вид), како 

се развиваат и прилагодуваат на условите на нашето поднебје. 

 

Ова ќе бидат идните прекрасни цветови,чии зачетоци се веќе 

формирани. 

 

Оваа есен после три години направија истражување во поглед на 

неговата големина која што достигна 10метри ,градбата на плодот 

,семето,зачетоците на идните цветови, стеблото и листовите. 
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По повод Светскиот ден на науката, младите членови од здружение 

на граѓани ЕКОВИТА од Неготино ги претставија своите најуспешни и 

наградени ученички проекти. 

 

Во организација на: 

Народна техника и Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Скопје 

На 10 ноември се одржа манифестацијата 

Светски ден на науката за мир и развој 

Централниот настан од одбележувањата се одржа во Народната 

канцеларија на Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорѓе 

Иванов. 

Целта на Светскиот ден на науката за мир и развој е обновување на 

националната и меѓународната обврска што ја имаме кон науката за мир и 

развој и нагласување на одговорното користење на науката за бенефит на 

општеството. 

 
Настанот се одржува под покровителство на Претседателот на 

Република Македонија, д-р Ѓорѓе Иванов 
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Дата:                                  Здружение на граѓани ЕКОВИТА  

20.01.2016 година          Дипл. инж. Биолог Сашко Тодоров 
Неготино                                                                                      4 јули 67 Неготино 


