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Во организација на Федерација на фармерите на Македонија, членови на Ековита на 25 и 

26 Фебруари, го посетија меѓународниот саем за земјоделие АГРА 2017 во Пловдив. 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=photos&collection_token=100009539103916%3A2305272
732%3A69&set=a.1808012136193406.1073741861.100009539103916&type=3 

 

 
 
Членови на Ековита на 4 Март, го посетија меѓународниот саем за 

храна ДЕТРОП 2017 во Солун. 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=photos&collection_token=100009539103916%3A2305272
732%3A69&set=a.1811474092513877.1073741863.100009539103916&type=3 
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ЕКОВИТА на обука,  4-6 април 2017, Скопје: Ресурсниот центар на ТАКСО воден од 

Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС спроведува обука на обучувачи 

од граѓанските организации. Преку практични вежби, учесниците учат различни техники 

и методи на фасилитирање и спроведување обуки. 

 
 

По повод денот на планетата земја, ЕКОВИТА ги презентираше своите претходни 

проекти за обновливи извори на енергија во училишниот двор на ООУ Страшо Пинџур 

во Неготино. На присутните им послужи чај и кафе подготвено на соларен шпорет. 

 
 

mailto:ekovita@mt.net.mk
https://www.facebook.com/mcms.mk/?fref=mentions
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ЕКОВИТА го организираше и спроведе регионаленит натпревар 

на младите техничари и природници на Македонија од Општините 

Неготино и Демир Капија – 22 Април 2017г. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=photos&collection_token=100009539103916

%3A2305272732%3A69&set=a.1840620706265882.1073741870.100009539103916&type=3 

 

 
 

Стоп за труењето! Внимателно со пестицидите! 

 Координатор на проектот: дипл. инж. биолог  Сашко Тодоров 

  

 Период  на реализација:  05.05.2017 год.  до  05.11.2017 год. 

Буџет на проектот: 3 000 евра 

Проектот е финансиран од Европската Унија и ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

МОСТ 
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 Целта на застапувањето e безбедноста на граѓаните како потрошувачи. 

Да се зголеми довербата на граѓаните дека купуваат безбедна и здрава храна од 
земјоделските производители.  
Земјоделците за да ја добијат довербата од потрошувачите според новите 
трендови ќе треба да да ја воведат ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА каде ќе 
водат евиденција за целокупниот процес на производство, особено правилната 
употреба на пестицидите. 
  

Истражувачко новинарство се реализира со новинарката Светлана Дарудова со 

сторијата: 

СЕ ТРУЕМЕ И СО ПЕСТИЦИДИ! 
во дневниот весник Слободен печат на 30. 10.2017година,  

http://www.slobodenpecat.mk/vesti/se-trueme-pestitsidi/ 

 

 

Прогласени победниците на натпреварот: 

 Иновативни материјали 2017  
на Технолошко-металуршкиот факултет 

Младите од ЕКОВИТА, учениците Ристе Лазаров и Кристина Тодорова од СОУ Св. 

Кирил и Методиј од Неготино го освоија второто место и парична награда на државниот 

натпревар: Иновативни материјали 2017.  Во организација на Технолошко-

металуршкиот факултет од Скопје и Здружението на металурзи на Република 

Македонија 

http://studenti.mk/proglaseni-pobednicite-na-natprevarot-inovativni-materijali-2017-na-tehnoloshko-

metalurshkiot-fakultet/ 

 

Иновативни производи 2017  -  12 Мај 2017г. 
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Граѓанското новинарство како сервис на граѓаните 
 

 
 

ЕКОВИТА на обука. Активностите се  планирани со проектот „Топ тема на ваша 

страна“, што МЦМС го спроведува заедно со Телевизија Телма. Проектот е 

финансиран од УСАИД. 

 

ЕКОВИТА на обука:  “Подготовка на проектни апликации за ЕУ фондови” 

Х. Александар Палас, Скопје, 05-07 јули 2017. 

 
Организиран од ТАКСО - Македонска канцеларија за техничка поддршка за граѓанските 

организации. 

 

mailto:ekovita@mt.net.mk
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Ековита на рaботилница 
 

 
Во организација на „Македонското здружение за заштита при работа”, во Охрид, 

Ековита зеде учество на работилницa за основи за безбедност и здравје при работа, 

стандарди, услови за работа, застапување и лобирачки вештини на претставниците на 

граѓанските и медиумските организации.  

Обуката се одржа во Охрид, од 12-14 Септември 2017. 

mailto:ekovita@mt.net.mk
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Прогласени победниците во првиот конкурс за граѓански 
новинари     

Понеделник, 25 декември 2017 14:17  

Македонскиот центар за меѓународна соработка и Телевизија Телма ги избраа 

добитниците на наградите за граѓанско новинарство од првиот конкрус за приказни и 

фотографии на граѓански новинари. 

 

Во категоријата приказни на граѓански новинари, првото место го доби 

„Девојката со осите“ од Сашко Тодоров,  

а второто, „Загаденост во околината на Штип“ од Александар Стеванов. Во 

категоријата  фотографии/фоторепоражи и видеа наградена е видео темата „Првата 

вело-лента во Скопје, опасност за велосипедистите“.  

 

 

 
 

 

Data                                       MP                                   

Pretsedatel: 

12.02.2018 god.                                        
dipl. in`. biolog  Sa{ko Todorov 
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