
 
 
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

„Шанса за Скопје: Во каков град сакаме да живееме” 
 

21 март (четврток), 14:00-19:00 часот, Хотел „Холидеј Ин“, Скопје 
 

13:30-14:00 Регистрација  

14:00-14:15 Воведни излагања 

 Претставување на иницијативата „Здравје пред профит“ - Искра Ј. 
Михајловска, Граѓанска иницијатива „Здравје пред профит“ 

 Претставување на кампањата за подобра животна средина „Не 
игнорирај! Реагирај!“ – Дејан Андонов, Институт за 
комуникациски студии 

 Важноста на граѓанските иницијативи за поубав град - Јана 
Белчева Андреевска, Граѓанска иницијатива „Здравје пред 
профит“ 

Панел 1: Алтернативни практики за финансирање на општините 
Модератор: Васко Попетрески 

14:15-15:30  Финансиски анализи поврзани со буџетот на општините во Скопје - 
Беким Имери, Светска банка 

 Промени во системот на финансирање на општините - Аце 
Коцевски, градоначалник на Општина Велес 

 Анализа во 16 земји кои ги покрива НАЛАС и нивните извори на 
финансирање на општините - Боран Иваноски, НАЛАС 

 Што може да подобриме од искуствата кои ги имаме и како да ја 
раскинеме спрегата на политичката моќ и бизнис интересите - 
Билјана Ивановска, Државна комисија за спречување на корупција 

 Визија наместо ревизија: паралела на Виена и Скопје – Ида 
Протугер, Граѓанска иницијатива „Здравје пред профит“ (видео 
презентација) 

15:30-15:45 Кафе пауза 

Панел 2: Планот како алатка за квалитетен живот 
Модератор: Сања Раѓеновиќ Јовановиќ 

15:45-17:15  Враќање во иднината, справување со минатото и шанса за 
сегашноста. Каде сме и што можеме! - Дивна Пенчиќ, 
Архитектонски факултет – Скопје 

 Планирање базирано на податоци и на дијалог со граѓаните - Љубо 
Георгиев, Визија за Софија 

 Моменталните професионални предизвици во планирање на 
градот -  Стефан Лазаревски, Тајфа Архитекти 



 Милано 2030 како потребна анализа - Александар Петров, 
архитект во Милано, Италија (видео презентација) 

17:15-17:30 Кафе пауза 

Панел 3: Феноменологија на градски простор  
Модератор: Ана Арсеновска - Зафирова 

17:30 – 19:00  Мемориски пејзажи на градот - Мери Батакоја, Архитектонски 
Факултет – Скопје 

 Урбаното зеленило како фактор на квалитетот на живот - Кирил 
Сотировски, декан на Шумарски факултет 

 Граѓаните и нивното здравје како приоритет во планирањето на 
градот -  др. Светлана Карбевска, психотерапевт 

 Тирана 2030: Нова урбана екологија - Мила Димитровска, 
архитект во Токио, Јапонија (видео презентација) 

19:00-19:30 Коктел 

 


