КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ
NP HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP

ДРИСЛА - СКОПЈЕ ДОО

под покровителство на
Министерство за животна средина и
просторно планирање на Р. Македонија

ОРГАНИЗИРААТ
3 меѓународна
конференција на тема

УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАД И
КЛИМАТСКИ
ПРОМЕНИ
19 - 20 Септември 2013 -Скопје

Големите количини на отпад стануват
проблем број еден особено во големите
градови заканувајќи се директно
по здравјето на луѓето и околината
а индиректно на загадувањето на
воздухот,почвата и водата.
Сите наведени согледувања беа повеќе
од доволен повод АДКОМ-Здружение на
даватели на комунални услуги на Р.М.,ЈП
Комунална Хигиена-Скопје и ДРИСЛА
-СКОПЈЕ ДОО да ја организираат третата
Меѓународна конференција каде што ќе се
проговори за односот не само кон природата
туку и за односот кон самите себе.

Отпадот е последица на човековите активности
а одржливиот развој еден од императивите
на денешницата.Влијанието на управувањето
со отпадот врз климатските промени и
инфраструктурата се сметаат за особено значајни и
постојат закани кои не треба да се игнорираат.
Анимирајќи ги експертите кои ја третираат
човековата околина,особено отпадот и климатските
промени,се надеваме дека ќе успееме да испратиме
издржан глас за правецот во кој треба да се движиме
и начинот на кој треба да ја третираме околината.
Тематските подрачја се внимателно одбрани
при што нашите очекувања се дека експертите и
специјализираните институции и компании ќе најдат
потреба и интерес да ги кажат своите видувања,
достигнувања, актуелни ангажирања и можности за
соработка.

Тематски подрачја:
Отпадот и влијанието врз животната средина –
климатски промени;
Имплементација на ЕУ директивите во
националното законодавство во делот на
управување со отпадот;
RRR во интегрираното управување со
комунален отпад;
Можност за ЈПП во управување со отпад во
Република Македонија;
Отпадот како енергенс;
Електронски отпад – искуства и препораки;
Подигнување на јавната свест за правилно
управување со отпадот;
Методологија за пресметка на цена за
интегрирано управување со отпад;

Техничка изложба
Во рамките на конференцијата во холот на салата
ќе се одржи изложба на производи и опрема кои се
однесуваат на конференциските теми.

Организатори:
АДКОМ
- Здружение на даватели на комунални
услуги на Р. Македонија
ЈП Комунална Хигиена –Скопје
- најголемо претпријатие во управување
со отпад во Р. Македонија, 100 години
искуство, покрива 30% од населението и
правните субјекти во државата
ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО
- единствена и најголема санитарна
депонија со инсенератор за согорување
на медицински и фармацевтски отпад во Р.
Македонија

Организациски Одбор
•

Г-дин Зоран Илиоски-Претседател на АДКОМ

•

Г-дин Музафер Мурати - Подпретседател на 		
АДКОМ

•

М-р Ракип Дочи -Директор-ЈП Комунална 		
Хигиена Скопје

Координатори на конференцијата
•

Лолита Стојановска - АДКОМ

•

Фани Карамиха Петрушева
			- АДКОМ

•

М-р. Ана-Марија Бранѓолица 			
			
- ЈП Комунална хигиена Скопје

•

Дијана Велјаноска - Дрисла Скопје Доо

•

Г-дин Горан Ангелов –Генерален Директор –		
ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО

•

Г-дин Игор Спасовски-Генерален Директор ЈКП Солидарност Виница

Време и место на одржување

•

Г-ѓа Лолита Стојановска-Извршен Директор
- АДКОМ

•

М-р Добре Босилковски – Помошник на 		
директорот за финансиско- правни 		
работи - ЈП Комунална хигиена-Скопје

Конференцијата ќе се одржи во Скопје-Бизнис
Центарот на Скопски саем во период од 19-20
Септември 2013 година.

Редакциски одбор
•

Проф.Др.Биљана Ангелова, УКИМ-Директор--		
Економски институт-Скопје

•

Доц.Д-р.Дејан Мираковски- Универзитет Гоце 		
Делчев-Штип, Декан на Mашински 		
факултет

•

Проф.Д-р.Муртезан Исмаили – Универзитет 		
за југоисточна европа – Институт 		
за животна средина – Директор

•

М-р.Ана Каранфилова Мазневска – МЖСПП
Управа за животна средина, 			
Раководител на сектор за управување со
отпад

•

Д-р.Теодора О. Грнчаровска – МЖСПП –
Државен Советник за климатски 		
промени

Во текот на конференциските денови покрај
работниот дел ќе има и заедничка свечен вечера
и туристичка прошетка во Скопје (19.09.2013).

Работни јазици
Работни јазици на
конференцијата се
македонски, албански и
англиски со обезбеден
симултан превод.

Рокови:
- Пријавување и
плаќање на котизација
- најдоцна до
15.09.2013год.

Котизација
Котизацијата е задолжителна за сите учесници
на конференцијата
Сите учесници на конференцијата плаќаат котизација
во вредност од 5.000,00 денари со вклучено ДДВ.
Во котизацијата е вклучено:учество на
конференција и посета на изложбената
сала,зборник на трудови,конференциски сет-(та
шна,тефтер,пенкало,беџ,пропаганден материјал)
ручек(19.09.2013),освежување и кафе паузи
за време на конференциските денови (1920.09.2013) разгледување на знаменитостите на
Скопје,присуство на свечена вечера-19 Септември..

Сместување и превоз
Сместувањето и превозот се во сопствена режија на
учесниците.

Пријавување
Пријавување за конференцијата може да се изврши
на:
Тел./факс
+389 2 2461 971
Е-маил:
adkom@t-home.mk
Адреса:
АДКОМ-Здружение на даватели на комунални услуги
на Р.Македонија-Бул.Јане Сандански бр.79А локал
12,1000 Скопје.
Контакт лице:
Фани Карамиха Петрушева
моб. +389 77 610 444

