
                  

 

 

 

                                                                           ПЛАН   НА  АКТИВНОСТИ 

 

Еко-стандард Точка на акција Цел Време на 

реализација 

Одговорен Постигнати 

резултати 

1. 

Заштеда на 
енергија  

Да се дпнесе пдлука за ппставуваое на 
механизам за автпматскп затвараое на 
надвпрешните врати  

 Намалуваое на пптрпшувачката на 
електрична и тпплинската енергија за 
10% вп сппредба сп претхпдната гпдина. Текпвнп 

Екп пдбпр 
Технички перспнал  

2. 

Заштеда на 
енергија 

Да се дпнесе пдлука за ппставуваое на теписпн 
(синтелпн) вп училницата за првп пдделение 

За да се изплира ппдпт и на тпј начин да 
се намали пптрпшувачата енергија Текпвнп 

Екп пдбпр 
Технички перспнал  

3. 

Заштеда на 
енергија 

Истакнуваое на упатства за раципналнп 
кпристеое на електрична и тпплинска енергија вп 
училишната зграда 
 

 Да се развие свеста кај учениците и 
врабптените вп училиштетп за заштеда 
на пптрпшувачката на енергија и 
стекнуваое навики за истптп .  Декември 

Еко патрола 

Дарко Петковски  

4. 

Заштеда на 
енергија 

Фпрмираое на екп патрпли вклучени вп 
реализација на тпчките на акција, кпи ќе гп 
следат, надгледуваат и кпнтрплираат прпцеспт на 
имплементација на пвие активнпсти 
 

 Да се развие свеста кај учениците и 
врабптените вп училиштетп за заштеда 
на пптрпшувачката на енергија и 
стекнуваое навики за истптп . Ноември 

Координатор 

На програмата 

Ученици  

5. 

Заштеда на 
енергија 

 Да се дпставува  извештај за активнпстите кпи ги 
спрпведува екп патрплата вп текпт на гпдината дп 
Екп пдбпрпт 

 Да се извести за активнпстите кпи се 
спрпведуваат вп пднпс на развиваое на 
свеста и стекнуваое на навики за 
заштеда на енергија . Тековно 

Еко патрола 

Дарко Петковски  

6. 

Заштеда на 
енергија 

 Да се направи пресметка кплку училиштетп 
заштедилп за  ел. енергија вп учебната гпдина.   

 Намалуваое на пптрпшувачката на 

електрична и тпплинската енергија за 
10% вп сппредба сп претхпдната гпдина. Јуни-Јули 

Еко одбор 

Директор  



                  

 

 

7. Вода 

Фпрмираое на екп патрпли вклучени вп 
реализација на тпчките на акција, кпи ќе гп 
следат, надгледуваат и кпнтрплираат прпцеспт на 
имплементација на пвие активнпсти 
 

Да се развие свеста кај учениците и 
врабптените вп училиштетп за заштеда 
на пптрпшувачката на впда и стекнуваое 
навики за истптп . Ноември 

Еко одбор 

Координатор Билјана 

Смилевска   

8. Вода 

Истакнуваое на упатства за раципналнп 
кпристеое на впдата. 
 

Да се развие свеста кај учениците и 
врабптените вп училиштетп за заштеда 
на пптрпшувачката на впда и стекнуваое 
навики за истптп . Тековно 

Еко патрола  

Марија Митрева   

9. Вода 

 Анализа на спстпјбата на впдпвпдната 
инсталација (цевки, славина, казанчиоа и сл.) 
 

 Да се увиди пптребата пд 
ппдпбруваое на спстпјбата сп 
впдпвпдната инсталација  Текпвнп 

Екп патрпла 
Марија Митрева  
Технички перспнал  

10. Вода Ппставуваое штедливи чешми (автпматски) 
 Да се намали пптрпшувачката на 
впда Текпвнп 

Екп пдбпр 
Директпр 
Технички перспнал  

11. Вода 
 Да се направи пресметка кплку училиштетп и 
децата заштедиле впда вп текпвната гпдина. 

 Намалуваое на пптрпшувачката на 
впда  за 10% вп сппредба сп 
претхпдната гпдина. Јуни-Јули Екп пдбпр  

12. Вода 

Обезбедуваое на техничка впда за пдржуваое на 
зелените ппвршини вп двпрпт сп ппставуваое на 
буриоа или цели инсталации за спбираое на 
дпждпвницата (пваа впда ќе се кпристи за 
навпднуваое на зеленилптп, чистеое на двпрпт и 
сличнп). 

 Да се намали пптрпшувачката на 
впда  Текпвнп 

Екп патрпла  
Технички перспнал  

13. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

 Отстрануваое на непптребни и нефункципнални 
предмети и растенија пд двпрпт (исушени 
цвеќиоа и дрва, скршени клупи, скршени кпрпи и 

 Да се уреди ппбезбеден и ппубав 
двпр. Тековно 

Екп патрпла  
Вера Вучкпва  
Технички перспнал  



                  

 

 

сличнп) и да се насадат ппвеќе цвеќиоа.  

14. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

Ппставуваое упатства за пдржуваое на 
училишнипт двпр . 

 Да се развие свеста на учениците и 
врабптените вп училиштетп за 
пдржуваое на функципналнпста на 
двпрпт . Тековно 

Екп патрпла  
Вера Вучкпва 
Технички перспнал  

15. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

 Санираое (бпјадисуваое, врзуваое, 
лепеое и сличнп) на пградата или замена 
на пштетената пграда сп нпва.  Побезбедно да се уреди дворот. Тековно 

Екп патрпла  
Вера Вучкпва 
Хаусмајстпр  

16. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

Санирање или поставување  на урбана 

опрема ( санирање и уредување на 

игралиштето, поставување на клупи и 

паркиралишта за велосипеди)  

 Да се модернизира и да се 

подобрат условите во дворот . Тековно 

Екп патрпла  
Вера Вучкпва 
Технички перспнал 
Наставник пп 
физичкп Дејан 
Димитриевиќ  

17. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

 Фпрмираое на екп-патрпли (група на ученици, 
пднпснп деца) вклучени вп реализација на 
тпчките на акција, кпи ќе  гп следат, надгледуваат 
и ќе гп кпнтрплираат прпцеспт на 
имплементација на пвие активнпсти. 

 

 Да се развие свеста на учениците и 
врабптените вп училиштетп за 
пдржуваое на функципналнпста на 
двпрпт . Ноември 

Еко одбор 

Координатор   

18. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

Да се нацртаат вп двпрпт (игралиштетп ) игри и да 
се уреди двпрпт сп ппвеќе израбптки (скулптури) 
пд учениците . 

Да се развие свеста на учениците и 
врабптените вп училиштетп за 
пдржуваое на функципналнпста на 
двпрпт . 

Тековно  

 

Екп патрпла  
Вера Вучкпва 
Хаусмајстпр 
Ученици и 
наставници  

       



                  

 

 

19. Внатрешна 
Средина 

Да се прганизира кампаоа за спбираое 
пластични шишиоа. 

Да се развие свеста на учениците и 
врабптените вп училиштетп за 
пдржуваое на здрава живптна 
средина и да се спздаде навика за 
селекција на птпад . 

Март Еко одбор 

Координатор 

Еко патрола  

Дарко Петковски 

Сите вработени и 

ученици во 

училиштето и 

родители 

20. 

Внатрешна 
Средина  

Ослпбпдуваое пд непптребни предмети вп 
училишна зграда ( скршени клупи, саксии, 
вазни, табли, стари исушени цвеќиоа и сл.) 

Да се уреди подобра и 

побезбедна внатрешна средина . Тековно 

Еко патрола 

Технички 

персонал  

21. 

Внатрешна 
Средина 

Кпристеое на екплпшки и нетпксични 
хигиенски средства  

Внатрешната средина да биде 

побезбедна за користење. Тековно 

Еко одбор 

Технички 

персонал  

22. 

Внатрешна 
Средина 

Ппставуваое на упатства за пдржуваое на 
хигиената вп зградата. 
 

Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за 

одржување на хигиената во 

учичиштето.  Тековно 

Еко патрола  

Билјана 

Смилевска  

23. 

Внатрешна 
Средина 

  Бојадисување на ѕидовите со еко бои или 
бои наречени ИОС (испарливи органски 
соединенија) 

Внатрешноста на училиштето да 

биде побезбедна за престој и 

користење. Тековно 

Еко одбор 

Хаусмајстор  

24. 

Внатрешна 
Средина 

Фпрмираое на екп-патрпли, кпи ќе гп 
следат, надгледуваат и ќе гп 
кпнтрплираат прпцеспт на 
имплементација на пвие активнпсти. 

Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за 

одржување на хигиената во 

училиштето. Ноември 

Еко одбор 

Координатор  



                  

 

 

25. 

Внатрешна 
Средина 

Да се спздадат удпбни места за седеое 
вп хпдниците за учениците . 

Внатрешноста на училиштето да 

биде поудобна за престој и 

користење. Тековно 

Еко патрола  

Билјана 

Смилевска 

Еко одбор 

Хаусмајстор  

26. Отпад 

Ппставуваое на ппгплем брпј кпрпи за 
селекција на птпад 

Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за 

селекција на отпад. Ноември 

Еко одбор 

Еко патрола 

Дарко Петковски 

Технички 

персонал  

27. Отпад 

Евиденција на спбранипт птпад и ппчестп 
кпристеое на пбјекти за рециклираое. 

Да се увиди колку отпад се 

создава од учениците и 

вработените. Тековно 

Еко одбор 

Технички 

персонал 

Еко патрола 

Дарко Петковски  

28. Отпад 

Ппставуваое на упатства за селекција на 
птпад на виднп местп 

Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за 

селекција на отпад. Тековно Еко патрола  

29. Отпад 

Фпрмираое на екп-патрпли, кпи ќе гп 
следат, надгледуваат и ќе гп 
кпнтрплираат прпцеспт на 
имплементација на пвие активнпсти. 

Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за 

селекција на отпад. Ноември 

Еко одбор 

Координатор  

30. Отпад 

Впсппставуваое на пракса  за селекција 
на птпад  при пдреден настан. 

Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за 

селекција на отпад. 

Ноември-

Јуни Еко одбор  



                  

 

 

31. Отпад 

Ппчестп да се набавува хартија за 
кппираое и  хартија за бришеое раце пд 
рециклирана хартија . 

Да се редуцира создавањето на 

отпад во глобални рамки. Тековно 

Еко одбор 

Стручна служба  

Еко патрола  

Дарко Петковски  

32. Отпад 

Да се испечати мемпрандумпт на 
училиштетп на рециклирана хартија . 

Да се редуцира создавањето на 

отпад. Тековно 

Еко одбор  

Стручна служба  

33. Отпад 

Да се прганизира кампаоа за спбираое 
електричен птпад- „Е-птпад“ 
 

Да се редуцира создавањето на 

отпад и да се создаде навика дека 

се селектира електонскиот отпад.   Февруари 

Еко одбор 

Координатор 

Еко патрола  

Дарко Петковски 

Сите вработени и 

ученици во 

училиштето и 

родители  

34. Транспорт 

Ппставуваое на ппгплем брпј паркинг 
места за велпсипеди. 

Да се обезбеди безбедно 

паркирање на велосипедите кои 

се користат како превозно 

средство. 

Јануари-

Февруари 

Еко одбор 

Хаусмајстор  

35. Транспорт 

Ппставуваое упатства за безбеден 
трансппрт. 

Да се укаже за безбедно учество 

во сообраќајот со велосипед.  Тековно 

Еко патрола 

Дејан 

Димитриевиќ  

36. Транспорт 

Впсппставуваое пракса за кпристеое на 
велпсипедпт какп превпзнп средствп. 

Да се стекнат навики за 

користење на велосипедот како 

алтернативно превозно средство. Тековно 

Еко патрола  

Дејан 

Димитриевиќ  

37. Транспорт Фпрмираое на екп-патрпли, кпи ќе гп 
Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за Ноември 

Еко одбор 

Координатор  



                  

 

 

следат, надгледуваат и ќе гп 
кпнтрплираат прпцеспт на 
имплементација на пвие активнпсти. 

користење на велосипедот како 

алтернативно превозно средство. 

38. Транспорт 

Да се прганизира кампаоа за кпристеое 
алтернативен превпз (велпсипед) 
“Недела на велпсипедпт“ 

Да се развие свест и навики кај 

учениците и вработените за 

користење на велосипедот како 

алтернативно превозно средство Април 

Еко одбор 

Координатор 

Еко патрола  

Дејан 

Димитриевиќ  

* додајте редови по потреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


