Во рамките на традиционалната акција на Град Скопје „Денови на пролетта-Денови на
екологијата“ а заради реализирање на поставената цел за промовирање и
популаризирање на грижата на животната средина и природата, Градот Скопје
распишува

Јавен Конкурс
за избор на
1.Најеколошка компанија (фирма со успешна примена на ISO 14001 и придонес кон
зачувување на животната средина);
2.Најголем придонес во областа на животната средина (правни и/или физички лица
кои со своја активност и залагање сториле најмногу за зачувување и ѕнапредување на
животната средина во градот Скопје, во смисол на заштита на медиумите и областа на
животната средина, намалување на користење на необновливи видови енергија и сл.)
3.Најубаво уреден двор (двор на објект за инвидуално домување, колективно
домување и институции,фирма или стопански објект)
4.Најубав состав на тема екологија (за ученици од основните и средните училишта)
5.Најубав цртеж на тема екологија (за ученици од основните и средните училишта)
Пријавите на заинтересираните граѓани, невладини организации, јавни установи,
препријатија и други правни и физички лица се доставуваат по пошта на адреса: Град
Скопје-Сектор за заштита на животната средина и природата, бул.„Илинден“ бр.82,
или во архива на Градот, како и на телефон 02/3297-273 и 3297-304.
За првите две категории, предвидена е по една награда во износ од по 45.000 денари.
За третата категорија, најубав двор, предвидени се три награди (инвидуално
домување, колективно домување и институции, фирма или стопански објект), во износ
од по 40.000 денари.
За четвртата категорија се предвидени две награди, една за ученици во основните
училишта и една за ученици во средните училишта, во износ од по 10.000 денари.
За петтата категорија се предвидени две награди, една за ученици во основните
училишта и една за ученици во средните училишта, во износ од по 10.000 денари.
Разгледувањето на пристигнатите пријави и одбирањето на кандидатите го врши
соодветна комисија, која Градот Скопје ја формира од претставници на вработените
од секторите на Град Скопје и невладините организации.
Пријавувањето започнува веднаш и трае до 15 мај 2018 година. Прогласувањето на
добитниците во сите категории ќе се одржи во рамките на одбележување на Светскиот
ден за заштита на животната средина, од страна на Градоначалникот на Град Скопје .
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