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П
риродата е во совршената рамнотежа, а таа
рамнотежа е во постојан сервис на сите свои
живи организми. Еколошкиот системи е
стабилен еквилибриум и се чини дека само
човекот успева да ги помати водите. 

Денешниот линеарен економски модел во
кој човекот децениски удобно се смести, се
заснова на егоистичниот принцип земи,
направи, фрли , што, пак, се потпира на
големи количини евтини, лесно достапни
материјали и енергија. 

Црвената светилка за предупредување
одамна светна! Алармира дека овој модел ги
достигна своите физички ограничувања. 

На планетата Земја ѝ требаат 18 месеци за
да го надомести и регенерира тоа што
човештвото го искористува за една година,
што опстанокот го прави целосно неодржлив.

Но светот се буди и подолго време веќе
зборува за потребата да ги преиспитаме
начините на кои ги правиме работите, да го
редизајнираме актуелниот економски систем
и, конечно, да ги свртиме сите циклуси во
полза на човештвото и на природата, од која и
самите сме дел. 

Модерниот научен и технолошки напредок
одговорот го сместува во циркуларната
економија – нова, атрактивна и одржлива
парадигма што им е потребна на
современиот бизнис и на човештвото во
целост. 

Во овој модел, за разлика од линеарниот, се
избегнува неконтролираното исцрпување на
ресурсите и произведувањето продукти, кои
откако ќе ги искористиме ги фрламе на
депонија. 

Потпирајќи се на иновацијата, а не на
алчниот човечки нагон да се оствари што
поголема полза за себе, таа има цел да ги
редефинира начините за соочување со
отпадот, истовремено намалувајќи ги на
минимум негативните влијанија. Со
транзиција кон обновливи извори на
енергија, кружниот модел гради економски,
природен и општествен капитал користејќи
го отпадот како суровина за нови производи.

Наједноставната формула низ која ја

објаснуваме циркуларната економија е токму
тоа што постојано и го зборуваме во
последниве години: Намалувањето на
искористувањето на ресурсите во
индустриските процеси значи намалување на
отпадот, а со тоа и намалување на
загадувањето на животната средина. Сепак,
овие едноставни претпоставки не се доволни
за да излеземе на крај со системска сложеност
на управување на отпадот.  Само така
пластично изнесено, се чини дека
одржливоста е само маргинално опфатена и
замислена, па затоа е нужно да се нагласи
дека се бараат различни или дополнителни
стратегии, како што се инвестирање во нова,
поефикасна опрема и градење современи
центри за преработка на отпадот. 

Земјите на Европската унија веќе неколку
децении градат функционален систем за
селекција и за рециклирање, кој во некои
земји совладува повеќе од 70 проценти од
отпадот од амбалажа. 

Пример што заслужува посебно внимание,
затоа што се издвои технолошки и
стратегиски во регионот, е центарот за
преработка на отпад - RCERO Љубљана. 

RCERO Љубљана е најголемиот кохезиски
еколошки проект во Словенија, во кој се
вклучени 37 општини и каде што се користи
најсовремената одржлива технологија за
преработка една третина од целиот отпад во
Словенија. 

Овој центар е меѓу најмодерните во Европа
и благодарение на напредните технологии
што ги користи, за една година е намалена
контаминацијата на површинските и на
подземните води што истекуваат од
депониите, емисиите на гасови што создаваат
ефект на стаклена градина, особено метанот
и мирисите од распаѓањето на
биоразградливиот отпад. Воедно, со работата
на RCERO за шестпати се намали отпадот што
завршува на депониите. 

Со оглед на бројот на вклучени општини,
проектот е пример за добра практика во
смисла на соработка меѓу локалната власт. А
700.000 граѓани добија долгорочно решение
за соочување со отпадот, што претставува
есенцијална важност за нивното
хармонозирано живеење и здравје. 

Тоа што за нас, Македонците, е најважно:
Каде се наоѓа Република Македонија на патот
на спроведувањето на современите
еколошки решенија и процеси за
постапување со отпадот од амбалажа?!

„Сегашниот пејзаж во земјава насликува“
неконтролиран пораст на дивите депонии и
особено ниска екосвест меѓу населението и
институциите. 

Република Македонија до 2020 година
презеде обврска да рециклира 60 проценти
од отпадот од амбалажа. Годишно во земјава
се произведуваат повеќе од 700.000 тони
отпад, од кои повеќе од 100.000 тони се од

пакување.
Целта, која треба да се исполни за две

години, е високо поставена, но не е
недостижна. Правилно поставен систем за
селекција и строго почитување на Законот за
отпад од пакување е неопходно, од страна на
сите фактори, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Државниот
инспекторат за животна средина,
колективните постапувачи, јавните
комунални претпријатија, компаниите и
граѓаните. 

Достигнувањето на националните цели ќе
бара големи инвестиции од сериозните
колективни постапувачи, заради што е
неопходно да се создаде професионална
средина во која ќе функционираат
воспоставените правила. 

Доколку сакаме да ги исполниме тие цели
мора да обезбедиме услови да се спроведат
законските одредби во практика. Само на тој
начин Македонија ќе фати приклучок со
европските држави и ќе создаде услови да се
промени економскиот модел на
функционирање од линеарна кон циркуларна
економија, што е цел на секоја модерна
држава.

Строго почитување на законот за третман
на отпадот од пакување од страна на
институциите и професионално работење на
колективните постапувачи е патот по кој, за
почеток, треба да се придвижи Македонија.

Во таа насока, „Пакомак“ апелира за
зголемување на контролата за почитување на
Законот за управување пакување и отпад од
пакување, Законот за управување
електронска и електрична опрема и Законот
за управување батерии и акумулатори. 

Една од основите на правилно поставениот
систем за селекција на отпадот се
професионални и подготвени јавни
комунални претпријатија и локална
самоуправа, кои ќе одвојуваат средства за
селекција на отпад со што ќе им овозможат
подобри услови за селекција на отпадот на
граѓаните, а на тој начин ќе ги мотивираат
уште повеќе да се грижат за околината во
која живеат. 

„Пакомак“ цели да биде дел од глобалните
промени за
човековата
благосостојба, но
на „Пакомак“ му
требаат сериозни
партнери во
општините и во
јавните
комунални
претпријатија. 
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напуштање на стариот модел земи, направи,
фрли. Развиените општества имаат план за
одржливост! каде е Република македонија?
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Р
епублика Македонија до 2020
година презема
обврска да рециклира
60 проценти од отпадот
од амбалажа. Целта, која

треба да се исполни за две години,
е високо поставена, но не е
недостижна. Неопходно е да
постои правилно
поставен систем
за селекција и строго
почитување на Законот за
отпад од пакување од страна на
сите фактори, Министерството
за животна средина и
просторно планирање,
Државниот инспекторат за
животна средина,
колективните постапувачи,
јавните комунални
претпријатија, компаниите
и граѓаните. 

Земјите на Европската унија
веќе неколку децении градат
функционален систем за
селекција и за рециклирање, во кој
во некои земји влегува повеќе од 70
проценти од отпадот од амбалажа.
Европската практика и законодавство не
дозволуваат импровизации на ова поле, а темите во
однос на транспарентното работење,
почитувањето на законите и односот кон
екологијата и кон животната средина се
прашања од особен интерес и на
делегацијата на ЕУ во нашава земја и сите
претставници од земјите од ЕУ.

Нелојалната конкуренција го загрозува
системот за селекција на отпад

Во Македонија, системот за селекција на
отпад од пакување успешно го постави и неколку
години го гради компанијата „Пакомак“, а во делот
на електронски отпад и батерии колективните
постапувачи „Елколект“ и „Нула отпад“. 

Во моментов државата не располага со точни податоци за
количините на отпад од пакување, отпадна електрична и
електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори што се
создаваат на годишно ниво. Во согласност со податоците од
регионалните планови за управување отпад во РМ се создава
повеќе од 100.000 тони годишно отпад од пакување и 2.000
тони годишно отпадна електрична и електронска опрема.  Сo
цел да ги постигнат националните цели, колективните
постапувачи  градат систем за примарна селекција на отпадот
од пакување, отпадната електрична и електронска опрема и
отпадни батерии и акумулатори.

Но, за да се воспостави функционален систем за примарна
селекција на отпад на територијата на цела држава,

неопходен е ангажман од сите засегнати страни.
Колективните постапувачи, локалната самоуправа и

јавните комунални претпријатија имаат
обврска да воспостават

инфраструктура што ќе им ја
олесни примарната селекција

на граѓаните, а сите овие,
во соработка со

Министерството за
животна средина, во

организација на
кампањи за
подигнување на
јавната свест. 

Сепак,
нелојалната
конкуренција и
непочитувањето на

законите од
одделни

компании,
регистрирани како

колективни
постапувачи,

недоволниот број
инспекциски контроли,

ниските инвестиции од
страна на државата и на

локалната самоуправа и
слабата екипираност на јавните

комунални претпријатија, се
сериозен предизвик, кој го доведува во

прашање успешното функционирање на
системот во иднина. Достигнувањето на

националните цели ќе бара големи
инвестиции од сериозните колективни
постапувачи, поради што е неопходно да се
создаде професионална средина во која
воспоставените правила ќе важат еднакво
за сите. 

„Детските болести на ова поле ќе треба
да бидат брзо надминати. Доколку сакаме

да ги исполниме националните цели мора да
обезбедиме услови да се спроведат законските

одредби во практика. Само на тој начин
Македонија ќе фати приклучок со европските држави

и ќе создаде услови да се промени економскиот модел на
функционирање од линеарна кон циркуларна економија, што
е цел на секоја сериозна држава“, вели Ико Брдароски,
менаџер за грижа на корисници во „Пакомак“.

Почитување на законите и зачестени инспекциски контроли
Еден од основните услови е строго почитување на законот

за управување на отпадот од пакување од страна на
институциите и професионално работење на колективните
постапувачи. Во таа насока, неопходно е да се надградува веќе
воспоставениот систем на селекција на „Пакомак“ и од
другите колективни постапувачи, а не да се замижува пред
нелојалната конкуренција. Доколку, пак, се одобри ваквиот
начин на работа,  се доведува во прашање функционирањето

eкo македонија
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На планетата Земја ~ требаат 18 месеци за да го надомести тоа што човештвото

го искористува за една година, што го прави опстанокот целосно неодржлив

Годишно 
во земјава

се произведуваат 
повеќе од 700.000
тони отпад, од кои
повеќе од 100.000

тони се од 
пакување 

СиСтемот за Селекција на отпад        



на целиот систем на колективно постапување со
отпад (не само од пакување), кој досега веќе седум
години се етаблира и функционира на најголем
дел од територијата на Македонија. Одобрувањето
на ваквото работење од страна на надлежните
институции претставува кршење на Законот за
управување пакување и отпад од пакување, Законот
за управување електронска и електрична опрема и
Законот за управување батерии и акумулатори, што
повлекува и одредени одговорности на одговорните
лица. Дополнително, ова повлекува и долгорочни
последици по животната средина и здравјето на граѓаните и
неисполнување на европските правила за управување отпад. 

Во овие моменти, кога екологијата треба да биде издигната
на највисоко ниво и кога треба како држава и институции да
имаме професионален однос во врска со овие прашања, не
треба да се остава простор за непрофесионално однесување и
непочитување на законите, нетранспарентност во работењето
на надлежните институции и исполнување на желбите на
поединци, кои имаат само личен материјален интерес. Сѐ
додека личниот интерес се поставува пред националниот,
нашата држава ќе тапка во место, место да граби паралелно со
другите држави од овој регион.

Иднината е во циркуларната
економија

Целта е фаќање
приклучок со европските
држави, каде што веќе
функционира моделот на

циркуларна економија. Во
овој модел, за разлика од

линеарниот, се избегнува
неконтролираното исцрпување

на природните ресурси и
произведување продукти, кои откако ќе

ги искористиме ќе ги фрлиме на депонија. На Земјата ѝ
требаат 18 месеци за да го надомести тоа што човештвото
го искористува за една година, што опстанокот на
планетата го прави целосно неодржлив. 

„Во Македонија секој граѓанин годишно произведува
повеќе од 360 килограми отпад, од кои 50-80 килограми се
отпад од пакување, или годишно во земјава се
произведуваат повеќе од 700.000 тони отпад, од кои повеќе
од  100.000 тони се од пакување. Овие бројки се крајно
загрижувачки, а решението се гледа во циркуларната
економија. Во овој модел, животот на продуктите се
продолжува со ефикасно менаџирање на системот за
селекција за  рециклирање на отпадот“, објаснува
Брдароски. 

Една од основите на правилно поставениот систем за
селекција на отпадот се и сериозни и подготвени јавни
комунални претпријатија и локална самоуправа, кои ќе
мораат да одвојуваат средства за селекција на отпад со што
ќе им овозможат подобри услови за селекција на отпадот
на граѓаните и на тој начин ќе ги мотивираат уште повеќе
да селектираат и да се грижат за околината во која живеат. 

„На ’Пакомак’ му требаат сериозни партнери во јавните
комунални претпријатија, кои ќе можат да одговорат на
барањата, што не е случај во моментов кога се соочуваме со
лоша финансиска состојба во повеќето јавни комунални
претпријатија, што, пак, доведува до неекипираност или
недоволна екипираност, недоволно обучен кадар и
недостиг од инфраструктура“, вели Брдароски.

5

    да се надградува, а не да се урива
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eкo македонија

к
омпанијата „Пакомак“ се придружи
на волонтерската екоакција под мо-
тото „Рециклирате ли?“ иницирана

од „Пивара Скопје“, во која во септември се
чистеа брегот и водите на езерото Матка.
„Пакомак“ ја обезбеди целата логи-
стичка поддршка за собирање,
транспорт, селектирање и за ре-
циклирање на собраниот
отпад од оваа екоакција.

Во акцијата се при-
клучија и Амбаса-

дата на Холан-
дија во Македо-

нија, која беше
партнер и минатата го-

дина, како и британскиот
амбасадор Чарлс Гарет со

својот тим. Нуркачите од спелео-
лошкото друштво „Врело“ беа задол-

жени за вадење на неорганскиот отпад
од водите на езерото. 

„Како компанија што е силно посветена
на намалување на минимум на какви било
несакани ефекти од амбалажниот отпад

врз животната средина, нѐ радуваат вакви
акции бидејќи тие покажуваат дека не

сме осамени во острвувањето на на-
шата мисија. Охрабрени од придо-

несот од ваквите акции,
сметаме дека поставените

цели во поглед на управу-
вањето на отпадот од

амбалажа до 2020
година, не само

што се оствар-
ливи, туку заеднички

можеме и да ги надми-
неме“, посочи Ико Брда-

роски, менаџерот за грижа за
корисници во „Пакомак“.

Размислувај глобално - дејствувај
локално!

Генералниот директор на „Пивара
Скопје“, Јован Радосављевиќ истакна дека
вработените во компанијата се подгот-
вени, кога се работи за животната средина,
да дејствуваат и како индивидуи вложу-
вајќи дел од своето време и енергија за да
ја зачуваат природата чиста и здрава, а ам-
басадорот Гарет рече дека Македонија е
земја со прекрасна природа, која сите
треба да ја почитуваат и заштитуваат. 

За холандскиот амбасадор Ваутер Пломп
ова претставува најдобар начин како да се
зголеми јавната свест за проблемот со за-
гадувањето. 

„Гледајќи го проблемот со загадувањето
на природата во оваа или во која било
друга земја, мојот апел до сите граѓани е
дека е време секој од нас, размислувајќи
глобално, да почне да дејствува и локално“,
дециден е амбасадорот Пломп. 

исчистен отпадот од 
бРегот и Водите 
на матКа

Охрабрени од 
придонесот од 

ваквите акции, сметаме 
дека поставените цели 

во поглед на управувањето на
отпадот од амбалажа до 2020

година, не само што се остварливи,
туку заеднички можеме и да ги

надминеме, посочи Ико 
Брдароски, менаџерот за

грижа за корисници 
во „Пакомак“
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к
омпанијата „Пакомак“ беше на-
градена со плакета за успешно
спроведена општествено одго-

ворна практика во 2017 година за про-
ектот „Зелена планета“ од
Министерството за економија и од
Координативното тело за опште-
ствена одговорност на пре-
тпријатијата (КТООП), кои во ноември
беа домаќини на десеттата јубилејна
традиционална годишна манифеста-
ција – Национална награда за најдобра
општествено одговорна практика на
претпријатијата во Македонија, реали-
зирана во текот на последната година.

Годинава, по повод јубилејот, покрај
регуларните награди, беа доделени и
јубилејни, како посебно признание за
претпријатијата што се закитиле со
најмногу награди. „Пакомак“ се закити
и со јубилејното признание за конти-
нуирано успешна општествено одго-
ворна практика 2007-2017 година,
како компанија што спаѓа меѓу пре-
тпријатијата со најмногу освоени на-
гради за најдобра општествено
одговорна практика во Македонија.

Општествената одговорност - стра-
тегиска цел на „Пакомак“

Целта на овие признанија е да се
промовира најдобрата практика на оп-
штествено одговорно дејствување и
тие да бидат инспирација и пример за

воведување и за ната-
мошно унапредување на
општествената одговор-
ност кај претпријатијата
во Македонија

Денес општествената
одговорност е бизнис-им-
ператив и секоја успешна
и современа компанија
треба да планира какво
влијание ќе има врз
своите вработени, потро-
шувачи, партнери, околи-
ната и врз целото
општество. „Пакомак“ на
општествената одговорност гледа
како на стратегиска цел на долг рок,
која треба да доведе до подобрување
на вкупниот квалитет на живот во оп-
кружувањето во кое дејствува, преку
грижата за животната средина, која
е и основна дејност на компанијата.

„Како лидер во управувањето на
отпадот од пакување, ’Пакомак’ има
цел да го намали на минимум нега-
тивното влијание на амбалажниот
отпад врз животната средина, да
промовира поодговорен однос на
компаниите кон амбалажниот
отпад, а со тоа да овозможи поквали-
тетен живот за нас и за идните поко-
ленија. ’Пакомак’ има зелена мисија, а
тоа е почиста планета, почист воздух,

поздрава храна и почиста животна
средина. За да се оствари ова, треба
сите да дејствуваме и локално“, по-
рачуваат од компанијата.

„пакомак“ се закити со 
две награди за општествено 
одговорна практика 

„Пакомак“ се закити и со јубилејното признание за
континуирано успешна општествено одговорна
практика 2007-2017 година, како компанија што
спаѓа меѓу претпријатијата со најмногу освоени
награди за најдобра општествено одговорна
практика во Македонија
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eко македонија

к
омпанијата „Пакомак“,
заедно со
Министерството за
животна средина и
просторно планирање и

со компанијата за рециклирање
СНС „Ре-пласт“ се приклучи на
големата хуманитарно-еколошка
акција „Едно капаче - една надеж+“.
„Пакомак“ на тој начин ќе
придонесе да се исполни нејзината
цел, Здружението на лица со
параплегија и со квадриплегија -
„Без ограничувања“ да добие три
инвалидски колички. 

Акцијата, во која беа собрани повеќе
од два тона пластични капачиња,
запре летово поради логистички
проблеми со транспортот,
складирањето и со рециклирањето на
капачињата. „Пакомак“ се обврза да се
погрижи за преземањето и за

транспортот на собраните капачиња,
а компанијата СНС „Ре-пласт“ ќе ги
рециклира. Од собраните средства ќе
бидат набавени инвалидските
колички.  Филип Ивановски,
извршниот директор на „Пакомак“,
појасни дека со продолжување на
акцијата се прават две добра, од една
страна, помош на лицата со посебни
потреби, а од друга заштита на
животната средина.

Граѓаните да продолжат да селектираат
капачиња

За набавка на една инвалидска
количка потребно е да се
рециклираат 350.000 капачиња, а
„Пакомак“ апелира до граѓаните да
ја продолжат акција и да се вклучат
во селектирањето капачиња. Сите
тие што имаат капачиња и сакаат

да ги предадат, треба да се пријават
на страницата на „Фејсбук“
https://www.facebook.com/ednokapa
ceednanadezplus/  или на веб-
страницата на Министерството
www.moepp.gov.mk. 

„’Пакомак’ им благодари за
соработката на сите вклучени во
оваа хумана акција, пред сѐ
Македонската медицинска
студентска асоцијација, која ја
иницираше и ентузијастички ја
спроведуваше уште од 2013 година,
потоа  на сите хумани поединци,
деца, ученици, наставници, граѓани
и фирми, кои собирајќи ги
капачињата, покажаа како грижата
за животна средина може да стане
хумана и да биде остварување на
нечија надеж“, велат во
компанијата.

„Пакомак“ се обврза да се погрижи за преземањето
и за транспортот на собраните капачиња, а
компанијата СНС „Ре-пласт“ ќе ги рециклира

„пакомак“ се придружи на
акцијата „едно Капаче

- една надеж+“

за набавка на една инвалидска
количка потребно е да се
рециклираат 350.000 капачиња,
а „пакомак“ апелира до
граѓаните да ја продолжат
акција и да се вклучат во
селектирањето капачиња
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а
социјацијата за управување
посебни текови отпад при
Стопанската комора на
Македонија е нова форма на
организирање и на работење

на стопанските субјекти што имаат
лиценца за колективно или за самостојно
постапување со посебни текови отпад од
пакување, од батерии и акумулатори и од
електричен и електронски отпад. Се
очекува бројот на членките да се зголеми
и со пристапување на  други
заинтересирани стопански субјекти,
како и со субјектите што се занимаваат
со постапување со отпадот од возила, од
гуми, текстил и со отпадни масла. 

Нова форма на координација за
најголема еколошка придобивка

Претседател на новата Асоцијација е
извршниот директор на „Пакомак“,
Филип Ивановски, а основните цели на
Асоцијацијата се да ги координира
учесниците, односно да се постави како
спрега меѓу бизнис-секторот,
институциите и граѓаните во системот
на управување на овие текови на
отпадот со најниски трошоци за
индустријата и со најголема еколошка
придобивка за граѓаните.

Според Ивановски, неопходно е да се

работи на подигнување на јавната свест
кај македонските граѓани за селекција
на отпадот и е потребна поголема
ангажираност од страна на општините и
на комуналните претпријатија, сè со цел
да се создаде интегриран систем за
управување отпад во Македонија. За да
се спроведе овој процес до 2020 година,
мора да има поголема вклученост од
страна на сите правни субјекти, а главна
алка се општините.

„Инсистираме секоја од општините во
следните четири години да има буџет за
набавка на садови за селекција и да
предвиди кампања што ќе ја прави во
соработка со нас за подигнување на
јавната свест“, рече Ивановски.

Национални цели
Во согласност со националните цели,

во 2020 година во Македонија треба да

се рециклира 60 отсто од отпадот од
пакување, односно повеќе од 65.000
тони годишно хартија, пластика, стакло,
лименки и дрво.

„Во следните три години имаме
огромен предизвик пред нас. Наша
процена е дека треба да се постават
контејнери за примарна селекција од
страна на граѓаните на уште 2.000 до
2.500 места, што значи најмалку 6-7.000
контејнери. Тоа е значајна инвестиција,
која треба да биде придружена со
соодветни кампањи за подигнување на
јавната свест на граѓаните“, вели Ико
Брдарски од „Пакомак“.

Тој истакна дека во земјите каде што
има солиден систем за управување
отпад, како Германија или Белгија, се
инвестираат по околу 10 евра по жител
на годишно ниво за решавање на овие
еколошки проблеми, додека во земјите
од регионот, како Бугарија или Србија, се
инвестираат по околу две евра по
жител, а во Македонија овие трошоци
изнесуваат околу 0,5 евра по жител.

„Далеку сме од регионот во однос на
инвестирањето во средства и во однос
на можностите за исполнувањето на
националните цели имајќи ја предвид
моментната ситуација“, рече
Брдароски.

Во согласност со националните цели, во 2020 година во Македонија треба да се рециклира 60 отсто од
отпадот од пакување, односно повеќе од 65.000 тони годишно хартија, пластика, стакло, лименки и дрво

Формирана нова 
асоцијација за управување 
со посебни текови на отпад 

претседател
на новата асоцијација е
извршниот директор на

„пакомак“, Филип ивановски, а
основните цели на асоцијацијата се да ги
координира учесниците, односно да се

постави како спрега меѓу бизнис-секторот,
институциите и граѓаните во системот  на
управување на овие текови на отпадот со

најниски трошоци за индустријата и со
најголема еколошка придобивка

за граѓаните



eко личност

ооУ „Мирче АцеВ“, Во оПштинАтА Ѓорче ПетроВ,  ДеВеттА
ГоДинА По реД Го ПотВрДУВА СтАтУСот екоУчилиште

,,Со многубројните проекти директно се ангажираат и информираат, пред
сè, учениците и родителите, а потоа и наставниците, кои почнаа да го се-
лектираат отпадот и заедно да размислуваат и да разговараат за еколо-
гијата, за дивите депонии, за идните предизвици на планетата Земја и за
тоа како паметно да се селектира отпадот за да добиеме почиста планета,
почист воздух, поздрава храна и почисто училиште
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Гоце 
БоцевСки

о
ОУ „Мирче Ацев“, во
општината Ѓорче Петров,
деветта година по ред го
потврдува статусот
екоучилиште. Ова е

највисоко меѓународно признание во
образованието од областа на
екологијата и заштитата на животната
средина што го доделува

меѓународната организација Green
School од програмата „Немаме
резервна планета“, поддржано од НВО
ОХО и Министерството за образование
и за наука на Р. Македонија, a од оваа
година во соработка со Друштвото за
управување пакување и отпад од
пакување „Пакомак“ . 
nКако почнува еколошката

приказна на ООУ „Мирче Ацев“

Нашата екоприказна почна во 2008
година со присуство на обуката за
екоучилиште. Тука ги добивме првите
информации и насоки како нашето
училиште може да се вклучи во
меѓународната мрежата на
екоучилишта. По првата обука ги
реализиравме сите предвидени чекори

ДА Се БиДе екоУчилиште 

е голема одговорност

директор во ооУ „Мирче Ацев“



од програмата, аплициравме за
највисокото екопризнание „Зелено
знаме“ и го освоивме. Оттогаш, секоја
година по ред посветено работиме на
реализација на седумте чекори од
програмата, а потврда за нашата
успешна работа е признанието ООУ
„Мирче Ацев“ - екоучилиште, вели
директорот на училиштето Гоце
Боцевски.

Во изминативе девет години како
членови на мрежата на екоучилишта во
Македонија,  во нашето училиште
реализиравме неколку проекти:
добивме три велосипеди, опрема и
рампа за паркирање велосипеди, со
проектот „Рационална употреба на
електрична ина  топлинска енергија“
надворешните метални врати од
училиштето беа заменети со нови
алупласт-врати, со проектот „Помалку
електрична енергија - повеќе светлина“
оштетените и нефункционални
светилки ги заменивме со нови, преку
проектот „Капка вода - море зеленило“
го реконструиравме системот за
наводнување на училишниот двор, со
проектот „Секоја капка вода мало
богатство“  чешмите во училишната
зграда ги заменивме со сензорски
штедливи чешми – објаснува Боцевски

nВо остварување на проектите

најголем придонес имаат учениците

За остварувањата во областа на
заштитата на животната средина
добивме и покана за учество со четири
наши ученички на Детскиот климатски
камп во Данска во декември 2009
година, како награда за изработено
уметничко дело од природен материјал
10 наши ученици со наставниците-
ментори присуствуваа на екокампот
„Пониква 2012“.  Се вклучивме во
светски кампањи за заштеда на
енергија и на вода. Во проектот

екопакет за изработка на уметничко
дело од потрошена тетрапак-амбалажа
на тема „Животот во шумата“, „Бувот“
на нашите ученици го освои првото
место на републичко ниво. Наградата
од овој проект ја вложивме во проектот
„Истражуваме, презентираме –
еколошки дејствуваме“ и ја подобривме
реализацијата на  еколошките
активности преку поголема нагледност
и техничка опременост на екоклубот –
кабинет по биологија – вели Боцевски.

nСоработката со „Пакомак“

Во соработка со „Пакомак“ неколку
години по ред сме добитници на
многубројни награди во рамките на
проектот, чијашто идеја е подигнување
на хигиената во училиштата, а во
замена на собраните пластични
шишиња добиваме донација течен
сапун во согласност со потребите. Ова е
голема мотивација на децата за
селектирање амбалажен отпад како и
едукација за придобивките од
рециклирањето. 

Во рамките на оваа успешна акција
беа вклучени 60 основни училишта
од шест општини: Кисела Вода,
Карпош, Аеродром, Ѓорче Петров,

Центар и Гази Баба и беа собрани
повеќе од  1,5 милион пластични
шишиња или повеќе од 40 тони
пластичен отпад, кој беше однесен на
рециклирање. Со проектот директно
се ангажираа и информираа, пред сè,
учениците и родителите, а потоа и
наставниците што почнаа да го
селектираат отпадот и заедно да
размислуваат и да разговараат за
екологијата, за дивите депонии, за
идните предизвици на планетата
Земја и за тоа како паметно да се
селектира отпадот за да добиеме
почиста планета, почист воздух,
поздрава храна и почисто училиште.

Воедно,  бевме и дел од проектот „3Д
екоавтобус“ наменет за ученици од
прво до петто одделение. Учениците
беа, навистина, одушевени од  40-
минутна интерактивна 3Д-обука со
предавање, проекција на 3Д-филм и со
игра-тест со систем за интерактивно
поврзување со публиката, која  се
одвиваше во рамките на еколошкиот
автобус, стациониран во близина на
училиштето – објаснува Боцевски

n Екознамето треба да се заслужи,

продолжуваме и оваа година во нови

предизвици

Во оваа учебна година реализираме
неколку кампањи:  За собирање
потрошени батерии, пластична
амбалажа, е-отпад, а наша најголема
цел е до крајот на учебната година да
собереме 250 кг пластични капачиња
во хуманитарно-еколошкиот проект
„Едно капаче - една надеж“ и на тој
начин да помогнеме таму каде што е
најмногу потребно.
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л
уѓето во Шпанија сакаат да
селектираат и да рециклираат
отпад, навиките се веќе создадени
бидејќи системот постои и
постојано се унапредува веќе

неколку децении, вели Џуан Кањељас,
ракометар на нашиот шампион Вардар и на
шпанската репрезентација.

Кањељас живеел во Барселона, каде што
системот на селекција на отпадот го уредува
каталонската власт, а не централната власт на
Шпанија. Сепак, тој вели дека третманот на
отпадот е сличен насекаде во земјата. Во
резиденцијалните делови од шпанските
градови има локации на кои се поставени по
три или четири контејнери за селекција на
различни видови отпад. Жолтите контејнери
се за пластика, сините за хартија, зелените за
стакло, а четвртиот контејнер е за органски
отпад. Овие локации се позиционирани многу
блиску  до домовите, за речиси никој да нема
повеќе од пет минути одење. Тоа е и потребно
и практично, објаснува Кањељас, бидејќи
секој треба да ги донесе вреќите со
селектиран отпад од дома, а сакаме тоа да го
прави што почесто и да не му претставува
мака ниту губење време. 

За фрлање кабаст отпад во Шпанија се плаќа такса
Покрај тоа, секој град во Шпанија има и

голем центар за кабаст отпад, каде што може
да се остави стар мебел, електрични апарати,
батерии, масло за готвење и сѐ што не ни
треба, а може да се рециклира. За тоа се плаќа
такса, но тоа е многу мала сума, во споредба
со казната што може да се добие ако отпадот
се остави на улица. 

Ова лето бил воведен и нов систем во еден
од градовите во близина на Барселона,
сличен на скандинавската практика. Секое
семејство дома селектира органски отпад, а
кантата еднаш неделно ја празнат јавните
комунални претпријатија. Ова е сосема нов
начин на собирање на отпадот за Каталонија,
но е дел од постојните напори нешто да се
подобри или унапреди. Во Германија, пак,
каде што ракометарот живеел неколку
години, има систем во кој за секое вратени
пластично шише во супермаркет се добиваат
пари. Таква практика имало и во Шпанија
пред неколку децении, но сега веќе не се
применува.

„Системот во Шпанија постои веќе неколку
децении и луѓето имаат создадени навики за

еко искуство
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Шпанија со децении го надградува 
Џуан Кањељас, ракометар на Вардар

контејнер
со упатства

„во шпанија
отпад се
селектира
веќе неколку
децении и
луѓето веќе
имаат
создадени
навики.
Мислам дека и
свеста е на
високо ниво и
сите
размислуваме
каков свет
сакаме да им
оставиме на
нашите деца.
не можам ни
да го
замислам
мојот град
полн со отпад,
за мене нема
таква опција“,
вели кањељас

Во резиденцијалните делови од
шпанските градови има локации
каде што се поставени по три или
четири контејнери за селекција 
на различни видови отпад

,,

систеМот за
селекција
на отпад



селектирање отпад. Мислам дека и свеста е
на високо ниво и сите размислуваме каков
свет сакаме да им оставиме на нашите
деца. Не можам ни да го замислам мојот
град полн со отпад, за мене нема таква
опција“, вели Кањељас.

Децата во градинките знаат да селектираат отпад
На улиците во градовите има големи

контејнери, но само на пофреквентните
места има кати во различни бои за
селекција на пластика, стакло или хартија.
Кањељас нагласува дека во Шпанија
акцентот на селекцијата е повеќе ставен на
домаќинствата, што, според него, можеби
треба да се смени, да се унапреди системот
и да има повеќе контејнери и на улиците. 

Во градинките и во училиштата најмалку
еднаш неделно децата разговараат или
слушаат предавање на теми од
екологијата, рециклирањето, отпадот,
загадувањето. Секое дете уште во
градинка мора да научи за каков отпад се
наменети контејнерите во различните бои.
Има и денови на екологијата во кои децата
се запознаваат со природата или на
училиште одат со велосипеди или пеш.

„Системот на селекција на отпадот
постојано се подобрува и се проширува.
Кога јас бев дете моето семејство не
селектираше органски отпад, а сега тоа е
вообичаено и нормално за секое семејство“,
вели Кањељас. 

Македонија има прекрасна природа, но мора да се
чува чиста

Во маркетите за секоја пластична кеса се
плаќа по пет центи и многу малку се
користат. Секој од дома си носи платнена
торба. Тоа е една од разликите со
Македонија, вели ракометарот, бидејќи
тука за сѐ што ќе купиш ти даваат
пластична кеса. На крај дома имаш една
голема кеса полна со кеси, кои не знаеш
каде да ги фрлиш.

„Во Македонија кога ќе видам контејнер
не знам дали, навистина, е за пластика или
за стакло бидејќи многу често внатре има
секакво ѓубре. Не знам дали, ако јас
оставам пластика, таа ќе отиде на
рециклирање“, вели Кањељас. 

Тој вели дека не среќава на многу места
вакви контејнери, а сигурно знае дека нема
во близина на неговата куќа. Заклучил
дека проблем е и во свеста на луѓето
бидејќи фрлаат сѐ и сешто во кантите за
селекција што ги има во трговските
центри. Тој раскажува дека првите денови
кога дошол во Македонија бил сведок како
жена вади полна картонска кутија од
автомобил и ја фрла во Вардар.

„Ова за мене беше шок кога дојдов во
Македонија бидејќи бев навикнат да

селектирам сѐ. И сега се трудам да
најдам начин отпадот што го
одвојувам да дојде до
вистинскиот контејнер и да оди
на рециклирање. Мора да

признаам дека е многу
покомпликувано, отколку во Шпанија

или во Германија“, вели ракометарот. 
Тој вели дека ги забележал и

неформалните собирачи како вадат
пластика од контејнерите и претпоставува
дека тоа им е начин на заработка. Од една
страна, тие прават добра работа и ги
одвојуваат шишињата од другиот отпад, но
од друга страна и ги кршат пластичните
контејнери и оставаат многу ѓубре околу
нив. 

„Можеби некој треба да им даде работа и
тоа да го прават на правилен начин. На тој
начин ќе ги нема овие слики во градот, а и
економијата ќе има придобивки“, смета
Кањељас. 

Во Скопје има прекрасни места, вели тој,
со прекрасна природа, како Матка и Водно,
и нема многу градови што имаат
привилегија да имаат толку близу планина
и природни убавини за рекреација и
уживање. 

„За жал, има многу ѓубре, а тажно е што
луѓето не се загрижени за тоа, напротив
многумина и сега фрлаат ѓубре на земја“,
вели тој.

За тоа, смета ракометарот, мора да се
стави акцент на едукацијата на луѓето, на
подигнување на свеста, тоа ќе создаде
поинаква слика за земјата, ќе привлече
повеќе туристи и ќе отвори повеќе работни
места.  

Шпанија со децении го надградува 

Фото: рк вардар
и сеХа



14

еко планета

со уништувањето на биоритамот на
природата се зголемува загадувањето

-светилките ги убиваат 

ноќните животни?!

н
ова студија со помош на
сателит открила дека
вештачкото
осветлување во светот
станува сѐ посветло и

посветло произведувајќи поголемо
светлосно загадување во текот на
ноќта, пренесува „Лос Анџелес
тајмс“. Ова е загрижувачки затоа
што сме уверени дека вештачкото
осветлување е загадувач на
околината, со еколошки и со
еволуциски импликации по многу
организми, од бактерии до цицачи,

вклучувајќи не и нас, луѓето, како и
способноста за преобликување на
цели екосистеми - изјавува Франк
Колкер од Институтот за екологија,
вода за пиење и рибарство од
германскиот град Либник, еден од
авторите на студијата.

Најбрз пораст на вештачко
осветлување има во земјите во
развој, односно во региони во Азија,
Африка и во Јужна Америка. Земјите
што се веќе силно осветлени, како
САД и Шпанија, изгледале стабилни.
Само кај мал број земји што се во
војна, како Јемен и Сирија, е
забележан пад на нивото на
вештачко осветлување. Но, дури и
во стабилно осветлените земји,

нивото на светлина
расте, велат научниците.

Овој загрижувачки
тренд има последици
како по околината, така
и по човечкото здравје.

Истражувачите откриле дека во
октомври секоја година од 2012 до
2016 година интензитетот на
вештачката светлина се
зголемувала за 2,2 отсто годишно, а
зрачењето за 1,8 отсто. Покрај тоа,
областите што веќе биле осветлени
кога почнало истражувањето во
2012 година, станувале посветли за
2,2 отсто годишно.

Силните ЛЕД-светилки се особено
штетни. Ова е последица од тоа што
голем број добро осветлени градови
ги имаат заменето жолто-
портокаловите натриумски

Силните ЛЕД-светилки се особено штетни. Ова е последица од тоа што голем број добро

осветлени градови ги имаат заменето жолто- портокаловите натриумски светилки со

штедливи ЛЕД-светилки. Иако ова придонесува за човечката продуктивност и безбедност,

има и своја мрачна страна - ноќта веќе не е доволно темна. Светот се соочува со сериозен

модификуван циклус на „светло-темно“, соопштуваат авторите на студијата нарекувајќи ја

оваа појава широко распространето „губење на ноќта“



светилки со штедливи ЛЕД-
светилки.

Силните ЛЕД-светилки
многу им пречат на ноќните
животни, истакнуваат
истражувачите.

Благодарение на
електричниот свет,
надворешната светлина има
стапка на пораст од три до пет
отсто годишно во втората
половина на дваесеттиот век. Иако
ова придонесува за човечката
продуктивност и безбедност, има и
своја мрачна страна - ноќта веќе не
е доволно темна. 

Една половина од Европа и една
четвртина од Северна Америка сега
се соочуваат со сериозен
модификуван циклус на „светло-
темно“, соопштуваат авторите на
студијата нарекувајќи ја оваа појава
широко распространето „губење на
ноќта“.

Светлосното загадување може да
има сериозни последици по живите
суштества што еволуирале во
согласност со нормалниот циклус
„ден-ноќ“, на планета на која
главниот извор на светлина ноќе

била месечината, како и
моментните извори
вулканите, громовите,
шумските пожари и
арктичката светлина.

Гледајќи од еволуциска
перспектива, вештачката

светлина во текот на ноќта е
нов извор на стрес.
Проблемот е во тоа што

светлината се поставува на
места и во време во кои природно ја
нема и многу организми не можат
да се приспособат на овој нов извор
на стрес, вели Холкер.

Тоа е голем проблем, со оглед на
тоа што 30 отсто од 'рбетниците и
60 отсто од без'рбетниците се
ноќни суштества. Светлосното
загадување ги погодува и
растенијата и микробите, односно
клучните врски меѓу видовите како,
на пример, опрашувањето на
растенијата и ширењето на
семињата од страна на ноќните
суштества.

- Ова му пречи на
биодиверзитетот по пат на промена
на ноќните навики, по пат на
репродукција или миграција на

голем број различни видови -
инсекти, водоземци, риби, птици,
лилјаци и други животни. Луѓето,
исто така, се погодени од
вештачката светлина затоа што
постојат одредени психолошки
процеси што се одвиваат во текот
на денот и одредени процеси што се
одвиваат во текот на ноќта, а тие
често работат еден против друг -
вели Холкер. Затоа дејствувањето
против нашиот биолошки часовник
ден - ноќ (на пример, ноќна смена),
може да доведе до низа проблеми
како депресија, дебелина и
дијабетес.

И, се разбира, колку што е
поголемо светлосното загадување,
гледаме помалку ѕвезди, па на
астрономите им е отежнато
проучувањето на небото со
земските телескопи.

- Заинтересирани сме за
соработка со градовите и со
владите, како и со индустријата за
да најдеме начини да го промениме
овој тренд - заклучува Кристофер
Кајба од германскиот Истражувачки
центар за геонаука, водач на
студијата.
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о 90-тите години данската престолнина,
градот  Копенхаген, беше пред  банкрот, а
подоцна, во 2008 година е прогласен за
најпосакуван град за живот според

истражувањето на магазинот „Монокл“.
Титулата најпосакуван град ја потврди во
2013 и во 2014 година и така влезе во
историјата како единствен град на кој тоа му
успеало трипати. Вистината е дека овој град
за само неколку години стана престолнина
на зелена урбана архитектура и дизајн,
одржлив развој и чиста енергија.

Со гаснењето на производствената
индустрија во 80-тите години на минатиот
век  заврши индустриската ера на овој град.
Во 90-тите голем број фабрики и воени
комплекси беа затворени и преместени во
други делови на Данска. Дел од напуштените
објекти се урнати за да се растовари
центарот на градот и да се ослободи за развој
на станбени зони и на тој начин да се
привлечат млади семејства од предградието
и успешни странски компании. Но, ефектот
не беше задоволителен, а градот запаѓаше во
сѐ подлабока економска криза.

Тогаш градските власти решија да
спроведат долгорочната визија и многу
ризичен стратегиски план за развој на
приватни и на јавни инвестиции во следните
10 години.
1. Воените комплекси стануваат зелени оази
каде што се дозволени само велосипеди

Индустриските зони полека почнале да
добиваат ново лице, но го задржале
индустрискиот дизајн, по што е позната

данската архитектура. Нордхавн, северниот
дел од старото индустриско пристаниште,
минува низ слоевита трансформација, која ќе
трае следните 40 до 50 години. Дел од
станбените згради веќе се изградени и
населени, додека постојните добиваат нова
улога. Импресивна е трансформацијата на
стар силос во станбена зграда со
ултрамодерни станови, при што е задржана
оригиналната конструкција и индустрискиот
ентериер, кој ќе остане забележлив како
потсетник на долгата историја на зградата.
Во целиот кварт ќе биде забрането
паркирање и запирање  автомобили, а
инфраструктурата примарно ќе биде
приспособена за велосипеди и за пешаци.

2. Поранешен воен комплекс станува слободен
град внатре во градот

Кога војската во 1971 година го напуштила
складиштето за оружје и воениот комплекс
во квартот Кристијансхавн, запуштените
згради ги населиле бездомници, боеми,
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то се спаси од банкрот
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то се спаси од банкрот
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еко совети

Дури 70 отсто од
владините службеници,
вклучувајќи министри,
возат велосипед до
работа, што го
потврдува и полниот
паркинг за велосипеди
пред зградата на
владата

Градот ш
то се спаси од банкрот

и
 стана еко

ло
ш

ка престо
лни

на

B

во 90-тите години дансКата престолнина,
градот  Копенхаген, беше пред  банКрот, а
подоцна, во 2008 година е прогласен за
најпосаКуван град за живот според
истражувањето на магазинот „моноКл“



хипици и уметници. Ним многу брзо им се
придружиле сиромашни млади семејства
барајќи евтино сместување. Воените
згради постепено биле претворени во
станбени, додека некои се урнати и
надоместени со нови дрвени куќи.

Животот во овој кварт се одвивал
паралелно со другите делови на градот, со
стил на живот пркосејќи на крутото и
дисциплинирано данско општество.
Анимозитетот бил двостран. Угледните
Данци ја избегнувале Кристијанија и ја
гледале со доза на презир, но градот во
неколку наврати се обидел да го скрши
слободоумието. Дури неодамна градските
власти решиле да го прифатат како жив
експеримент. Комуната добила
автономија и статус на слободен град со
сопствена валута, знаме и закон, кој
дозволува продажба и консумација на
марихуана и лесни дроги. Денес
Кристијанија е една од најпосетените
туристички дестинации, нагалено
наречена „Мал Амстердам“, на чиишто
живописни улици никнуваат бутици,
галерии, кафулиња и ресторани за здрава
храна.

3. Опциите за превоз се или метро или
велосипед

Во раните 90-ти години биле почнати
многу проекти за развој на
инфраструктурата, а меѓу најважните е
мостот Оресунд, кој ги спојува Данска и
Шведска. Изградбата, која траела пет
години, ја финансирале двете држави, а
кредитот ќе се отплатува со пари на
даночните обврзници во

следните 30 години. Долг е вкупно 12
километри, од кои четири километри е
тунел под морето, со цел конструкцијата
да не му пречи на воздушниот сообраќај
од блискиот аеродром. Мостот годишно
со автомобили, автобуси и со воз го
поминуваат 35,6 милиони патници.

Изградбата на метрото почнала во 1996
година. Последниот дел од линијата долга
20 километри е завршен во 2007 година.
Но, веќе во 2016 година почна надградба
на постојното метро што ќе го обиколува
цел град. Целта е на сите жители на
Копенхаген, без оглед каде се наоѓаат, да
им се овозможи да стасаат до метро-
станица најмногу за пет до десет минути
одење. Тоа е дел од амбициозниот план
Копенхаген да стане јаглеродно
неутрален град до 2025 година.

Со стратегискиот план за развој на
велосипедската инфраструктура од 2001
година, ова станало префериран облик на
сообраќај. Денес Копенхаген има повеќе
од 400 км велосипедски патеки, а секоја
година се градат седум километри нови
патеки. Во 2015 година секој втор жител
на работа одел со велосипед. Дури 70
отсто од владините службеници,
вклучувајќи министри, возат велосипед
до работа, што го потврдува и полниот
паркинг за велосипеди пред зградата на
владата.

Дополнителен мотив за возење
велосипед е и данокот на автомобилите
од 180 отсто со што градот сака да го
намали користењето автомобили.

4. Со согорување на отпадот ќе се добива
енергија

Изградбата на место за палење на
отпадот е почната во 2013 година, а кога
во 2018 година ќе се стави во погон, со
енергијата добиена од палењето на
400.000 тони отпад ќе се обезбедуваат
160.000 домаќинства. Косиот покрив на
клинестата зграда за палење на отпадот
со површина од 32.000 квадратни метри
ќе биде претворен во скијачка патека со
вештачки снег на кој во лето и во зима ќе
може да се скија со поглед на Копенхаген
и на Оресунд. Оџакот на зградата ќе
испушта тркалезен чад секогаш кога ќе се
запали еден тон отпад и така ќе ги
предупредува граѓаните да ја намалат
количината отпад.

Ветропаркот Миделгрунден, изграден
во 2000 година, е симбол на Копенхаген
што го промовира користењето чиста
енергија. 20 ветротурбини распоредени
во морето меѓу Данска и Шведска се 50
проценти во сопственост на 10.000
приватни инвеститори, додека 50
проценти се во сопственост на градот.

5. Индустрискиот град денес е престолнина
на еколошко урбано живеење

Сепак, Копенхаген не е град без мани.
Во минатиот век имало и погрешни
инвестиции, неуспешни проекти и лоши
еколошки решенија, кои ја нарушиле
утописката слика на зелениот град.
Економската стабилност, сигурно, дава
доза на отпуштеност при донесувањето
одлуки, па за грешките не се тагува долго.
Склони се да грешат брзо и неоптоварено,
да учат од грешките, а искуството да го
делат со други. Речиси 100 години
демократија, долгорочното стратегиско
планирање, отвореноста кон иновативни
решенија и подготвеноста за учење од
грешките, го трансформирале Копенхаген
од индустриски град во град зелена
престолнина и жива лабораторија на
еколошко прифатливо урбано живеење.
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дали сте знаеле

саРаеВо најзелен гРад, 
сКопје на 22. место

истражување на центарот за агриКултура во германија

араево е најзелениот европски
главен град, а Скопје се наоѓа на
22. место , според  анализата на

Филип Гартнер од  Центарот за агрикултура
во германскиот град Минхеберг. На оваа
листа Љубљана се наоѓа на третото место,
Загреб на 12., Белград на 23., а Приштина на
20. место.

Според Гартнер, во последно време е
зголемена миграцијата од руралните во
урбаните средини, а токму поради тоа сѐ
поважни стануваат зелените површини во
градовите, на тој начин во урбаните
средини се
намалува
отворениот
простор, чистиот
воздух, а тоа влијае
лошо врз
квалитетот на
живот кај
граѓаните.

За да дојде до
крајната цел во
своето
истражување,

Гартнер користел сателитски снимки и со
специјална обработка го измерил индексот
на вегетација во 42 главни града во Европа, а
со анализата се опфатени површини на
околу осум километри од центарот на
градовите. На овој начин дошол до заклучок
дека најзелен град во Европа е Сараево, иако
причина за тоа е и бројот на жители бидејќи,
според тоа, овој град со популација од
380.000 граѓани е и најмала престолнина на
стариот континент, а според анализата на
градовите со повеќе од два милиона жители,
најзелен е Киев.

Ова е листата на европски престолнини
според индексот на вегетација:

За да дојде до крајната цел во своето истражување,

Филип Гартнер користел сателитски снимки и со

специјална обработка го измерил индексот на

вегетација во 42 главни градa во Европа, а со

анализата се опфатени површини на околу осум

километри од центарот на градовите

C

1.Сараево (БиХ) – 0,6778
2. Вадуз (Лихтенштајн) – 0,6738
3. Љубљана (Словенија)  – 0,6114
4. Андора (Андора) – 0,6074
5. Берн (Швајцарија)  – 0,5996
6. Луксембург (Луксембург) – 0,5801
7. Вилнус (Литванија)  – 0,5137
8. Талин (Естонија) – 0,459
9.Монако (Монако)– 0,4395
10.Осло (Норвешка) – 0,4356
11.Рига (Латвија) – 0,4238
12.Загреб (Хрватска) – 0,4121
13. Братислава (Словачка) – 0,4043
14. Кишињев (Молдавија) – 0,3926
15. Киев (Украина)– 0,3887
16. Стокхолм (Шведска) – 0,3777
17. Хелсинки (Финска)  – 0,3769
18. Прага (Чешка) – 0,3692
19. Варшава (Полска) – 0,3653
20. Приштина(Косово) – 0,3535
21. Софија(Бугарија) – 0,3379
22. Скопје (Македонија) – 0,3105
23. Белград (Србија) – 0,295
24. Даблин(Ирска) – 0,291
25. Тирана (Албанија) – 0,2793
26. Минск (Белорусија) – 0,2718
27. Копенхаген ( Данска) – 0,2637
28. Рејкјавик (Исланд) – 0,2637
29. Берлин (Германија) – 0,2519
30. Букурешт (Романија) – 0,2519
31. Подгорица ( Црна Гора) – 0,2363
32. Амстердам (Холандија) – 0,2285
33. Брисел (Белгија) – 0,1973
34. Виена (Австрија) – 0,1738
35. Рим ( Италија) – 0,1699
36. Мадрид (Шпанија) – 0,1543
37. Москва (Русија)  – 0,1426
38. Лондон (В.Британија) – 0,1348
39. Лисабон (Португалија) – 0,127
40. Париз ( Франција) – 0,1191
41. Валета (Малта)– 0,0957
42. Атина (Грција)  – 0,0879





фото есеј

еколошките организации 

„Пакомак“, во рамките на проектот
„Селектирај иднина“ организираше
чистење на паркот во Скопје Север, кој

беше оценет како најзагрозен, средина во која
жителите ги носат своите дечиња, а и постарите
граѓани го поминуваат своето време со соседите и
пријателите, место преплавено со амбалажен отпад
што зборува за негрижа, лоши навики и ниска свест
за потребите на животната средина. Од паркот во
Скопје Север за четири часа беа собрани повеќе од
четири кубни метри амбалажен отпад. За жал, во
акцијата се приклучија само десетина ентузијасти и
вработените во „Пакомак“, а ниту една од уредно
поканетите граѓански организации регистрирани за
заштита на животната средина, здруженија и групи на
„Фејсбук“, кои, иако го потврдија своето присуство –
не се појавија на оваа волонтерска акција.

„Секако дека слабиот одѕив на граѓаните што живеат
во овој дел од градот, како и нула-одѕивот на
граѓански организации за заштита на животната
средина, не може да нè задоволи. Секој би
требало да има на ум дека со заштитата на
животната средина – се штитиме себеси. Кога
ќе ја достигнеме свеста дека е неопходно да
ја чуваме околината во која живееме,
парковите, игралиштата, излетничките места,
шумите, езерата и живиот свет, ќе сфатиме
дека само така го зачувуваме сопственото
здравје“ – изјави Ико Брдароски, менаџер за
грижа на корисници во „Пакомак“.

ги игнорираат акциите за чиСтење


