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РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

За подобри еколошки и 
хиГиенСки навики во Зоо

ЃорЃи 
ГалетановСки,

директор на Зоолошка 

градина во Скопје

Се бориме со свеста на луѓетo

10 градови што драма-
тично се
променија за
да ја спасат
планетата

Повеќе од една третина од
граѓаните во 
градовите 
селектираат
отпад
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Селектирањето отпад е
рутина за целото
мое семејство

Кирил лазаров 



н
ие како „Пакомак“ континуирано

спроведуваме активности за едукација и
подигнување на свеста кај граѓаните, но
и на другите фактори, бидејќи
решението за здрава средина лежи во
секој од нас. Граѓаните, трговците,
индустријата и општините со своите
јавни комунални претпријатија, како и
колективните постапувачи се многу
значајни алки од системот, кои мораат
постојано да функционираат и да се
надополнуваат. 

Селекцијата и рециклирањето на
отпадот од амбалажа е само еден од
аспектите на нашето одговорно
однесување, но од исклучително
значење за опстанокот на планетата.
Најзначајна алка се семејствата што
секојдневно мораат да го селектираат и
да го одвојуваат отпадот што го
создаваат. Пластиката, стаклото,
лименките, хартијата, батериите или
електронските апарати не смеат да
завршуваат на депонија. Нивниот век на
траење не завршува со една употреба.
Рециклирањето овозможува да се
реупотребат како секундарна суровина.
На тој начин се заштедуваат ресурси,
електрична енергија, а се продолжува и
животниот век на депониите.

Една од најзначајните алки во
системот, секако, се и колективните
постапувачи со отпад од пакување, кои
во нашата земја се финансирани од
индустријата. Тие, во соработка со
општините ја обезбедуваат потребната
инфраструктура, контејнери во
различни бои за граѓаните најлесно и
најефикасно да можат да ја исполнат
својата обврска за одвојување на отпадот. 

Од основањето на „Пакомак“, па сѐ до
денес, нашата компанија како
колективен постапувач има донирано
стотици контејнери за селективно
собирање отпад од пакување за Скопје и

за другите градови од државата. Нашата
цел е да овозможиме непрекинато да
функционира кругот на рециклирањето.
Затоа покрај донацијата на контејнери и
на канти, дел од средствата со кои
располагаме ги инвестираме и во
едукација на населението и во
подигнување на јавната свест бидејќи
тие процеси се тесно поврзани и зависни
еден од друг и треба да се развиваат
паралелно. Не треба тука да ја
заборавиме и помошта која со години
наназад ја очекуваме од државата и
надлежните институции кој што треба
да помогнат во решавање на големиот
проблем со неформалните собирачи,
бидејки тие групи на луѓе борејки се за
егзистенција ги уништуваат
контејнерите и скапата опрема која што
ние ја поставуваме и донираме на
општините.

Одговорноста за одржлива иднина
лежи во секоја индивидуа, која со својот
пример мора да ги поттикнува и другите
околу себе да се однесуваат на ист начин.
Кругот во кој секој треба одговорно да се
однесува е затворен и доколку една од
алките затајува, целиот систем нема да
функционира. Во овој дел од особено
големо значење е ефикасното
функционирање на општинските
комунални претпријатија, кои се

задолжени редовно да ги празнат
контејнерите и селектираниот отпад да
го транспортираат за рециклирање.
Обврска на комуналните претпријатија е
и секундарната селекција на отпадот, а
главната цел е што помалку отпад да
завршува на депонија. 

„Пакомак“ има голема општествена
одговорност бидејќи учествува во секој
сегмент од системот и секојдневно
презема активности за тој да
функционира. 

Досегашните наши искуства говорат
дека населението станува свесно за
проблемите што може да ги предизвика
несоодветното менаџирање на отпадот.
Сите наши активности во делот што го
работиме, отпадот од пакување, се
одлично прифатени од населението.
Треба време за да се променат навиките
кај луѓето во однос на селектирањето на
отпадот. Тоа е процес што е веќе почнат и
нема назад. Тоа што нѐ загрижува, за да
може кругот на рециклирање
беспрекорно да се одвива, е улогата на
јавните комунални претпријатија и
нивната инертност во однос на нивната
одговорност и на обврските што ги
имаат од една страна и нивната техничка
неподготвеност од друга страна во однос
на собирањето отпад од пакување од
контејнерите што ги поставуваме. Ние
секојдневно добиваме десетици
коментари, поплаки, сугестии од
демотивирани граѓани дека одредени
контејнери со денови не се испразнети за
што редовно ги информираме
надлежните институции. Очекуваме и се
ставаме на располагање и ние да
помогнеме во рамките на нашите
можности во делот на организација на
собирањето на отпадот од пакување
бидејќи без тој дел кругот на
рециклирање не може да функционира.
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ВоВедник

Грижата за животната средина, 
обврска за секој од нас

42.090 тони

РЕЗУЛТАТИ 2011 — 2018 ГОДИНА
ПАКОМАК ОСМА ГОДИНА ПО РЕД ГИ ИСПОЛНУВА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ

40.753 тони
40.557 тони

42.008 тони
43.833 тони
46.141 тони

2011 год.

2013 год.

2012 год.

2014 год.

2015 год.

2016 год.

2017 год.

2018 год.

Пакомак континуирано го подобрува своето работење 
за да остане вашето сигурно, ефикасно и квалитетно 
бизнис-решение за менаџирање на амбалажниот отпад. 
Го продолжуваме кругот на рециклирањето и во 2019 
година за да биде вашата компанија во согласност со 
законските обврски.

Пакомак, согласно со Законот за управување со отпад за 
пакување – не само што ги остварува, туку и ги надминува 
поставените национални цели. Со ваквите резултати, 
компанијата доби продолжување на дозволата за работа 
и им ја гарантира сигурноста на своите клиенти.

(14.7% од пријавените количества)

(18.7% од пријавените количества)

(18.7% од пријавените количества)

(22.8 % од пријавените количества)

(35.5% од пријавените количества)

(40.6% од пријавените количества)

6.198 тони

9.302 тони
7.595 тони

11.500 тони

18.717 тони
15.567 тони

2011 год.

2013 год.

2012 год.

2014 год.

2016 год.

2017 год.

2018 год.

2015 год.

Рециклиран
амбалажен

отпад

Пријавен 
амбалажен отпад 
пуштен на пазарот 

од клиентите на 
Пакомак

48.700 тони
50.270 тони

(46.5% од пријавените количества)

(50,14 % од пријавените количества)

22.662 тони
25.207 тони

Пишува : 
Ико БРДАРОСКИ,

Менаџер за грижа на корисници во Пакомак

Граѓаните, трговците,
индустријата и општините со
своите јавни комунални
претпријатија, како и
колективните постапувачи се
многу значајни алки од
системот, кои мораат
постојано да функционираат
и да се надополнуваат.
Пластиката, стаклото,
лименките, хартијата,
батериите или електронските
апарати не смеат да
завршуваат на депонија.
Нивниот век на траење не
завршува со една употреба

„



п
овеќе од една третина од
граѓаните во најголемите
градови, односно 37 отсто,
имаат навика секогаш или
често да селектираат отпад.

Најмногу одвојуваат пластика, 82 отсто,
потоа стакло, 42 отсто, и хартија, 34 отсто.
Жените и повозрасните од 45 години
селектираат многу повеќе, отколку мажите
и помладите до 45 години. Како најчеста
причина зошто не селектираат отпад,
граѓаните наведуваат дека е
недостапноста на контејнери за селекција
на отпад, а огромен процент од нив, 94
отсто, изјавуваат дека ќе селектираат
доколку имаат контејнери во близина.

Ова се податоци што ги покажа најновата
анкета на компанијата „Пакомак“, која, како
дел од стратегијата за подигнување на

еколошката свест, беше спроведена во
февруари годинава. Со неа, велат во
компанијата, се бележи јавното мислење за
свеста, навиките и за однесувањето во
селектирањето на отпадот од амбалажа и се
детектираат потребите и се прецизираат
насоките кон кои „Пакомак“ ќе продолжи со
работа. 

Истражувањeтo, во однос на последната
направена анкета во 2017 година, покажа
дека постои напредок во подигнување на
свесноста за селектирање на отпадот,
односно нешто повеќе од една третина, 37
отсто од граѓаните во најголемите градови
во државата имаат развиено навика
секогаш или често да селектираат отпад,
што во однос на 2017 година (33,9 отсто) е
пораст за 3,1 отсто. 

Ова значи дека четири од десет граѓани од

најголемите градови во државата секогаш
или често селектираат  отпад. Во ова
истражување Прилеп и Струмица се
градови во кои податоците покажуваат
дека граѓаните селектираат повеќе во
споредба со другите градови, за разлика
од 2017 година, кога такви градови биле
Битола и Скопје. Жените и повозрасните
од 45 години селектираат многу повеќе,
отколку мажите и помладите до
45 години
Заклучокот од
истражувањето од
2017 година дека
младите од 18 до 30
години во
значително помал
број селектираат
отпад останува да
важи и според
резултатите од овој
круг.

Најмногу се
селектира пластика, потоа стакло и
хартија

Најголем дел од граѓаните селектираат
пластика, 82 отсто, но и стакло 42 отсто, а
хартијата со 34 отсто е на третото место.
Оние граѓани што изјавиле дека никогаш
не селектираат отпад, сметаат дека главни
причини за тоа се недостигот од
контејнери / канти за селектирање, 79
отсто. Околу 35 отсто од испитаните
граѓани изјавиле дека немаат навика за
селектирање. За разлика од сега, во 2017
година само 11 отсто од граѓаните ја
навеле навиката како причина што не
селектираат.

„Овие анкети за нас се од големо
значење и се патоказ за состојбата во која
во моментов се наоѓаме, но и ни го
покажуваат патот кон кој треба да целиме.
Чувствуваме големо задоволство кога ќе
забележиме процентуален успех во однос
на последната анкета направена во 2017
година. Општиот заклучок е дека
граѓаните од урбаните подрачја
имаат високо ниво на
свесност и се
запознаени за тоа
кои сè видови
отпад можат да

се селектираат и
рециклираат. Пластиката,
хартијата и стаклото се
материјали за кои девет
од десет граѓани знаат и
се свесни дека можат да се
селектираат и
рециклираат. Додека само
еден од десет граѓани е
запознаен дека батериите,
железото и лименките
можат да се рециклираат.
Нашата работа продолжува
со засилени активности и во
иднина и нема да застанеме
сè додека не се доближиме

до европските стандарди и
свест во однос на

селектирањето на
отпадот“, вели

Филип Ивановски,
главниот

извршен
директор на
„Пакомак“.
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Повеќе од една третина од
Граѓаните во Градовите 

Според
истражувањата
на „Пакомак“,

четири од десет
граѓани

селектираат
отпад, а

разочарувачки
е колку малку
тоа го прават

младите

„ПАкОмАк“ ПрОДОлжуВА ДА ИНВеСТИрА ВО
мрежАТА кОНТејНерИ зА СелекЦИјА НА ОТПАД

Од 2017 година до 2019 година, перцепцијата за достапноста на
контејнери за селектирање отпад е зголемена од двајца на тројца од десет
граѓани. Во овој круг на истражувањето 31 отсто од испитаниците изјавиле
дека имаат контејнери за селектирање отпад во околината на домот, за
разлика од пред две години, кога само 17 отсто имале контејнери за

селекција во близина. Дефицитот на контејнери за
селектирање е значително намален во минатите
две години. Прилеп, Охрид, Скопје и Битола се
градовите во кои, според мислењето на
граѓаните, достапноста на контејнерите е
поголема во однос на другите градови. Од оние
68 отсто граѓани што изјавуваат дека немаат
достапни контејнери за селекција на отпад,
огромен процент, 94 отсто изјавуваат дека би го
користеле доколку им стане достапен. 

„Во земјите на ЕУ што имаат висока стапка на
рециклирање на отпадот, има еден сет
контејнери за селекција (жолт, син, зелен) на
200-500 жители, во зависност од тоа дали е

урбана или рурална средина. Тоа би значело дека во
Северна Македонија требаат најмалку 4.000 локации за селекција или
вкупно 12.000 контејнери за да може отпадот да се фрла селективно.
Нашиот став е дека и понатаму интензивно ќе инвестираме во контејнери за
селективно собирање на отпадот од пакување. Од особено значење е
паралелно со нашите активности да има и активности од страна на
надлежните органи во однос на доследно спроведување на Законот за отпад
од пакување што значи сите компании што имаат обврска, треба да
партиципираат во системот, и, од друга страна, очекуваме јавните
комунални претпријатија да почнат процес на унапредување на нивните
технички можности и капацитети за да можат да ги сервисираат
контејнерите што ги поставуваме“, вели Ивановски.

селектиРаат отпад

ВТОрАТА АНкеТА НА „ПАкОмАк“ ОПфАТИ
1.200 ИСПИТАНИЦИ ОД ДеВеТ ГрАДОВИ 

Втората анкета на „Пакомак“ беше спроведена на поголем број 
испитаници и во повеќе градови, во однос на таа во 2017 година. 

Бројот на испитаници од различни старосни групи беше зголемен од 1.000 на 
1.200, а градовите во кои се спроведе анкетирањето од седум на девет

(Скопје, Куманово, Битола, Струмица, Тетово, Штип, Охрид, како и двата
дополнителни града: Прилеп и Велес). Исто така, во прилог на подигнување на

соодветноста на анкетата, беше збогатен и анкетниот прашалник.



„Пакомак“ и оваа година го
одбележа 22 април – Денот на
планетата Земја, мотивирајќи го
насeлението активно да учествува во
зачувување на животната средина.
Темата на годинашното меѓународно
одбележување на Денот на планетата
Земја е „Заштитете ги нашите
видови“ (Protect Our Species) и има
цел да едуцира и да ја подигне свеста
за брзото намалување на
популацијата на дивите животни и на
растенијата предизвикано од
човековите активности.

За таа цел, оваа година,
„Пакомак“ преку екосовети
мотивира и инспирира да
дејствуваме со заедничката
визија, заедно да го
намалиме на минимум
негативното влијание на
амбалажниот отпад врз
животната средина.

1.  Селектирајте го
соодветно амбалажниот отпад
во сините, жолтите и во зелените
контејнери на „Пакомак“.

2. Користете платнени торби за
пазарење место неразградливи
пластични кеси за една употреба.

3. Потрудете се да не употребувате
печатач за хартија. Потребни се
приближно 12 дрвја за да се направи
еден тон 100 отсто нерециклирана
хартија. Просечниот канцелариски
работник продолжува да користи
неверојатни 10.000 листови хартија
за копирање секоја година.
Значителни 45 отсто од таа бројка
листови завршуваат во отпад или во

фиоки каде што испечатените
информации не се погледнуваат

ниту се користат по вторпат.  
4. Секогаш кога можете, на

работа одете пеш, со
велосипед или со јавен
превоз, место со автомобил.
Понудете им заеднички
превоз на колегите што

живеат во ваш правец.
Организирајте се да се

превезете заедно со
сопственикот на возилото што е

најмал загадувач. 

6
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Традиционалниот екомаскенбал по повод Денот на ше-
гата, 1 април, се одржа и годинава, седми пат по ред, во
трговскиот центар „Рамстор мол“, со поддршка на „Пако-
мак“ и на Шпаркасе банка. Повеќе од 200 пријавени деца
и годинава ја покажаа
својата креативност соз-
давајќи маски од рецик-
лирани материјали како
хартија, пластика, гума,
стакло...

Со тоа, децата воедно
испратија и порака за
важноста на селекцијата
и на рециклирањето на
отпадот, кој има упо-
требна вредност и не
смее да заврши на депо-
нија. 

Најинвентивните,
најзабавните и наједука-
тивните маски и оваа го-
дина добија вредни
подароци: велосипед, ро-
лерки и тротинет и вред-
носни ваучери, а беа наградени и најдобрата групна
маска и најмалиот учесник на маскенбалот. 

Маската кутија со лизарчиња годинава беше избрана
како најкреативна, а второто место го освои маската пу-
канки. Трета беше маската ѕиден часовник.  

Во „Рамстор мол“ се одржа седмиот 

екомаскенбал

За еден тон хартија 
мора да се исечат 
12 дрвја

„Пакомак“, по повод Денот на
планетата, на граѓаните им порача
да престанат да употребуваат
пластични цевки за една употреба,
а хартиените ролни во кујната, да
ги заменат со платнени крпи. Од
компанијата потсетуваат дека
поддршката на локалните
производители и продавачи на
органска храна е многу важна за
секоја земја. Секој граѓанин треба да
ги потсетува колегите од тимот за
важноста да се штеди електрична
енергија. 

„Исклучете ги компјутерите кога не
ги користите и поставете мали
потсетници до прекинувачите со
пораки да се исклучуваат светилките.
Информирајте се за локалните
екоакции и приклучете се во нив“,
порачуваат од компанијата.

Преку овие екосовети, „Пакомак“
продолжува со својата мисија активно
да апелира целото општество да го

преземе својот дел од одговорноста и
сите заедно да се ангажираме повеќе
во решавањето на проблемот со
загадувањето на околината, со што ќе

создадеме здрави и добри навики, но
и услови за одржлива иднина за нас и
за идните поколенија. 

Направете го секој ден, Ден на
планетата Земја!

„Пакомак“ преку
екосовети мотивира и

инспирира да
дејствуваме со за-

едничката визија, за-
едно да го намалиме
на минимум негатив-
ното влијание на ам-
балажниот отпад врз
животната средина



в
о општините Карпош и Центар
во Скопје, во текот на април беа
засадени педесетина дрвца,

награда од „Пакомак“. Двете општини
се добитници на третата награда на
проектот „Најеколошки
градоначалник и општина за 2018
година“. 

Општината Центар реши да засади
дваесет дрвца од видот јавор во

дворовите на основните училишта
„Кочо Рацин“, „Коле Неделковски“,
„Димитар Миладинов“, „11 Октомври“
и „Кирил и Методиј“. 

Општината Карпош 30 мали
зимзелени дрвца бор засади во
населбата Жданец, на патеката покрај
скалите што водат кон населбата.
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„Пакомак“ учествуваше во 
три акции За чистење во оПштина центар

Двете
општини се

добитници на третата
награда на проектот

„Најеколошки
градоначалник и
општина за 2018

година“

засадеНи дрвја 
во општините карпош 

и центар, награда 
од „Пакомак“

к
омпанијата „Пакомак“ го поддржа петтиот самит на
ФМЦГ „Скопје 2019“, кој во организација на магазинот
„Инстор“ на едно место ги обедини трговците,

дистрибутерите и производителите за да ги слушнат
новитетите од најзначајните домашни, регионални и светски
авторитети во овој сектор. 

На самитот, промотивните материјали за сите учесници
беа спакувани во платнени торбички со еколошки отпечаток.
Платнените торбички се еколошка замена за пластичните
кеси, кои се голема закана за природата. Платнените торби
се поиздржливи, можат да се користат повеќе од еднаш и се
прават од рециклирани материјали. 

Поделени 
платнени торбички 
на самитот на 
ФмцГ „скопје 
2019 година“

Платнените
торбички се

еколошката замена за
пластичните кеси, кои се

голема закана за
природата.

На „Поточиња“ 
се пееше и 
се учеше за екологија

е
кологија и песна се дружеа и на
најновото 16. по ред издание на
фестивалот „Поточиња“. Децата се

забавуваа, пееја и играа на новите 15
песнички, но истовремено научија и
неколку еколошки пораки за
селекцијата и за рециклирањето на
отпадот. 

Во текот на сите фестивалски вечери,
на сцената на „Поточиња“ одеа пораки

подготвени од „Пакомак“, а децата
научија дека пластиката се одвојува во
жолтите контејнери, хартијата во
сините, а стаклото во зелените
контејнери како ѕвоно. 

„Пакомак“ е традиционален партнер
на „Поточиња“, а една од главните цели
на компанијата е едукација на
најмладите за важноста на
зачувувањето на животната средина. 

Во текот на сите 
фестивалски вечери,
на сцената на „По-
точиња“ одеа пораки
подготвени 
од „Пакомак“

„пакомак“, во текот на март и на
април годинава се вклучи во

три акции за чистење во општината
Центар во Скопје. Во рамките на
акцијата „Зелен чекор за зелен
Центар“, која има цел за
подигнување на свеста за
колективната одговорност за
животната средина, учествуваа
волонтери од општинската
администрација, од Паркинзи на
Општина Центар, од „Пакомак“,
„Нула отпад“ и „Суниленс“, како и

граѓани и ученици во основните
училишта во општината. 

Во трите акции беа исчистени
локации во населбата
Капиштец, од Цветниот
пазар, по улицата „Народен
фронт“, до Универзална сала
и кон Водно, потоа целиот
стар дел на Градскиот парк, од
фонтаната „Лотосов цвет“ до
стадионот и Зоолошката градина и
околу зелениот пазар и
Автомакедонија. 

Во трите акции
беа исчистени

локации во населбата
Капиштец, целиот стар
дел на Градски парк и

околу зелениот
пазар

Акцијата „Зелен чекор
за зелен Центар“ има

цел за подигнување на
свеста за колективната

одговорност за
животната средина



nЖивотните се хранат според
нутритивни таблички, изготвени од
биолог специјалист. Секое животно
има своја исхрана и точно се знае
која количина во денот треба да ја
изеде, што е дозволено, а што забра-
нето. Сите животни добиваат прво-
класна свежа храна, се хранат
здраво и затоа хранењето од страна
на посетителите е
строго забрането.
nПосетитетелите

забележале дека хи-

гиената кај живот-

ните е на повисоко

ниво од претходно,

дали беше потребен

голем труд за тоа

Треба само добро да
се менаџира институ-
цијата и тимски да се
работи. Истите вработени работеле
и претходно, но сега функциони-
раме тимски, плус со помош и на
јавните претпријатија кои се опште-
ствено одговорни и ни помагаат. Се
трудиме постојано хигиената да
биде на највисоко ниво, како во жи-
веалиштата, така и низ Зоолошката. 
nКолкава е свеста кај граѓа-

ните за однесувањето при посета

на зоолошка градина, во однос на

животните и воопшто со отпадо-

кот

За жал, се уште не е на ниво какво
што посакуваме. Имавме многу кам-
пањи за заштита на животните, па
тоа малку придонесе во подигну-
вање на свеста дека не смее да ги
хранат и вознемируваат, но се уште
има поединци кои и покрај кодексот
на однесување прават несовесни ра-

боти. За да го спречиме фрлањето
на отпадоци по патеките, момен-
тално имаме над 200 корпи поста-
вени низ целата Зоолошка и
буквално каде и да се свртиш, ќе
има неколку корпи за отпадоци, но
и контејнери за селектирање на
отпад. 
nДали имате волонтери кои со

задоволство помагаат при гри-

жата за животните, ако има по-

сочете ни пример кој би бил

интересен за читателите

Волонтерите помагаат на разни
начини. Од пролетта досега, со
помош на волонтери насадивме
преку 300 садници, фарбаа огради и
правеа реквизити за животните. Во-
лонтери доаѓаат и да цртаат, разуба-
вувајќи ги ѕидовите низ Скопје ЗОО.
И во иднина, вратите се отворени за

секој кој сака на свој начин да при-
донесе за подобра зоолошка. 
nКои еколошки проекти ги

спроведувате во установата.

Работиме, во иднина да започнеме
со преработка и собирање на изме-
тот од животните, од кој може да се
добие квалитетно ѓубриво, наместо
да се фрла во депонија. Заедно со
Нула Отпад имаме соработка за сите
оние кои ќе донесат пет батерии,
влезот во Скопје Зоо да е бесплатен.
Тука се и контејнерите и корпите на
Пакомак, за селектирање на отпа-
дот- пластика и хартија. Соработу-
ваме и со многу невладини
организации со кои заеднички ра-
ботиме на еко проекти. 
nКаква е вашата соработка со

Пакомак

Пакомак е партнер и пријател на
Скопје ЗОО и се надевам дека во ид-
нина нашата соработка ќе биде
уште поголема. Покрај грижата за
селектирање на отпадот, Пакомак
ќе изградат интересен дел галерија
во живеалиштето на слоновите, кој
пред се ќе има едукативна нота за
посетителите. 

в
ие ја презедовте директор-

ската позиција пред по-

малку од две години и

сосема успешно се справувате со

функционирањето на Зоолошката

градина, дали ви беше предизвик,

дали сте љубител на животните и

која е вашата визија за оваа уста-

нова?

nНа оваа позиција сум точно една

година и неколку денови. Она што
прво го затекнав во институцијата,
беше многу лоша хигиена која за
кратко ја подигнавме на највисоко
ниво. Предизвик е да се работи за
доброто на животните и на децата,
па така секој работен ден го кори-
стиме за реновирање на живеа-
лишта, подобрување на условите,
како и градење нови катчиња за по-

сетителите. Сакам од Скопје Зоо да
направиме европска зоолошка со
високи стандарди и веќе идната го-
дина да станеме членка на ЕАЗА (
Европска асоцијација на зоолошки и
аквариуми. 

Каква храна им се дава на жи-

вотните и колку се трудите таа да

биде доволно калорична за да ги

задоволи нивните потреби.

eко интервју

11

ѓорѓи Галетановски
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директор на зоолошка градина во Скопје

Имавме многу кампањи за заштита на животните, па тоа малку при-
донесе во подигнување на свеста дека не смее да ги хранат и возне-

мируваат, но се уште има поединци кои и покрај кодексот
на однесување прават несовесни работи. За да
го спречиме фрлањето на отпадоци по пате-
ките, моментално имаме над 200 корпи поста-

вени низ целата Зоолошка и буквално каде и да
се свртиш, ќе има неколку корпи за отпадоци, но и

контејнери за селектирање на отпад. 

и покрај големиот труд за почитување на
еколошки и хигиенски навики во Зоо,
Се бориме Со СвеСта на ГраЃаните

“



оглед на тоа дека и Хрватска и Унгарија се
членки на ЕУ, и кај нив постојат строги правила
и обврски за населението и еднакво водат
грижа за правилен третман на отпадот.

„За време на мојата кариера како играч
престојував во повеќе европски земји, каде што
сретнав многу луѓе со висока свест за
заштитата на животната средина во секој
поглед. Таму луѓето сериозно ги доживуваат
сите закани од климатските промени и своите
активности ги насочуваат кон одржливо

живеење. Секоја година се
организираат и многу акции за

чистење на природата, кои се
масовно поддржани од

населението“, вели
Лазаров. 

Во ракометниот камп
се учи и ракомет и за
екологија

Смета дека
Македонија е на
вистински пат
правилно да ја изгради

свеста кај нашето
население. За ова се

особено важни кампањите
меѓу најмладите. Во

неговиот ракометен камп, кој
традиционално се одржува во

Македонија во текот на летните
месеци, се разговара и на спортски и на
еколошки теми. 

„Од последната година воведовме и ваков вид
едукација. Гледаме дека со задоволство ги
прифатија нашите совети и се надевам дека
добрите примери ќе ги пренесат и на сите
нивни врсници“, нагласува Лазаров.  

дома и во училиште за да можат
децата на што помала возраст да
ја сфатат суштината и потребата
од заштита на околината во која
живееме. 

Лазаров вели дека дома во
Нант најмногу одвојуваат
пластика и хартија. Отпадот го
собираат дома во соодветни кеси
и самите го носат до местата за
рециклирање, кои, како што вели
Кире, ги има многу и се достапни, па
и во близина на нивниот дом. 

Французите и Шпанците со највисока
еколошка свест

Граѓаните на Франција и на Шпанија, смета
тој, имаат малку повисока свест во однос на
селекцијата и на рециклирањето на отпадот,
отколку другите држави каде што престојувал.
Таму и местата каде што се фрлаат пластиката,
хартијата, стаклото или текстилот се многу
подостапни за секој граѓанин. Сепак, вели, со

еко искуство
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к
ирил Лазаров е нашиот најдобар
ракометар, вистински амбасадор на
нашата земја во Европа и во светот, но
и голем борец за почиста животна
средина. Лазаров во својата богата

интернационална кариера живеел во повеќе
држави, Хрватска, Унгарија, Шпанија и
Франција, каде што е и во моментов. За сите
овие држави Лазаров вели дека имаат многу
висока свест за екологијата и за третманот на
отпадот. 

Сопругата е главниот екологист во семејството
Вклопувањето во секојдневните навики на

големите европски градови каде што
живеел, вели, не било тешко за неговото
семејство. Тој, сопругата и двете деца
редовно селектираат отпад, затоа
што, вели, тоа е вистинскиот начин
да се

зачува и заштити нашата планета Земја. 
„Отпадот го селектираме веќе подолго време,

а главен иницијатор беше мојата сопруга. За
многу кратко време успеавме да ги едуцираме и
нашите деца, кои брзо ги прифатија новите
навики и обврски и секојдневно го одвојуваат
отпадот. Едноставно, на целото семејство тоа
веќе му е навика“, вели Лазаров. 

Нагласува дека главната улога во овој процес
секаде во светот, па и во Македонија, треба да ја
имаат децата. На екологијата и на третманот на
отпадот и на сите опасности од неодржливото
живеење треба да им се посвети внимание и

Селектирањето
отпад е рутина
За целото мое

СемејСтво

Кирил Лазаров

Кирил Лазаров е
нашиот најдобар

ракометар и голем
борец за почиста
животна средина



ОСЛО - во центарот паркинзите за автомобили се
претворени во паркови со клупи и со патеки за
велосипедисти.

БУЕНОС АИРЕС – владата става цвеќиња за да ги
одвои автомобилите и за да има поголема
безбедност за велосипедистите и за пешаците.

ЛОНДОН – се наплаќа влезот во центарот со
автомобил, има патеки за велосипедисти и на некои
автопатишта сè повеќе се одделува простор за
пешачки зони.

СЕУЛ – спроведува план за ослободување од штетните
автомобили, се воведуваат електрични автобуси и
некои улици ги претвораат во пешачки зони.

МАДРИД – го ослободи централниот дел од
сообраќај и ако живеете во центарот тешко дека ќе
може да си отидете до дома со автомобилот.

ПЕКИНГ – автомобилите смеат да се движат само
во одредени денови во неделата, а кој кога смее се
регулира со помош на регистарските таблички.

ПАРИЗ – патот до Сена е претворен во пешачка
зона, а има и забрана за користење стари автомобили
што многу загадуваат.

ЊУ ДЕЛХИ – движењето по индиските улици е
хаотично, се промовираат електрични автомобили и
улици се претвораат во пешачки зони.

КОПЕНХАГЕН – една половина од луѓето одат на
работа со велосипед, има и автопат за
велосипедисти, подолг од 320 километри.

БЕРЛИН – се градат автопатишта за безбедно патување
на велосипедистите и до 2025 година сакаат да го
зголемат бројот на велосипедистите на 2,4 милиони.
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еко планета 

Како што се топат глечерите и се зголемува глобалното затоплување, така сè повеќе луѓето
размислуваат за екологијата.Научниците веруваат дека лошиот квалитет на воздухот

убива повеќе луѓе од пушењето. За среќа, некои градови веќе преземаат мерки

што драматично се променија 
за да ја спасат планетата

10 Градови 



Б
ританката Пат Смит од
Корнвол цела година
работела напорно за да

помогне во чистење на планетата
Земја. Откако изгледала
документарен филм за пластиката
што ја уништува и загадува нашата
планета, Пат решила да преземе
нешто за тоа прашање.
Граѓаните на Корнвол ја
поддржале нејзината идеја и ѝ
помогнале, а вредната баба заедно
со волонтерите и со своите внуци
ја постигнала својата цел. Таа
исчистила 52 плажи во Корнвол во
рок од 365 дена и нема намера да
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Годините не се мера
за еколошка свест
70-Годишна жена
исчисти 52 Плажи
Граѓаните на Корнвол ја поддржале нејзината идеја и ѝ
помогнале, а вредната баба заедно со волонтерите и со своите
внуци ја постигнала својата цел. Таа исчистила 52 плажи во
Корнвол во рок од 365 дена и нема намера да застане тука 

Малезиските власти изјавиле дека ќе им вратат огромни
количини пластика што не може да се рециклира на
странските земји. Како што се наведува, отпадот ќе им
биде вратен на развиените држави, меѓу кои се САД,
Велика Британија, Канада и Австралија.  Малезија сака
да спречи да стане место за истоварање на отпадот од
богатите земји.  Министерката за животна средина вели
дека 60 контејнери полни со контаминиран отпад се
прокриумчарени до илегалните станици за преработка
на отпад во Малезија. Таа вели дека во рок од две недели
ќе бидат вратени 10 контејнери со отпад, чијашто
содржина ја покажала на новинарите во пристаништето
кај Куала Лумпур.
Прикажаниот отпад вклучува кабли од Велика
Британија, контаминирано млеко од Австралија и
компактни дискови од Бангладеш. Исто така, прикажан е
и електронски отпад од САД, Канада, Јапонија, Саудиска
Арабија и од Кина.

малезија ќе им го враќа
отПадот на 
раЗвиените Земји

застане тука. 
Многу луѓе мислеле дека Пат ги
чисти плажите бидејќи извршува
должности што ѝ биле зададени, но
вредната баба вели дека должност
на сите нас е да го собираме
отпадот што го правиме и дека тој
не смее да останува на улиците.
Смит почнала иницијатива под
името „The Final Straw“, која има
цел да ја подигне свеста кај луѓето
во врска со пластичните цевки, а
таа се надева дека ќе успее да
направи промена и чекор до нивно
целосно „истребување“.
Седумдесетгодишната Пат
соработува со Мартин Дореј, кој ја
создал организацијата „2 Minute
Beach Clean“, како и со Вејн Диксон.
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Дали сте знаеле 

а
фриканците, кои многу ги чувствуваат последиците
на климатските промени, сфатиле што треба да
прават и презеле неверојатна акција. Ќе направат

„голем зелен ѕид“, кој треба да се простира од Сенегал до
Џибути.

За да се спречи ширењето на пустината Сахара, планот е
да се подигне „ѕид од дрвја“, со ширина од 15 и со должина
од 9.775 километри, по целата ширина на континентот. Кога
ќе се заврши, тврдат упатените, тоа ќе биде најголема жива
структура на планетата.

Климатските промени го направиле своето. Сахара
незапирливо се шири, ги голта плодната земја и пасиштата
во областа Сахел, па така луѓето се присилени да се
иселуваат од тоа подрачје. Во тоа подрачје од земјоделство и
од сточарство живее повеќе од 70 отсто од населението.
Ширењето на пустината ги присилило да тргнат понатаму
на југ со својата стока.

Локалната жителка Фула вели: „Нема веќе храна за
животните. Доколку не се промени нешто, ќе мораме да
тргнеме понатаму и да побараме трева за стоката, од неа
живееме“.

Ниту едно прашање не е поважно од состојбата во
супсахарска Африка, каде што околу 500 милиони луѓе
живеат на копно што подлежи на претворање во пустина ,
најекстремна форма на деградација на земјиштето.

Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ) помогна во
оваа борба за Африка и ги свика лидерите на земјите во
седиштето на Конвенцијата на Обединетите нации за борба
против создавањето пустини во Бон, Германија, во
февруари 2011 година. Светската банка и другите
организации фокусирани на глобалниот развој и на
животната средина обезбедуваат финансиска и техничка
поддршка.

Процесот на садење е бавен и скап. Многу стебла што се
засадени во последниве неколку години веќе се исушиле
поради климатските услови. Со намера да помогне,
белгиската асоцијација „Дејствување без граници“, воведува

нова техника на садење, која би требало да биде поуспешна
од досегашната.

Вернер Селс од таа асоцијација тврди дека и 80 стебла по
хектар, колку што има сега, се малку. „За проектот да има
ефект, потребно е да се садат 300 до 400 стебла по хектар“,
вели Селс.

„Големиот зелен ѕид“ почнува да дава позитивни рани
резултати. Буџетот од две милијарди долари за проектот,
кој во голема мера се должи на кофинансирањето на
Светската банка и на партнерствата поттикнати од
Африканската унија, ќе обезбеди земјите-учеснички да
имаат средства за да го завршат проектот до крај.

Борба за поплодна земја
Моктар Боцал Сал, владин службеник за заштита на

животната средина, одговорен за проектот„Голем зелен
ѕид“, вели дека регионот на Сахара се загрева 1,5 пат побрзо
од другиот дел на планетата.

„Резултатот е неплодна и деградирана земја, сиромаштија
и глад. ’Големиот зелен ѕид‘, би требало да го спречи сето
тоа и да им ги врати на луѓето вербата и надежта“, тврди
Сал и нагласува дека тој проект не само што ќе ја направи
земјата поплодна, туку ќе ја промени и микроклимата, која
ќе го штити регионот од ширење на пустината.

Пустините на африканскиот континент заземаат повеќе
од 40 отсто од територијата, а во блиска иднина, доколку
работите не се сменат, би можеле да заземат повеќе од една
половина од територијата на Африка. Досега во реализација
на „Големиот зелен ѕид“, се вклучиле повеќе од 20 држави.

во африка 
Зелен ѕид од едниот до 

друГиот крај на континентот
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фото есеј

„пакомак“ поСтави 
информативни табли 

на врвот на водно 

„Пакомак“ постави две табли во близина на Милениумскиот
крст на врвот на Водно. Таблите се еден вид патокази и

содржат информации за околните планини што се гледаат во
пејзажот од таа локација. Секој планинар или посетител од
таблите ќе може да прочита детали за планините Јакупица и

Скопска Црна Гора. 

Секој планинар 
или посетител од

таблите ќе може да
прочита детали за

планините Јакупица
и Скопска 
Црна Гора


