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РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

Швајцарија земја на 
рециклирањето

алеКсандар диневсКи

Загадениот 
воздух поголем
убиец од сида-та!

дали сте Знаеле

Чистата околина 
почнува од секој 
од нас

Кристина петровсКа 

арнаудова стр. 10-11 стр. 12-13 стр. 18

Во какВа жиВотна средина

сакаме да живееме?

Сортирање на 
отпадот за 
за рециклирање

Движење на отпадот Учество во активностите

Транспорт до

рециклатори

Собирање и транспорт

на отпад до места за

сортирање

Kоординација 

и контрола на 

рециклаторите

Договори со 

општините за 

собирање и услуги





Стаклото е еден од најстарите материјали кои и
денес се користат како амбалажа ! Иако
почетоците на правење стакло датираат 3500
години пред новата ера во денешна Сирија,
почетоците на користењето на стаклото како
амбалажа, односно садови за чување на храна и
пијалоци, датираат уште од 1500 година пред
новата ера во денешен Египет и Месопотамија.
Во 1000-та година пред новата ера,
Александрија била центар на производството
на стакло. Погодноста за чување на храна и
пијалоци во стаклена амбалажа, при што
истата да е и погодна за рециклирање, се уште
не е надмината од ниту еден друг материјал.
За компарација, шишињата од пластика не се
препорачливи за долготрајно чување на
пијалоци и храна поради одредената меѓусебна
интеракција и неможноста комплетно да ја
презервираат истата од надворешните
влијанија. Хартијата бара процеси за
производство за кои е потребно многу вода и
енергија,  а лименките се уште поспецифични
за производство и рециклирање. Уште
поважно, сите освен стаклото користат
природни ресурси кои се во релативно
ограничени количини на планетава и бараат
значителни инвестиции за експлоатација:
нафта, руди и шумски пространства...

Од крајот на 2014 година Пакомак отпочна со
собирање на стаклената амбалажа од т.н
ХОРЕКА сектор, односно хотелите, рестораните
и кафетериите. Две години од тогаш, Пакомак
организирано и редовно ја собира стаклената
амбалажа од над 240 ХОРЕКА локали во Скопје,
но и во педесетина објекти во општините
Охрид, Дојран, Струга, Маврово и Куманово. Се
собираат околу 40-50 тони месечно шишиња од

вино, пиво, вода, сокови и други производи
спакувани во историски најстариот материјал
за пакување. Планот ни е до 2020 година да
собираме двојно повеќе  само од овој канал,
односно околу 6.000 тони стаклена амбалажа
од сите канали за собирање. Тоа би било 30% од
вкупната стаклена амбалажа која се пушта на
пазарот во земјава. Во Пакомак сме горди со
овој резулатат бидејќи до 2015 година воопшто
не се собираше стаклената амбалажа и истата
завршуваше на депониите низ земјава.

Дали знаете дека со  еден тон рециклирано
стакло се заштедува 42kWh енергија, околу
2м3 волумен на депониите и се спречува
испуштање на 370 кг ЦО2 во атмосферата?
Енергијата што се штеди со рециклирање на
едно стаклено шише е доволна една сијалица
од 100W да свети 4 часа! Ете затоа треба да го
селектираме отпадот и да придонесеме кон
рециклирањето! Не заради Пакомак, не за
нечии профит и не за некој друг! Едноставно,
тоа треба го да правиме заради нас самите и
генерациите после нас! Селекцијата на отпадот
мора да ни стане навика! Како миењето раце,
миењето заби, кафето со колегите во 9 часот
наутро, вежбањето попладне... Треба да имаме
грижа на совест ако шишето (пластично или
стаклено) или лименката ја фрлиме во
контејнерот за општ отпад! Со мал напор од
наша страна, можеме многу да придонесеме за
доброто на животната средина!

И наместо да се чудиме и лутиме зошто
животната средина е се позагадена, треба со
личен пример да придонесеме кон заштеда на
природните ресурси! Треба ние први да
станеме промената што сакаме да ја видиме кај
другите! Имаме можност! Но, дали имаме
желба?! 

Ние во Пакомак имаме мисија да
створиме можности за селекција на отпадот
за сите граѓани и во секој граѓанин да ја
разбудиме желбата... Сепак, крајниот акт на
дејствување е на секој од нас одделно! Да
не се колебаме! Отпадот МОРА да се
селектира заради нас самите и
генерациите после нас! Со
мала промена на нашите
навики, ќе креираме
значајна промени во
животната средина!
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Стаклото-амбалажа која неограничен
број пати може да се рециклира

секој месец
Пакомак преку
својот систем
собира над 100.000
стаклени шишиња
од над 240
ресторани и
кафулиња во
скопје. со тоа секој
месец заштедуваме
25%  од енергијата
потребна  за
произвдоство на тон
ново стакло и
спречуваме
испуштање на 17
тони Цо2 во
атмосферата. со
рециклирање на
стаклото се троши
50% помалку вода
во споредба со
потребанта вода за
производство на 1
тон стакло од нови
суровини.

Пишува : 
Филип ИвановскИ,

Извршен Директор 
во Пакомак
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омпанијата „Пакомак“ во изминатите неколку месеци
постави еко острови на пет локации во Скопје. На секој
од островите се поставени по три контејнери, во кои
граѓаните можат да го одложуваат селектираниот
отпад. Во жолтите контејнери се селектира пластика и
лименки, во зелениот стакло и во синиот контејнер,
хартија и композит. Еко островите се лоцирани во
близина на поголемите маркети, „Тинекс“ кај „Зебра“, во
Ѓорче Петров и кај Драмски театар и во близина на
„Веро“ во Тафталиџе и во Кисела Вода. 

Целта на поставувањето еко
острови е контејнерите за
селекција на отпадот
да им бидат
подостапни на
граѓаните,
велат во
компанијата
„Пакомак“. 

„На овие
места граѓаните
ќе можат едноставно
и чисто да го одложуваат
селектираниот отпад и на тој начин
таа пракса да им стане секојдневие. Колку повеќе вакви
простори има, толку повеќе граѓаните ќе бидат
стимулирани и тие да направат нешто добро за
околината во која живеат“, вели Филип Ивановски,
директор на „Пакомак“. 

Сепак, многу често
тие се цел на
неформалните
собирачи на пластика,
кои ја уништуваат
опремата, за да можат
да ги испразнат

контејнерите. 
„Неформалните собирачи редовно ги

превртуваат контејнерите за пластика и хартија и
го вадат од нив амбалажниот отпад. Сето тоа прави
ѓубре наоколу и остава грда слика за самиот еко
остров. Таа слика многу често ги одвраќа граѓаните
од селектирање отпад на овие места, па островите
ја губат својата функција“, вели Ико Брдароски од
„Пакомак“.

Тој посочува дека за да се надмине овој проблем
мора да се реши генералниот проблем со

неформалните собирачи или
пак да се постават

игло-контејнери
кои нема да

можат да се
превртуваат
и насилно да
се празнат.

Таквиот вид
игло-контејнери

не се пракса во
светот но очгледно дека

кај нас можат да бидат трајно
решение. 

„Овој проблем исто така може да се реши и со
поставување на издвоени комори во подземните

контејнери, со што ќе се
спречи влегување на
неформалните собирачи во
нив“, посочува Брдароски.
Тој нагласува дека доколку
се најде трајно решение за
правилно користење на
контејнерите во однос на
неформалните собирачи,
практиката на
поставување еко острови
ќе продолжи како во
Скопје така и во другите

градови. Брдароски вели дека
праксата покажува дека поголем дел од
населението сака да селектира и да го фрла
отпадот во соодветни контејнери.

Според резултатите од 2015 година, „Пакомак“
успеал да евидентира 43.833 тони пријавен
амбалажен отпад пуштен на пазарот од страна на
нивните клиенти. Лани компанијата организирала
селектирање на 15.567 тони отпад. 

eкo македонија

„пакомак“ постави 

пет еко острови 
за селекција на отпад

4
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Жално е! Жално е поради тоа
што тука Живееме, тука растат
нашите деца. што ќе оставиме
на идните генерации дали
некој се прашува!
За жал кај нас нецелосно се спроведува дури и законот за
управување со пакување и отпад од пакување! Станува збор за
еден еколошки закон според ЕУ директивите кој за главна цел
има почиста животна средина и исполнување на националните
цели кои предвидуваат до 2020 година над 60% од масата на
амбалажниот отпад да се рециклира или енергетски да се
искористи. Исполнувањето на овие цели е и еден од
предусловите за влез на Македонија во ЕУ. Согласно овој закон,
сите компании кои произведуваат или увезуваат производи во
Македонија, должни се да се приклучат кон организиран систем
со кој отпадот од амбалажата на нивните производи ќе се собере
и однесе на рециклирање или енергетско искористување.

Дали некој знае каде сме ние како држава во моментов! И
што се прави за да се остварат тие цели? Оние кои се задолжени
за тоа, четирите колективни постапувачи, дали совесно си ја
вршат работата и ги исполнуваат националните цели? Досега
според информациите само една компнија ги исполнива тие
цели.

Според наши извори дел од компаниите колективни
постапувачи со амбалажен отпад веќе четири години по ред од
Министерството за екологија добиваат негативна оцена за
своето работење, не ги исполнуваат националните цели, а се
толерираат и оставаат да работат. Тие со тоа стануваат нелојална
конкуренција и ги девалвираат останатите компании. Дали
Министерството на ова реагира?. Како за споредба, годинава на
две компании со слична дејност во Бугарија, им беше одземена
лиценцата. На истите тие компании од нашава земја во април
следната година им истекува лиценцата за работа, па
прашуваме дали заслужуваат да им се продолжи.

Со ова не само што се доведуваат во заблуда компаниите-
загадувачи со амбалажен отпад, туку и директно се оштетува
буџетот на Р.Македонија и се оневозможуваат активностите за
да имаме почиста животна средина.

Голем дел од отпадот завршува на депониите. Притоа треба
да се  истакне дека секоја депонија има ограницен капацитет и
век на траење. Што повеќе отпад завршува на депониите
наместо на рециклирање, значи намалување на векот на
депоните.  Според ЕУ директивите до 2026 год. на депониите
треба да завршува само инертен отпад (градежен шут, цигли,
земја…). Сето ова неможе да се постигне преку ноќ или за 1-2
години. Треба час поскоро сите да се алармираат, сите надлежни
институции да реагираат согласно своите надлежности за да се
обидеме како држава да ги исполниме целите во 2020 год.

За да имаме иднина, треба сите одговорно да се однесуваме!.
Граѓаните да го селектираат отпадот, институциите да се грижат
за негово селектирање и рециклирање, а компаниите
загадувачи да плаќаат соодветен надоместок за тоа. Животната
средина е неповратен ресурс. Ако еднаш ја уништиме, тешко
повторно да ја повратиме. Затот сите ние треба да биде
одговорни, и секој во својот домен да придонесува.

превземено од веб порталот inоvativnost.mk

Во какВа жиВотна
Средина сакаме
да живееме?
еодамна се вративме од Љубљана, град кој
оваа година го носи епитетот „Европски
главен зелен град”. Признание кое се добива
за напорите во поставувањето на стандарди
за зачувување на животната средина и
амбициозни цели за идниот одржлив развој,
за претворање на градовите во попријатни
места за живот и работа. А во Љубљана тоа е
забележливо на секој чекор! Град со чисти
улици, зелени урбани парцели импресивна и
одржлива транспортна мрежа,  еколошки
одговорни жители кои го селектираат
отпадот во три одделни кеси. Во посебен
контејнер биоразградливиот отпад, посебен
за пластика и за стакло. Во градот има повеќе
центри за собирање отпад, така што Љубљана
брзо цели кон тоа да биде град со најголем
процент на рециклиран отпад во Европа. Тука
речиси се се компостира и рециклира. За само
десет години износот на отпад кој се
селектира пораснал од 16 на 145 кг по жител,
така што Љубљана многу брзо ќе биде град со
нула отпад. Навистина инспиративно!

Воодушевени од тоа што го видовме,
неминовно си го поставивме прашањето каде
сме ние, нашиот главен град, нашата
Македонија во имплементацијата на
еколошките стандарди. Какви еколошки
навики имаат нашите граѓани, нашите
компании, колку институциите ги
спроведуваат законите.  Сеуште може да се
забележи како од некоја скапа кола од
прозорот летнува отпадок, од тераса некој да
фрли ѓубре, компании да исфрлаат отрови во
реки, или да немаат филтри на оџаците. За
селективно собирање отпад и рециклирање
да не правиме муабет. Сеуште има компании
кои не плаќаат надомест на државата за
отпадот кој го создаваат.

За да имаме
еколошка 
иднина, треба
сите
одговорно 
да се
однесуваме!.
Граѓаните да
го селектираат
отпадот,
институциите
да се грижат 
за негово
селектирање и
рециклирање,
а компаниите
загадувачи
да плаќаат
соодветен
надоместок
за тоа
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омпанијата „Пакомак“, трета година по
ред, е наградена со Националната
награда за најдобри општествено
одговорни практики во
категоријата „Заштита на
животната средина“, за проектот
„Еко кафе и ресторан“. Наградата ја
доделија Министерството за
економија и националното
Координативно тело за општествена
одговорност на претпријатијата.

Проектот „Еко кафе и ресторан“, е
замислен како поттик за кафе-
баровите, рестораните, лоунџ-баровите
и сите останати угостителски објекти
да ја користат и селектираат
стаклената амбалажа, и да ја третираат
како секундарна суровина што се
рециклира и создава нова вредност. 

Во моментов во системот на Пакомак
има над 330 еко угостителски објекти
кои месечно селектираат повеќе од 68
тони стакло, кое во спротивно би
завршило на депонија. Најголемиот
број од нив, околу 230 се од Скопје, а тој
број постојано расте. Стотина еко
објекти се од останатите градови,
Охрид, Битола, Штип, Дојран, Прилеп....

„Целта ни е да вклучиме што е можно
повеќе објекти во овој систем
овозможувајќи им да ги селектираат
отпадот за кој што ние подоцна
организираме редовно собирање, вели

Ико Брдароски, менаџер за грижа на
корисници во „Пакомак“.

Акцијата е насочена и кон
едукација и информирање на сите
субјекти со кои „Пакомак“ има
соработка, но и поттикнување на
поголема етика и подигнување на

стандардите во угостителските
објекти, во насока на креирање на

чувство за одговорност, давање на
позитивен личен пример и
култивирање на навики за правилното
однесување со амбалажниот отпад и
заштита на животната средина.

„Задоволни сме и горди што нашите
заложби се препознаени од
Координативно тело за општествена
одговорност на претпријатијата и од
Министерството за економија како
практики што додаваат вредност на
општеството и на локалната заедница.
Убедени сме дека ваквото делување ќе
ја промовира Македонија и ќе помогне
да се смени перцепцијата на нејзиниот
идентитет во светот. Сликата за
Македонија која има многу
општествено одговорни компании што
спроведуваат одлични практики е
добар идентитет. Пресреќни сме што
сме едни од оние што го креираат тој
имиџ“, изјави Брдароски. 

„пакомак“ 
награден за проектот 

„еко кафе и ресторан“
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овој проект е
насочен кон
подигање на
свеста кај
граѓаните и
сопствениците на
угостителските
објекти да го
следат трендот на
останатите земји
од светот во поглед
на селекција на отпадот што се добива
од разните видови на храна и
пијалаци, со цел да се преработи и  од
него да се добие биогориво, односно
биометан. 

Во рамките на проектот е
предвидена изработка на физибилити
студија за Скопје и за останатите
опфатени градови.

Фокусот на оваа студија е да се
процени количеството отпадоци од

храна во Град Скопје и да се проценат
стратегијата и способноста за
управување со самиот тој отпад и
економски ефект, како и да се изврши
техничка и финансиска анализа.

„Бин2Грид” е подржан од европската
програма „Хоризонт 2020”. Целта на
проектот е да се комбинираат и
пренесат искуствата на
инволвираните страни и да се испита
потенцијалот на отпадот од храна и
пијалаци како обновливи извори на

енергија во земји кои практикуваат
различен начин на третман – одделно
собирање или депонирање..

Во рамките на проектот „Бин2Грид”
е формирана група на заинтересирани
страни „Храната како ресурс” во
рамките на која се разгледуваат
прашања поврзани со управување со
отпадот, законската рамка за
третирање на отпадот, потребната
логистика (специјални возила),
потребната инфраструктура
(контејнери, канти за отпадоци),
рутите за собирање на отпадот и се тоа
што членовите на работната група
мислат дека е од важност да се
дискутира за да се изнајде решение.
Според планираното, групата изврши
посета на македонска компанија која
веќе применува модерна технологија
за еколошко искористување на
отпадот и производство на енергија.

МалкуМИна Се ИнфОрМИранИ за ПОСТОењеТО на уСПешнИ
екОлОшкИ кОМПанИИ вО зеМјаТа, еден од најдобрите примери се
“Везе Шари” “Лекер” и секако “Електро Шари”  во сопственост на Арбен
Абдурахмани од Тетово. Во текот на 15 години постоење, во оваа
компанија постојано се инвестира во технологии и знаења. Искуството и
начинот на работа во Германија, Абдурахмани вешто ги применил и на
македонско тло. Во 2002 година ја отвора “Везе Шари”, но бројот на
живина постепено го зголемува, за да прерасне во најголем производител
на јајца во земјава. Подоцна под лицинцата на брендот “Лекер”, гради
погони за производство на сувомеснати производи од пилешко и
говедско месо. Во 2013 Абдурахмани ја формира новата компанија
“Електро Шари” која произведува биометан од кој се произведува
електрична енергија. Централата  за биогас користи суровини пред се од

изметот на кокошките, остатоците од преработките на месо, потоа ѓубре
од краварските и свињарските фарми од регионот, комињата од
винарниците и целосниот отпад од земјоделски производи. Се работи за
централа со инсталиран капацитет од 999 киловати, која годишно
произведува 7,95 милиони киловат-часови електрична енергија, а за тоа
дневно троши околу 50 тони ѓубре. Со изградбата на биогасната централа,
живинарската фарма „Везе Шари“целосно го заокружува производниот
процес, почнувајќи од производство , сопствена храна за живината, потоа
производство на јајца, па преработка на месо, и на крај искористување на
изметот од пилињата и отпадоците во производство на струја и како
краен производ добивање висококвалитено биоѓубриво. Според
Абдурахмани, компанијата за да работи зема продукти од земјата и на
крајот повторно ги враќа во земјата. 

„Храната како ресурс” за  
добивање енергија

„Бин2Грид”, 
подржан од 

европската програма
„Хоризонт 2020”

заедно со Градот Скопје
спроведува програма за

развој на обновливи
извори на енергија

Земаме од Земјата и враќаме во Земјата



д

8

eко македонија

гРаѓаните сакаат 
да селектираат отпад

а се зголеми јавната свест кај
граѓаните за бенефитите од
селекцијата на отпадот во
земјата, како и отпочнување на
нови проекти за примарна
селекција на отпадот во
скопските општини, се главните
планови на јавното
претпријатие на Град Скопје,
„Комунална хигиена“ за идната
година. 

Директорот Ракип Дочи
најавува продолжување на
заедничките проекти со
комапанијата „Пакомак“, но и
отпочнување на нов проект за
поделба на отпадот на сув и
органски, во повеќе општини во
Скопје. Селекцијата ќе се врши
во населби каде што граѓаните
користат индивидуални канти
од 120 литри. За новата
селекција „Комунална хигиена“
ќе подели и нови канти, а ќе
биде организиран и нова
динамика за подигнување на
сметот. 

„Во деловите од Скопје, каде
што ќе се спроведува проектот,
населението ќе има по две
канти за отпад, во различни
бои, едната за сувиот дел од
отпадот, а другата за органскиот

дел. И двете ќе бидат
соодветно означени и
собирањето ќе биде
организирано во различни
денови од неделата“, вели
Дочи.

Тој нагласува дека сувиот
отпад ќе се транспортира во
Центарот за селекција на
отпад во „Вардариште“, каде
што има инсталирано мини
сортирачка линија. Тука
отпадот ќе се дели во фракции
и ќе заминува на
рециклирање. Органскиот
отпад, пак, ќе се одлага во
депонијата „Дрисла“. Таму,
според Дочи, се очекува да се
реализираат веќе планираните
проекти за производсатво на
компост и електрична енергија
од органскиот отпад. 

комуналната
инфраструктура
на удар

Подобрување на
условите за селекција

на отпадот ќе
добијат

и граѓаните кои живеат во
колективни згради. Во повеќе
делови од Скопје веќе се
поставени канти за селекција, а
компанијата „Пакомак“ во
изминатите месеци направи и
пет еко острови со ѕвон
контејнери. Тие, пак, се почесто
се мета на неформалните
собирачи, кои ја оштетуваат
опремата за да го извадат
отпадот. 

„Ако ’Пакомак’ изрази
подготвеност би направиле
исти ѕвон контејнери со
поголема тежина, за да биде
заштитен отпадот внатре, да не
може да се превртат лесно и да
се празнат од страна на
неформалните собирачи. Тие,
заради обезбедување
егзистенција не водат сметка
дека уништуваат опрема која е
скапа и која треба да им служи
на граѓаните“, вели Дочи и
нагласува дека во плановите за
идната година јавното
претпријатие предвидува
набавка на специјализиран
камион со кранска рака, за
празнење на овој тип
контејнери.

Неформалните собирачи, по
измената на законот за отпад,
се надвор од системот на
„Комунална хигиена“. Јавното
претпријатие нема право да
ангажира лица ако имаат
годишни приходи над 30. 000
денари, додека еден
неформален собирач може
месечно да заработи и по
25.000 денари од селектиран
отпад од пакување.

„’Комунална хигиена’ и
’Пакомак’ трпат голема штета
од нивните активности и
затоа очекуваме институциите
да понудат решение за
нивниот статус. Тие од една
страна вршат една еколошки
важна функција, но таа не е
контролирана од ниту една

Идната
година, 
„комунална 
хигиена“ на 
граѓаните на 
неколку 
општини
во скопје ќе 
им подели 
канти за 
селекција на 
сув и органски
отпад,
најавува 
директорот  
на јавното 
претпријатие 
Ракип Дочи
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институција и на тој начин се
дозволува притоа да
уништуваат опрема“, посочува
Дочи.

Тој нагласува дека на тој начин
се одвраќаат граѓаните да ги
користат контејнерите за
селекција на отпадот, кои во
многу наврати покажуваат
висока свест за еколошките
акции. 

„Кога пред повеќе години ги
поставивме првите 130
еднокоморни и 240 трикоморни
жичани контејнери за селекција
на пластика, лименки и
хартија тој процес
функционираше
одлично. Но, за кратко
време тие беа
комплетно
уништени, па
граѓаните изгубија
мотив да
селектираат во
распадната опрема“,
вели Дочи. На сличен
начин пропаднала и
идејата во подземните
контејнери да има засебен дел
само за селектиран отпад. 

Иако на почетокот имаше
таква можност, сепак
неформалните собирачи
влегуваа внатре во јамите и го
крадеа целиот отпад. Постоеше
можност некој да настрада, па
заради тоа го напуштивме тој
модел, објаснува Дочи. 

законот за отпад мора да
ги интегрира

неформалните
собирачи

Обидот,
неформалните
собирачи да се
стават во системот на

„Комунална хигиена“,
заврши неуспешно.

Претпријатието имаше
договори со 19 неформални

собирачи, кои добија заштитна
опрема и облека, како и
легитимации да селектираат
отпад. Но, наместо да го
предаваат во „Комунална
хигиена“, по договорена цена, тие
го носеле на приватни
откупувачи за повисока цена. На
тој начин, посочува Дочи,
системот пропадна, а сега треба
да се најде нов начин, со промена

на законот, да се интегрираат во
системот. Сепак, вели тој, мора да
се предвиди кој смее да го
откупува нивниот отпад, да се
дефинира што е неформален
собирач на отпад и да нема
финансиски ограничувања. 

Граѓаните ги почитуваат
еколошките иницијативи
Македонските граѓани, вели Дочи,
покажуваат висока свест за
еколошките прашања, иако
постојат уште начини кои можат
да се искористат тие да биде
повеќе мотивирани да
селектираат. 

„Кај нас се` уште не може да се
измери отпадот, за да може да се
даде финансиска стимулација
односно пониска сметка за оној
што помалку создава отпад,
односно што селектира повеќе.
Од друга страна, пак, треба да се
утврдат и правилата на селекција,
бидејќи кај нас никој не плаќа
доколку го меша отпадот, ниту
пак, ако остава кабаст отпад до
контејнерите“, смета Дочи. 

Македонските граѓани, вели
тој, докажаа дека кога ќе видат
нова и еколошка иницијатива,
сакаат да се приклучат и да
учествуваат, но исто така и кога
ќе видат дека други го
уништуваат нивниот труд им се
губи волјата за селектирање. 

„Заради тоа неопходно е
постојано да инвестираме во
нова инфраструктура, но и да
наоѓаме нови начини за
мотивирање на граѓаните што
повеќе да селектираат“, вели
Дочи. 



к

eко интервју

разбира, беше дека своето ѓубре
мора да си го фрли на место, па
така уште од мал трчаше по паркот,
собираше сам ѓубре, го фрлаше, а
ако видеше некој како фрла на
земја, трчаше по него и кажуваше
како човекот е некултурен дека
така ја загадува околината. Ова не
го кажувам за да се пофалам, туку
за да дадам до знаење дека с`
потекнува од едукацијата,
воспитувањето и домот. Чистата
околина започнува од секој од нас.
Јавните личности се гласила, тие не
треба да се присутни во јавноста
само кога имаат да кажат нешто во
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ристина, јавноста знае дека
екологијата е важна тема за тебе.
Колку јавните личности можат да
допринесат за зголемување на
јавната свест?

Во последниве години една од
работите која најмногу ме иритира е
нечистотијата во градот, или воопшто

насекаде, несвесноста на луѓето за
важноста на таа тема. Ме иритираат
родители кои не обрнуваат внимание
на воспитување на своите деца во
духот на екологијата и чистотата,
неинформираноста на темата
рециклирање и екологија. Една од
првите работи на кои го научив мојот
син, уште кога почна по малку да

Чистата
околина
почнува
од секој
од нас

Пејачката кристина Петровска-
арнаудова вели дека јавните 
личности не треба
да се присутни во јавноста само кога
имаат да кажат нешто во врска со 
нивната професија, туку и кога треба
да зборуваат и да ја подигнат јавната
свест на теми кои се значајни за 
општеството, како екологијата



најмладите се најважни
Подготовуваш претстава на тема
екологија и селекција на отпад. Ќе
ни откриеш ли за што станува збор?

Минатата година го оформив моето
здружение за хумано општествен
развој, „Проект Среќа“. Идејата е да
работиме проекти, општествено
одговорни, кои ќе ги нудиме на
компаниите, како би ја зголемиле
нивната општествена одговорност, но
и јавната свест кај населението. Еден
од проектите беше и детската
театарска претстава „Зелена Планета
–„Пакомак“ за децата“, која преку текст
адаптиран за детската возраст ќе им
ги даде потребните информации на
децата, што е рециклирање и
екологија и зошто е важно да го
селектираме отпадот. Како што кажав,
мислам дека едукацијата на децата на
тие теми треба да започне од најрана
возраст, па затоа претставата е
наменета за деца од прво до петто
одлеление. „Пакомак“ на наше
задоволство го прифати проектот, а
детското драмско студио „Детски
Свет“ при МНТ, ја изработи
претставата и текстот. Во ноември
имавме премиера во Прилеп, а ќе ја
посетиме цела Македонија. Идејата е
што повеќе деца да ја видат
претставата. Верувам дека на тој
начин свеста за екологијата и
важноста на рециклирањето многу ќе
се зголеми. 

Што треба да се смени кај нас, како
селекцијата на отпадот да стане
тема која ќе им биде важна на сите?

Свеста на таа тема ни е с` уште на
многу ниско ниво. Преку вакви
слични проекти како и преку
поголема ангажираност на медиумите
на таа тема, верувам дека луѓето би
станале многу посовесни и
поодговорни. Грижата за околината е
од основно значење за нашето
постоење, за здрвјето, за
намалувањето на притисокот од
климатските промени. Ако секој се
грижи за себе, за своето семејство и
околина, неговиот труд ќе има
влијание и многу подалеку. 

Која е твојата порака за децата и
возрасните врзана за екологијата?

Ако се грижите за себе и за
здравјето и среќата на своите најмили,
тогаш треба да се грижите и за
природата, за реките, езерата,
планините, за градовите и селата,
бидејќи чиста околина значи здравје,
среќна иднина, здрава храна....

врска со нивната професија, туку и
кога треба да зборуваат и да ја
подигнат јавната свест на теми
кои се значајни за општеството.
Јас функционирам така и така ја
разбирам мојата улога. Затоа ја
користам секоја можност да сум
општествено одговорна и
корисна. 

Колку е лесно или тешко да се
одржуваат еколошките навики
кај нас? 

Веќе кажав дека с`потекнува од
домот. Но еве, бидејќи имам прваче
дома, морам да признаам и дека
кампањите на „Пакомак“, кои се
адаптирани на детската свест
вродуваат со плод. Пред некое
време Максим се врати дома од
училиште и ми кажа дека мора да
почнеме да селектираме отпад, да
собираме пластични шишиња кои
ја загадуваат околината. Беше
особено мотивиран бидејќи на
школо им кажале дека „Пакомак“ ќе
ги наградува највредните. Браво за
тоа што го прават, и за начинот на
кои допираат до децата. Тоа е многу
значајна тема и тие се пионери во
тоа, па ги заслужуваат честитките
за едукацијата на нашите деца.

Како изгледа селекцијата на
отпадот во вашиот дом, кој се
грижи с`да дојде на свое место?

За жал во близина на нашиот
дом с` уште немаме канти за
рециклирање, каде би фрлале
селектиран отпад. Но, ние сепак
селектираме. Во посебни кеси
сместуваме пластика, стакло и
хартија. За тоа, од пред некое
време, е задолжен Максим, од
кога сфати што е тоа
рециклирање и како се прави,
постојано ни напоменува да не
згршиме во пакувањето на
отпадот, бидејќи пластичните
шишиња треба да го однесеме
кај него на училиште, а
останатиот селектиран отпад во
најблиските контејнери за
хартија, стакло, лименки и
пластика. 
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Детската
театарска
претстава
„Зелена
планета –
’пакомак’ За
Децата“ веќе
ја имаше
својата
премиера во
прилеп, а ќе
ја обиколи
цела
макеДонија



Ш
вајцарија е една од водечките
нации во Европа по рециклирање
отпад. Сортирањето на отпадот
не само што  ја подобрува и
намалува употребата на
природните ресурси, туку и има
огромно значење  за заштита на
човековата околина.

Практичните и прецизни
Швајцарци уште одамна разбрале
дека отпадот не е отпад, туку со
собирање и класифицирање на
отпадните работи може
да се заштеди многу
енергија а истовремено и
да се подобри домашниот
буџгет, и со тоа да се
придонесе  за зачувување
на здрава и чиста
животна средина.

екологијата се учи од мали
нозе

Спроведено во пракса
сите инфoрмации околу
екологијата се учат  уште

од мали нозе,почнувајки прво од
домот на живеење. Во секоја дом,
семејствата имаат различни
канти за складирањее на
домашниот отпад. Покрај
големата канта за отпад, има и
најмалку уште две помали канти
каде се собират органски
остатоци од храната,а исто така
има посебно место за собирање на
алуминиумски отпад (лименки).
Во подрумските простори кај

Швајцарците ќе најдете и
простор за складирање на
весници,картонски кутии,
стаклени и пластични
шишиња и стара облека.

Државата организирано собира
отпад

Ист е принципот на
складирање и во секоја
компанија, институција и
буквално на секој чекор во
секој град и општина.

Државата го стимулира

еко искуство

Швајцарија 
земја на 
рециклирањето

Практичните и прецизни
Швајцарци уште одамна

разбрале дека отпадот не е
отпад, туку со собирање и 

класифицирање на 
отпадните работи може да
се заштеди многу енергија

а истовремено и да се 
подобри домашниот буџет,

и со тоа да се придонесе
за зачувување на здрава

и чиста животна средина.
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Александар Диневски, 
живее и работи како актер во

Швајцарија



собирањето на отпадот со
тоа што во одредени
денови во
неделата,целокупниот
домашен отпад може
бесплатно да се депонира
на различни пуктови. Сето тоа се собира и
се носи во специјални депонии каде сите
тие работи се сортираат за различни
потреби, така да се што може
повторно да се употреби, се
сортира на страна, а оној мал
дел што ќе остане , а е
неупотреблив се согорува
во специјални печки, каде
од целокупното
согорување на отпадот,
две третини од
согорувањето е со 0
проценти емисија на
јаглерод диоксид.

Вакви печки се наоѓаат
во повеќе населени места во
големите градови во
Швајцарија, но никогаш не
можете да почувствувате непријатна
миризба од тие депонии.  Притоа треба да се
напомене дека енергијата што се добива од
согорувањето на отпадот се употребува за
затоплување на многу згради, а притоа се
заштедува употреба
на нови енергетски
извори.

швајцарија
произведува Биодизел
Покрај
произведувањето и
употребата  на
рециклирана
енергија, во
Швајцарија од
органскиот отпад се
произведува
Биодизел. Ова

гориво го користат
сите автобуси од
градскиот превоз во
Цирих, и многу

товарни возила во целата
земја.

Мора да се напомене и тоа дека покрај
рециклирањето на отпадот, во Швајцарија

се води и голема грижа за
пречистувањето на

отпадните води. На
пример градот Цирих

има околу 370.000
жители и има

спроведено
систем  од  секоја
куќа отпадните
води (тука
спаѓаат само

употребената вода
од домаќинствата, а

не водата од
атмосферските води),

мора да се приклучи на
посебна канализациска

мрежа, која директно е поврзана
со прочистителна станица за вода.

Целата таа вода, се пречистува и 100% чиста
повторно се пушта во реката Лиммат, и
притоа не постои никаква шанса да се

загрозат и загадат
природните
извори и
атмосферски води.
За таа цел градот
Цирих има
направено посебна
канализациска
мрежа во должина
од  4000
километри. Колку
за споредба,тоа е
како да одите од
Скопје до Хамбург
и назад. 
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Од целокупната функционалност на швајцарскиот систем за
рециклирање, се добива енергија е за 790.000 жители, а тоа е
всушност целокупното население на Цирих, Берн, Басел и Лузерн.
Од рециклирањето  на алуминиум, пластичните шишиња,
текстил, батерии, стакло и
од електрични апарати, во
цела Швајцарија на
годишно ниво намалена е
продукцијата на штетни
гасови за 680.000 тони, а тоа

пресметано изнесува 280 милиони литри гориво.
Прецизните Швајцарци пресметале дека во колку поздрава
природна средина живеат, имаат толку поздав народ, а

поздрав народ значи помалку
социјални давачки, а тоа пак
значи повеќе радост и  пари
во паричникот на сите
граѓани.
ЗДРАВА МАТЕМАТИКА !!!

Кои се бенефитите на Земјата од рециКлирањето
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Пластиката ја има насекаде,
всушност, околината е толку
преплавена со неа, што
истражувачите сметаат дека
до 2050 година сите птици
на планетава ќе имаат по
нешто пластично во
нивниот стомак. Не е
доволно да се убедат луѓето
да употребуваат помалку
пластика во секојдневието,
туку и веќе постоечката
пластика треба да се
пренамени, повторно да се
употреби и да се држи
далеку од депониите. И
покрај информативните
инфографици и потресните
статистики и програмите за
рециклирање, многу земји,
особено САД, продолжуваат
да ја фрлаат пластиката во
депониите без многу да
водат сметка.

Основачот на  Eко-тек
Енверајормент солушнс,

Андреас Фроесе  потекнува
од Германија и работи на
различни еколошки
пороекти. Пред околу шест
години дошол до идеја за
изградба на еколошки куќи
од платични шишиња
наполнети со кал.  Првата
ваква куќа е изградена во
Хондурас,  при одржување на
проект за собирање на
пластичен отпад од 10.000
празни пластични шишиња
кои волонтери ги собирале
во акција на чистење на
околината.  Тогаш тој добил
идеја дека најдобар начин да
се искористат практично е

да се
употребат за
иградба на
куќи за
сиромашните
и да му
помогне на
населението да
заштеди многу
пари . За краток
период  биле изградени
повеќе од  50 објекти меѓу
кои куќи, училишта како и
резервоари за вода. 

Овие живописни куќи се
отпорни на куршуми и
пожар и можат да издржат
земјотрес. Исто така
создаваат и пријатна
темпе ратура, не  испуш таат
јаглерод диоксид, а со
енергија се здобиваат од
соларни панели и од метан
од рециклиран отпад.

нигерија го следи примерот
Сиромашната реалност
поттикнало многумина да
го следат неговиот пример
да бидат креативни со
фрлените нус-производи на
општеството. 

Со оглед на тоа дека
кризата за вдомување во
Нигерија е толку лоша,
близу 16 милиони луѓе
треба да се згрижат по
однос на овој недостаток.
Ова решение не само што ги
намалува трошоците за
изградба на куќа, туку може
да биде полезно и за
животната средина.

Овој проект во изведба на

невладини
организации од Нигерија и
Англија решава два големи
проблеми – решавањето на
станбеното прашање за
многу бездомници и помага
за животната средина.
Новите куќи целосно се
напојуваат со помош на
сончева енергија и со
метански гас од човечки и
животински измет.

За да се изгради куќа од
шишиња со две спални,
работниците ги полнат
пластичните шишиња со
песок и потоа ги лепат
заедно со помош на кал и
цимент. ООвие градби
можат да се кренат до три
ката, но не повисоко од тоа,
поради тежината на
шишињата полни со песок.
И се разбира, разноликоста
на рециклираните шишиња
на секоја куќа ѝ дава
уникатен и весел изглед. За
да се заврши една куќа со
две спални соби, потребни
се 14.000 шишиња. Во
споредба со тоа, Нигерија
фрла три милиони
шишиња дневно. 

еко планета

грчки бизнисмен инвестира во
еколошки населби
Во еден дел на Нигерија изградени се 25 објекти во сопственост
на грчки бизнисмен, како комплекс на еколошки куќи наменети
за издавање на локалното население. За подигнување на секоја
куќа во која има по една спална и дневна соба, купатило, кујна и
тоалет, употребени се околу 7.800 пластични шишиња. Во овие
куќи никогаш не може да биде претопло, песокот ги штити
станарите од високи надворешни температури.

еколошка иднина 
– куќи од пластични 
шишиња
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Конструкцијата содржи и
сензори за собирање

на податоци од
важност за

животната
средина и
климата со цел
да ја регулира
и контролира
целата
структура и да

се осигура
растенијата да

преживеат.
За да се обезбеди

профитабилност на
производот,

овозможена е и опција за
имплементирање на визуелни и

дигитални информации за маркетинг
кампањи на вертикалниот
растителен ѕид.

Досега City Tree е успешно
инсталиран во повеќе Европски
градови, вклучувајќи ги Осло
(Норвешка), Париз (Франција),
Дрезден и Клигентал (Германија) и

Хонг Конг (Кина).
Во Македонија

загадувањето на
воздухот е значително
во последните
неколку години.

Проектот CityTree
ќе помогне во
борбата против
загадувањето на
воздухот во Скопје и
во Тетово, со
можност да се
реплицира и во
други градови.
Воедно, ќе служи и
за да се подигне
свеста и да се
започнат
дискусиите за

политики и практики за ублажување
на проблемите со загадувањето на
воздухот. Проектот City Tree го
спроведува Центарот за истражување
и информирање за животна средина
Еко-свест од Скопје во соработка со
Германската Амбасада, Град Скопје и
Општина Тетово. Со проектот се
планира инсталација на вкупно две
City Tree структури во Скопје и Тетово
кои се обезбедени со помош на
донации од македонски и странски
компании. Меѓу компаниите кои
дадоа поддршка на проектот е и
компанијата Пакомак.

ветската популација се повеќе се
сели во градовите, денес дури 50
oтсто од популацијата  живее во
град, а се очекува во 2050 година
високи 80 отсто од светската
популација да живее во
градовите. На сметка на овие
податоци, градот располага со сѐ
помалку простор за зеленило, а
со тоа растат и загадувањето на
воздухот, стресот, бучавата, но и
алергиите и малигните
заболувања предизвикани од
зголемени температури во
градот. Дури 90 отсто  од
жителите на градовите секој ден
дишат загаден воздух.
Загадениот воздух е причина за
смрт кај секој 7-ми човек во
светот.

Главните компоненти на
загадувањето на воздухот се
азотните оксиди, озонот и
ситнатa прашина (PM). Во 2014
година, Dénes Honus, Peter Sänger,
Zhengliang Wu и Victor Splittgerber
ја основаа компанијата Green City
Solutions и најдоа иновативно
решение за проблемот со
загадениот воздух во градовите –
City Tree.

City Tree или во буквален
превод „Градско Дрво“ е
вертикална структура од мовови,
со висина од 4 метри, ширина од
3 метри и длабочина од 60
сантиметри и претставува
комбинација од специфични
култури на мовови со васкуларни
растенија кои „јадат“ ситна
прашина (ПМ), азотни оксиди и
озон и имаат способност да

неутрализираат 240 тони
јаглероден диоксид  годишно.

City Tree има пропустлива
структура која има способност и
да ја успори брзината на ветерот.

Мововите и васкуларните
растенија ја привлекуваат и
фаќаат ситната прашина, а потоа

ја претвораат во фитомаса која ја
користат како храна. Овој
растителен филтер го
компензира загадувањето од 417
автомобили на годишно ниво и
може да се адаптира на секоја
животна средина. City Tree има
ист ефект како 275 дрва.
Благодарение на соларните
панели и системот за фаќање на
дождовни води, оваа структура е
практично самоодржлива и
потребно е сервисирање од само
неколку часа годишно.
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еко македонија

веРтикални 
гРадини 

за прочистување
на воздухот 

во скопје 
и тетово

City Tree македонија 
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Г

еко совети

лобалното затоплување,
многубројниот отпад и
загрозувањето на природните
ресурси е главна грижа не само на
екологистите, туку и на сите нас.

Додека секојневно земаме
„здраво за готово“ сето она што
природата со години ни го
обезбедува, често не помислуваме
дека природните ресурски не се вечни.

Денот на планетата Земја, 22-ри април
не потсетува дека екологијата треба да
стане дел од нашиот секојдневен живот.

Најголемите еколошки проблеми се
предизвикани од страна на индустријата,
но иако не можеме да ги решиме,
животната средина и енергија можеме да
ја сочуваме. Без премногу напор
започнувајќи од домот можеме да
создадеме вистинско еколошко чудо.
Можеби голем дел од луѓето едноставно
ќе ги  игнорираат советите за
подобрување на еколошките навики
бидејќи едноставно немаат никаков
проблем и не сакаат да трошат време, но
најлошото е што сите почнуваме да ги
применуваме еколошките навики дури
откако ќе почувствуваме здравствен
проблем. Во тој случај се трудиме да
најдеме органска храна, бидејќи јасно ни
е дека земјата станала премногу загадена
за да имаме здрава храна, бараме
средства за чистење кои немаат
хемикалии кои можат да бидат многу
штетни и отровни, дури половина од нив
содржат состојки што можат сериозно да
ги оштетат белите дробови, но и не ја
загадуваат околината. Се повеќе се
враќаме кон старите лекови од
најразлични тревки кои ги имаме како
природно богатсво, бараме органска
козметика и многу други активности. Но
како што знаете, секогаш е подобро да се
спречи отколку да се лекува.

заменете ги хемикалиите со природни
средства за чистење

Скоро на сите комерцијалните
средства за чистење стојат
предупредувања да се чуваат подалеку од
деца и да се избегнува допир со кожата,
додека пак нивното разградување во
почвата трае и повеќе од 30 години.

Овие хемиски средства исто така се
полни со различни штетни хемикалии
опасни по здравјето при контакт но и со
нивното испарување во воздухот.
Многумина ќе се изненадат од фактот
што многу производи кои се користат во
домаќинството за подготвување храна и
сл. можат одлично да послужат за
еколошко шистење на домот.

Користењето на природни средства за
чистење можеби од почеток ќе ви
изгледа малку чудно, но со текот на
времето нема да сакате да помислите на

средствата од рафтовите по
продавниците. И што е
најинтересно – ќе заштедите,
природните средства за
чистење се прилично евтини
и лесно достапни, едноставно
се користат, така што немате
причина да не пробате. 

оцет - Оцетот всушност се
користи како универзално
средство за чистење. Се што
треба да направите е да
помешате еднаква количина

од оцет (алкохолен) и вода во еднакви
делови во шише со распрскувач и ќе
добиете раствор со кој можете да ги
чистите решиси сите површини во домот.
Единствено не треба да се користи на
камени и мермерни површини. Во
растворот можете да додадете и неколку
капки средство за чистење на природна
база (универзално, или за садови) и
неколку капки етерично масло од
еукалиптус, чајно дрво или жалфија за
подобар мирис.

Оцетот е одлично природно средство
за чистење, кое истовремено
дезинфицира и дезодорира. За секоја
сигурност прво тестирајте го средството
на мала површина која не се гледа за да
осигурате дека нема да доведе до
промена на бојата или какво било
оштетување. Ако во растворот ставите
поголема количина оцет, средството ќе

во домот направете 

еколошко 
чудо најголемите

еколошки проблеми
се предизвикани од страна
на индустријата, но иако не

можеме да ги решиме,
животната средина и енергија

можеме да ја сочуваме. Без
премногу напор започнувајќи од

домот можеме да создадеме
позитивни еколошки

промени.
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биде кисело, и може да ги
разјаде на пример фугите на
плочките. 

Истурете чист оцет во
шолјата, оставете да отстои
петнаесетина минути,
истругајте ја со четка и пуштете
вода.

Дали сте знаеле дека оцетот
можете да го користите и како
природна замена на омекнувач
за алишта? Ова е посебно
корисно за луѓе со чувствителна
кожа. Ставете пола чаша оцет во
преградата за омекнувач, наместо
купечките омекнувачи, и ќе добиете
меки алишта .Растворот од оцет и вода
можете да го искористите за скоро сите
елементи и апарати во кујната: со него
можете да ги избришете површините на
работната маса, кујнските елементи,
шпоретот, апаратите што ги користите.
Не заборавајте и на подот. Внатрешноста
на рерната редовно пребришувајте ја со
крпа натопена со оцет. На тој начин ќе
спречите насобирање на загорени
наслаги во неа. Оцетот можете да го
искористите и во машината за садови: за
чистење на машината за садови, откако
ќе почне да полни машината, турете 0,5 л.
оцет, и оставете ја да работи „на празно“.
За миење на садовите, наполнете ја
машината со неразреден оцет наместо
купечките средства за миење садови и ќе

видите дека ќе ја заврши
истата работа. Садовите ќе

бидат чисти и сјајни.
Растворот од оцет и

вода исто така може да се
користи и за чистење на
прозорци, огледала и сите
други стаклени
површини во вашиот дом.

соK од лимон - Сокот
од лимон може да се
искористи за да се
исчистат наслаги од
сапун или бигор.
Намачкајте ја
површината, оставете да
отстои 10-15 минути и
избришете со крпа. Со
лимонот одлично ќе се
исчистат и исполираат
предмети од бронза или
бакар. Помешајте сок од
лимон со оцет или сода
бикарбона за да добиете
смеса слична на паста.
Нанесете на шпоретот и

ринглите,
внимателно
истријте, оставете
да постои 5
минути, пак
истријте и
исплакнете убаво.

Внимавајте – лимонот
делува како природен
избелувач! Токму поради овие негови
својства може да се користи како
средство за отстранување на флеки.
Сокот од лимон, исто како и оцетот, може
да се додаде во млака вода и растворот да
се искористи за чистење на подовите.

сода БиKарБона - Содата бикарбона
може да се користи за чистење на
површини исто како комерцијалните
абразивни средства за чистење. Се

користи за полирање и избелување, како
и за отстранување на непријатни мириси.
Со сода можете да ја чистите кадата,
мијалникот, тоалетната школка,
плочките и елементите во бањата. Исто
така, со сода бикарбона можете одлично
да го исчистите шпоретот, фрижидерот, и
останатите апарати и елементи во
кујната. Истурете сода бикарбона на
површините кои сакате да ги чистите,
истријте со влажно сунѓерче или крпа и
исплакнете со вода или пребришете со
чиста крпа. Со сода бикарбона можат да
се чистат површини од мермер, пластика,
сребро, бакар, челик, стакло и порцелан,
единствено не се препорачува за чистење
на алуминиум. Избришете ги прозорците
со раствор од сода бикарбона за капките
дожд да не остануваат на стаклото. За
отстранување на непријатни мириси
ставете сода бикарбона во соодветен сад
во фрижидерот или замрзнувачот.
Можете да ја искористите каде сакате за
да се ослободите од непријатни мириси:
на дното на кантата за ѓубре, во
автомобилот, во патики и чевли, на
теписонот ... и т.н. Исто така, за
отстранување на непријатни мириси и
темелно чистење, во раствор од сода
бикарбона можете да ја измиете кантата
за ѓубре, шишињата и термосите за деца,
пластични садови, чешли и четки,
завесите во бањата и т.н.

Содата се користи за отстранување на
мрсни дамки, како и за чистење на
(масни) подови. Содата бикарбона
можете да ја употребите и за перење

алишта, во комбинација со
прашокот за перење што го

користите. Измешајте
еднакво количество

на прашок и сода и
ставете ги во
преградата за
прашок.
Алиштата ќе

бидат меки и
чисти, а вие ќе

заштедите пари за
прашок и ќе се

заштитите од хемикалиите
што ги содржи. Со сода исто така можете
да ја исчистите и самата машина за
перење од бигор, каменец, остатоци на
прашок и омекнувач. Ставете околу 300 г.
сода бикарбона и вклучете ја машината
да испере на 95 степени празна. Потоа
можете да ставите 1 л. оцет и уште еднаш
да ја пуштите празна на 95 степени.
Содата и оцетот ќе ги исчистат лошите
миризби и бактериите и мувлата која не
ја гледаме внатре. 



Голем број научници од  Германија,
Кипар, Саудиска Арабија како и од
Универзитетот Харвард направија
досега најдетална студија за штетите
врз здравјето што произлегуваат од
загадениот воздухот. Тие ги истражуваа
и причините што го предизвикуваат
загадувањето. Во истражувањето исто
така се проценува дека доколку
досегашните трендови не се променат,
вкупниот број на смртни случаи ќе се
зголеми двојно  до 2050 година ќе
достигне 6,6 милиони.

Овие информации ги објави
списанието „Nature“, а за истражувањето
биле користени информации од
здравствени статистики. Научниците
дошле до резултат дека околу три
четвртини од смртните случаи биле
последица на мозочен и срцев удар, а
според водечкиот автор на студијата
Џос Лелевелд од Институтот Макс
Планк од Германија, загадувањето на
воздухот убива повеќе од болеста СИДА
и маларијата заедно.

земјоделието и загревањето на
домовите најголеми загадувачи
Според студијата, во североистокот на
САД, цела Европа, Русија и Јужна Кореа,
замјоделството е причина број еден за
смртните случаи предизвикани од
загадување со чад и смог. Во светски
рамки, загадувањето од замјоделството
е на второ место со 664.100 смртни
случаи, после загадувањето
предизвикно од загревањето на
домовите со дрва и други био горива
што се користат во земјите во развој,

што е причина за над еден милион
смртни случаи.

Проблемот во земјоделството
произлегува од амонијакот од
ѓубривата и животинскиот отпад, вели
Лелевелд. Амонијакот потоа се
поврзува со сулфатите што ги
испуштаат термоелектраните и
нитратите од издувните гасови од
автомобилите со што се создаваат
честички од саѓи, кои претставуваат
најголемите убијци од загадениот
воздух, вели тој.

Проекциите дека смртноста од
загадувањето ќе се удвои до 2050
година се оспоруваат од  некои
научници, бидејќи се базираат на тоа
дека нема да се направат никакви
измени во насока на намалување на
загадувањето на воздухот. Тие сметаат
дека некои земји, како Кина, драстично
ќе го намалат загадувањето на воздухот
до 2050 година.

Ако во светот се намалат и другите
загадувачи, како што е јаглеродниот
диоксид, што е главната причина за
глобалното затоплување, ќе се намали
и нивото на чад и смог, што ќе
претставува ситуација во која и двете
насоки добиваат, истакнува Лелевелд.
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дали сте знаеле

загадениот воздух
поголем убиец од сида-та!

кина најзагадена
Со 1,4 милиони смртни случаи годишно,
Кина претставува земја со најмногу жртви
од загадувањто на воздухот. Следи Индија
со 645.000 и Пакистан со 110.000. САД, со
54.905 смртни случаи во 2010 година се
наоѓа на седмото место по бројот на
смртни случаи поврзани со загадувањето
на воздухот со чад и смог. Необично е што
во студијата се вели дека загадувањето
предизвикано од земјоделството е
причина за 16.221 смртни случаи, што е
втора причина, веднаш после 16.922
смртни случаи за кои се обвинува
загадувањето од електраните.



поголем убиец од сида-та!



фото есеј

П
од мотото „Рециклирате
ли!?“ вработените и
менаџментот на Пивара-
Скопје, заедно со
Амбасадата на
Холандија во Македонија
и компанијата „Пакомак“,
во октомври исчистија
над 3 километри од кејот
на реката Вардар во
Скопје. Во акцијата
собрана е голема
количина сув отпад, кој
ќе биде селектиран и
рециклиран, со што ќе се
обезбеди негов
соодветен третман.

„Се надеваме дека со
оваа еко-акција ќе
испратиме порака до
целата заедница, како
сите ние треба да се
однесуваме кон
животната средина, а
особено кон водните
ресурси. Како една од
компаниите, основачи на
’Пакомак’, ние во Пивара-
Скопје целосно сме
посветени и работиме
кон остварување целите
во поглед на
управувањето со отпадот
од амбалажа. Со оваа

еко-акција даваме
придонес кон
оставарување на тие
цели“, изјави
генералниот директор на
Пивара-Скопје, Јован
Радосављевиќ.

За успехот на акцијата
придонесе и компанијата
„Пакомак“ којашто ја
обезбеди и целокупната
неопходна логистичка
поддршка за собирање и
транспорт на отпадот,
како и негово
селектирање и
рециклажа.

„Бројот на вработени
кои волонтерски се
вклучија во оваа акција
ги надмина нашите
очекувањата и докажа
дека со воља, позитивен
пристап  и тимска работа
можеме да спроведеме
заеднички акции кои
оставаат позитивен
печат на заедницата“,
изјави Филип Ивановски,
извршен директор на
компанијата Пакомак,
чија основна дејност е
управување со отпадот
од пакување.

Пивара-Скопје,  
Холандска амбасада и „Пакомак“

исчистија 3 километри на кејот на вардар


