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денес е сосема јасно дека човечките
активности се глобален фактор што
го менува ликот на нашата планета.
Од сите живи суштества на
планетата, човекот е единствен што
ја имаа таа поразителна
уништувачка моќ врз животната
средина и врз живот свет. Марк
Твен вели: „Човекот е единственото
живо суштество што може да
поцрвени од срам поради
насилството што ѝ го предизвикува
на природата“, па во тој контекст
грешат сите што сметаат дека
екологијата и грижата за животната
средина се нова, привремена мода
на денешницата. 

Долгорочната стратегија на
нашата земја во областа на
животната средина подразбира
подобрување на квалитетот на
животот на населението
осигурувајќи ги посакуваните
услови во животната средина и
грижа за природата заснована на
одржливо управување на отпадот,
интеграција на политиката што ја
засега животната средина во
другата секторска политика,
преземање поголема лична
одговорност за животната средина,
како и активно учество во
процесите на донесување одлуки. 

Квалитетот на животната
средина е состојба што се
отсликува во физички, хемиски,

естетски и во други индикатори и
во овој момент, и покрај големите
напори на колективните
постапувачи со амбалажен отпад,
ангажманот на локалната заедница
и на другите претпријатија,
состојбата со животната средина,
особено во големите градови, е
поразителна. 

Потребно е да се изгради
чувство на одговорност на сите
нивоа, да се идентификуваат
проблемите, да се поттикнат мерки
и да се промовираат партнерства
меѓу јавниот и приватниот сектор. 

Во моментов најголем дел од
амбалажниот отпад што се носи на
рециклирање се собира од
овластени приватни компании за
собирање,  но не во соработка со
јавните комунални претпријатија
што, во основа, се препорачани со
Законот за управување пакување и
отпад од пакување. 

Европските искуства велат дека
за остварување подобар резултат
при собирањето во примарната
селекција од јавниот простор,
препорачливо е jавните комунални
претпријатија да ја задржат
обврската на собирање
исклучително на комуналниот
отпад што го генерираат граѓаните,
а за отпадот од пакување да се
грижат колективните постапувачи.
Со други зборови, ЈКП ќе има помал

обем на работа собирајќи го само
комуналниот отпад, а
колективните постапувачи и
овластени приватни оператори ќе
го собираат сиот отпад од
амбалажа. 

Со ваквата поставеност и
ингеренции во организираното
собирање амбалажен отпад, кај
овластените приватни оператори
би можеле да се вклучат и
неформалните собирачи на
амбалажен отпад, со што ќе запре
демолирањето на
специјализираната опрема за

собирање отпад од пакување, која е
инвестиција на колективните
постапувачи.

Бидејќи до 2020 година се
очекува количините на собран
отпад повеќекратно да се зголемат,
во споредба со количините од
минатата година, една од
можностите да се поттикнат
јавните комунални претпријатија
посериозно да ги спроведуваат
своите обврски во делот на
собирањето на отпадот е да се
обврзат на законски определена
количина собран отпад, при што
целиот процес ќе биде строго
мониториран од надлежните
органи, како еден од клучните
фактори за остварување на
националните цели.

Речиси секој што се занимава со
проблемот на заштита на
животната средина, редовно се
соочува и со  проблемот на развој на
свеста за животната средина и во
тој контекст од сите прашања и
предизвици што се наметнуваат,
најважни се тие што се однесува на
развој на еколошката свест. Затоа,
тоа што е есенцијално е животната
средина да ја чуваме сите, и малите
и големите, и поединците и
компаниите, бидејќи не сме ја
наследиле од своите предци, туку
сме ја зеле на заем од своите
потомци. 
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„ПакОмак“ 

к
омпанијата „Пакомак“ е
долгогодишен пријател на
децата од СОС Детско село. Со
нив, традиционално, се
дружевме на 1 април, Денот на

шегата, и организиравме голем маскенбал
под мотото „Рециклираме, се маскираме и
природата ја чуваме“. Децата ја истакнаа
својата креативност и се маскираа со
материјали што можат да се рециклираат.
„Пакомак“ ги награди сите маски со многу
играчки, а наградата за најдобрата маска
беше велосипед. 

- Колку прекрасен ден! Многу шега,
смеа, подароци, детски насмевки и многу,
многу креативни маски под мотото
„Рециклираме, се маскираме и природата
ја чуваме“.Голема благодарност до нашите
пријатели „Пакомак“ и Ивце Пивце, кои ни
приредија еден ваков незаборавен ден -
вака децата од СОС-селото ја опишаа
дружбата со „Пакомак“.

Децата од СОС-селото поминаа и една
екоавантура во 3Д-екоавтобусот. Тие,
заедно со Ивце Пивце, преку
интерактивни видеа се информираа колку

е важна екологијата, и научија дека и
најмладите можат да придонесат за чиста
средина. „Пакомак“ веќе му донираше на
СОС-селото сини и жолти контејнери за
селектирање на отпадот, како и канти за
отпад од 120 литри.  Децата се забавуваа и
во екопаркот на Водно, каде што учеа за
историјата на Скопје и добија практични
совети како да се однесуваат во природа и
да ја чуваат околината чиста и без
отпадоци, научија како да селектираат и
да рециклираат бидејќи немаме резервна
планета. 

„РецИклИРаме,
се маскИРаме 
И ПРИРодата

ја чуВаме“

ги награди најдобрите 
маски во СОС Детско село 
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н
а денот на смеата и на шегата – 1
април, во ТЦ „Рамстор“ се одржа
петтиот по ред екомаскенбал во
организација на „Пакомак“,
Шпаркасе банка и „Рамстор“. На

овој уникатен маскенбал беа поканети да
учествуваат сите млади креативци од
градинките и од основните училишта од
околината на Скопје, а нивна задача
беше со помош на својата детска
фантазија да изработат оригинални
маски од амбалажата на производите
што секојдневно ги употребуваат
(материјали што се рециклираат). Во
подготовката на маските,според правилата,

беше дозволено

да се употребува амбалажакако кутии,
списанија, тетрапак, лименки, шишиња, тегли,
фолија за пакување  и сл.

Темата на овој маскенбал беше „Рециклираме
и се маскираме“, а на 1 април во 14 часот,
жирито ги избра најдобрите екомаски и тоа во
двекатегории учесници – деца од три до девет
години и деца од девет до 14 години. Во секоја
од овие категории беа доделени следниве
награди – велосипед, ролерки и скирол. По
доделувањето на наградите, забавата
продолжи со најпопуларните детски
песнички. 

-Оваа година беа пријавени повеќе од 150
маски, а настанот петта година по ред е
продолжување на нашата практика на
поддржување еколошки настани и акции

што вклучуваат деца и нивна едукација.
Екомаскенбалот е одлична можност за тоа
дечињата преку маскирањето во своите
омилени јунаци од филмовите или, пак, во
различните ликови од секојдневниот живот да
ги разбудат својата креативност и
имагинација, но истовремено и да научат за
тоа  како правилно да го селектираат и
рециклираат отпадот. За најкреативните
екомаски обезбедивме супернагради,
приспособени на нивната возраст. Обично,
родителите влијаат и ги образуваат децата, но
ние очекуваме и веруваме дека овој пат
дечињата ќе бидат тие што ќе влијаат врз
еколошката свест на своите родители и на
возрасните - велат од „Пакомак“. 

„Рециклираме и се маскираме“
со „Пакомак“



ГрАѓАНИТе ВО ГОлемИТе ГрАДОВИ
ИмААТ рАзВИеНИ НАВИкИ зА
СелекТИрАње ОТПАД
Истражувањето покажа дека
граѓаните во поголемите
градови во земјава имаат
релативно висока свест и
развиени навики за
селектирање отпад.
33,9отсто од нив редовно или
често селектираат барем еден
вид отпад. Но, сепак, Битола и
Скопје се двата града во кои,
статистички, граѓаните
селектираат повеќе
во споредба со
другите истражувани
места.

Според возраста,
граѓаните повозрасни
од  30 години се тие
што селектираат
најмногу, и тоа се
најчесто родители на

деца на возраст од седум до
13 години, кои тоа го прават
заедно со своите деца.

Додека  младите од 18 до 30
години значително помалку
селектираат. Ова може да се
должи и на фактот што голем дел
од нив се студенти, кои сè уште
немаат развиено свест и навика,
како и поради тоа што имаат
помал квантитет на отпад во
домот.

Сепак, се чини дека главна
причина за неселектирање е
немањето доволно контејнери за
селективно фрлање на отпадот,
покажува истражувањето. Ова го
изјавиле дури 66 отсто од
анкетираните, кои рекле дека
поради тоа и не селектираат
отпад. Немањето навика или свест
е причина за само 11отсто од
анкетираните, што упатува на
заклучок дека обемот на
селектирање и на рециклирање
може значително да се зголеми со
бројот на кантите, односно со
достапноста. Оттаму,
инвестициите во поголема

достапност на канти, како и
олеснувањето на самиот

процес, ќе донесе и
зголемување на обемот

на собраниот
селектиран отпад.

Само 17 отсто од
анкетираните
изјавиле дека во
близина на својот
дом имаат
контејнери за

селектиран отпад. Ова
укажува на сериозен

дефицит од вакви
контејнери ако се земе

предвид претходно
утврденото високо ниво на
свесност и на мотивираност за
селектирање и за
рециклирање.

А речиси 90 отсто од
граѓаните изјавиле дека
доколку имаат вакви
контејнери во близина на
својот дом, речиси сигурно
би ги користеле.
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ГРаѓаНИтЕ бИ 
СЕлЕктИРалЕ ОтПаД
ама нема доволно
контејнери Друштвото

за управување
амбалажен отпад „Пакомак“ и

годинава направи темелно
истражување за да го испита пулсот на

граѓаните во Македонија во однос на
нивната свест кога се во прашање
екологијата и селектирањето на

амбалажниот отпад. Испитувањата и
анкетите со 1.000 испитаници од различни
старосни групи беа направени од страна на
агенцијата „Квантум комуникации“и беа

спроведени во февруари годинава
опфаќајќи седум градови и тоа Скопје,

Куманово, Битола, Струмица,
Тетово, Штип и Охрид.

ИстРажуВање
на „Пакомак“



ПОТреБНИ
Се ПОГОлемИ ИНВеСТИЦИИ ВО
кОмуНАлНАТА ИНфрАСТрукТурА

- „Пакомак“, од своето
основање до денес, има
реализирано многубројни
донации на полето на
подобрување на соодветната
комунална инфраструктура со
цел да се олесни процесот на

селектирање на отпадот,
но се потребни многу
поголеми
инвестиции, грижа
и контрола за

соодветната намена на
постојната инфраструктура од
страна на надлежните
институции и општини. Нашиот
фокус е насочен и кон
подигнување на свеста и на
совеста кај граѓаните за
важноста секој од нас да се
грижи за отпадот што го остава
зад себе. Ваквата култура на
живеење е еден од главните
чекори за да можеме да кажеме
дека се стремиме кон модерно и
современо општество со здрави
навики и еколошки однос кон
природата. Овие истражувања
ги практикуваме со цел да
добиеме слика за тоа во колкава
мера сме успеале во нашите
замисли и напори и во која
насока да продолжиме да
дејствуваме - изјави Филип
Ивановски, главен извршен
директор на „Пакомак“.
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Како за споредба, во земјите на ЕУ, кои 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 РМ се
потребни најмалку 4.000 локации за селекција или вкупно 12.000 контејнери за да
може отпадот да се фрла селективно.
„Пакомак“ е друштво за управување амбалажен отпад и игра важна улога во
општеството грижејќи се за здравјето на луѓето и за природата преку едукација и
подигнување на свесноста за паметна организација на отпадот. Негова долгорочна
стратегија е зголемување на инклузивноста и на партиципацијата на граѓаните во овие
процеси, а,според тоа, и зголемување на обемот на селектираниот и рециклиран
отпад.

на македонИја ѝ се ПотРеБнИ
најмалку 12.000 контејнеРИ



8

eко македонија

з
елената боја е
карактеристика на
познатата пејачка Ерика
Баду, по која е наречено
и скопското кафуле

„Баду“ во Порта Влае,  а во
нејзино име е и заштитна боја на
ентериерот на ова кафуле, како и
во име на зелените еколошки
активности на сопствениците
Оливер Тодоровски, Драган
Димовски и Владимир Пешков.

Зелената приказна почнува со
желбата овие млади луѓе да заштедат
при уредувањето на внатрешниот и на
надворешниот дел на „Баду“, а подоцна
продолжува со голем ентузијазам за
рециклирање и за реупотреба на
материјали и, конечно, во традиција и
заштитен знак на едно екокафуле во
рамките на можностите во Скопје.

Сте помислиле ли дека некогаш кадата
може да биде удобен двосед?

Сопствениците за таа цел првично
употребиле дрвени палети место
столови, секако, со обработка,
обликување и со боење, а преработката

на
еден
ваков двосед чини колку двапросечни
стола во салоните за мебел. На сличен
начин се изработени и сандаците што
во моментов се масички,кои му даваат
уникатен изглед на кафулето. Според
нив, на овој начин и гостите се
чувствуваат поудобно, атмосферата е
поотпуштена, а, секако, и за време на
дружењето главниот фокус е на
муабетот , а ентериерот создава
атмосфера што треба да го овозможи
тоа.

Во внатрешниот дел двоседите се
заменети со обработени кади за

во бања, има полици од
рециклирани штици, уникатни
лустери и прекрасно рачно
изработени колажи поставени
на ѕидовите. Полиците ги
красат и уникатни старински
украси, часовници и сл.

Позитивен пример за гостите,
соседите и за другите кафулиња
Според сопствениците, идејата е

одлично прифатена од гостите,
најчесто коментарите се дека никогаш
не би им текнало дека од некој
предмет што го имаат во визбата или
гаражата, може да направат корисни
предмети штоќе се употребуваат уште
многу години.

Исто така, една од најинтересните
реакции е на дистрибутерите на
пијалаци,кои ги забележале лустерите
изработени од празни стаклени
шишиња од пијалаци, како и од
лименки.

Многу често, покрај гостите, и
соседите штоживеат или работат во

не мОжеме Да гО 
не мОжеме Да гО 
не мОжеме Да гО 
не мОжеме Да гО 

РевОлуциОнеРи вО РециклиРање

„баДу“ вО ПОРта влае, 

Зелената
приказна почнува со

желбата сопствениците
Оливер Тодоровски, Драган

Димовски и Владимир Пешков да
заштедат при уредувањето на

внатрешниот и нанадворешниот дел
на „Баду“, а подоцна продолжува со

голем ентузијазам за рециклирање и
за реупотреба на материјали и,

конечно, во традиција и заштитен
знак на едно екокафуле во

рамките на можностите
во Скопје

не мОжеме Да гО 

ПРОмениме СветОт, 

но можеме Да Се ОбиДеме
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околината на „Баду“ веќе ги
применуваат искуствата во
рециклирањето на материјали во
своите домови или работен простор.
Кафулето влијаеше позитивно низ
периодот и врз голем број кафулиња во
градот, пред сѐ затоа што овозможува
креативност и уникатност во
внатрешниот и во надворешниот
начин на уредување на објектите. И
навидум, можеби, сѐ изгледа
едноставно, но, сепак, според
сопствениците, бара голема

посветеност и енергија, како и
постојано надоградување, но
резултатите и од практичен и од
еколошки аспект се најголема награда,
покрај многубројните награди добиени
од Град Скопје, како и од „Пакомак“.

„Пакомак“ помага во селекцијата на
отпадот

Во оваа дејност еден од
покомпликуваните проблеми е
складирањето на отпадот бидејќи
одговорните компании за оваа намена

сѐуште не нудат соодветни услови за
селекција. Во пресрет на
сопствениците на „Баду“ излегува
„Пакомак“, со што се организира
селекција на стаклото, кое некогаш
достигнува и количина од 100
килограми и што, во вообичаени
услови, би било сложено да се
транспортира до депониите. Во
кафулето не се користи пластична
амбалажа, како и пакувани природни
сокови, се послужуваат само сокови од
свежо цедено овошје.

Сопствениците во иднина очекуваат
промена на некои законски
регулативи што би овозможиле
полесно функционирање на
кафулињата, со што почесто би биле
поздравени еколошките идеи, а,
според нив, ние не можеме целосно да
го смениме светот, но можеме да се
обидеме.

  

  

 
  



nИвце, јавноста долго време те
препознава по детските едукативни
емисии на телевизија, радио,
водителството на фестивали и на
различни настани, а последниве
години и по дружбите со децата во 3Д-
екоавтобусот на „Пакомак“. Повеќе се
забавувате или и сериозно учите?

И двете... и тоа не по малку, како што,
обично, се вели, туку по многу.

Вистинското учење и трајно помнење
може да се случи само преку инвентивен
и необичен, несекојдневен начин. Се
сеќавате ли на најстрогите наставници од
основно, средно или факултет?

Што сме научиле од нив? Ништо, освен
дека строгоста раѓа привиден мир, додека
трае часот. Но, од сите тие наставници
што на необичен начин ни ги раскажуваа
и покажуваа основните закони на
природата запомнивме речиси сѐ. 

Таков е примерот и со 3Д-екобусот на
„Пакомак“. За време на тие 40 минути
додека трае „часот“, ние се забавуваме, но
и сериозно учиме преку гледање
супермодерен 3Д-филм со специјални
очила и ефекти; навиваме и скандираме
на еден квиз со еколошки прашања во кој
учествуваат, буквално, сите со специјални
далечински за гласање; и додека да се
освестат... децата се на излезна врата, со
по еден подарок за дома и со зачуден
поглед: кога  поминаа 40 минути?

Само на тој начин, низ забава се учи,
прераскажува и помни долго време.

nКои еколошки прашања најмногу ги
интересираат младите, знаат ли што е
отпад, рециклирање, чиста вода?

Децата знаат сѐ! Можеби не колку
возрасните, но поважно е дека повеќе се
грижат за природата од возрасните.

Генерално, првачињата сѐ прашуваат и не
можат да сфатат зошто возрасните прво
ги загадуваат езерото или морето, а потоа
влегуваат да пливаат во него?
Поголемите, пак, од петто одделение
прашуваат зошто не ги ставиме во
затвор?

Што да им одговорам? Во тие моменти
ми беше срам што сум возрасен. 

nМоже ли да ни споделиш некоја
интересна случка од дружбите во
екоавтобусот?

Безброј случки... Сепак, ќе издвојам
една. Во Штип отидовме пролетта 2015
година. Се паркиравме во дворот на
училиштето „Ванчо Прке“  и почнавме со
презентации. Кога завршивме со третата
презентација, излегуваме од автобусот и
што да видиме: IV⁵ одделение својот час
по ликовно го има во дворот, спроти
автобусот. Темата е „Гостувањето на 3Д-
екобусот на ’Пакомак‘“. Цртаат ли цртаат.
Бевме пријатно изненадени. Имаше,
навистина, убави цртежи. 

Уште поинтересно беше запознавањето
со учителката. Се поздравуваме  и таа ми
вика: учителка Кокошкарова. Името е
обично, секако ќе го заборавиш.  :-) Браво
за   IV⁵ и за учителката Јованка
Кокошкарова.

nОд твоите настапи се гледа дека
уживаш во друштвото на децата. Што
научи ти од нив?

eко личност
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Во екоавтобусот
се забавуваме 
ама и многу учиме

од децата научив 
да се смеам гласно и 
бескрајно, како некој 

да ме скокотка,
но и да бидам повреден кога

некој ќе ме  излаже. Научив да
соберам храброст и да кажам

извини. Научив да сакам...

ИВце ПИВце 
ИлИ сПоРед лИчната каРта ИВИца маРИнкоВИќ



Научив да уживам во животот... како што
уживаат децата. 

На пример, кога ќе се засопнам и
паднам, научив да станам. Но, да станам не
како некој претепан, туку како Јусеин Болт
кога се поткрева на стартот кон нов
рекорд.

Научив секоја нова работа да ми биде
нов предизвик и радост, а не нов стрес.
Научив да се смеам гласно и бескрајно,
како некој да ме скокотка, но и да бидам
повреден кога некој ќе ме излаже. Научив
да соберам храброст и да кажам извини.
Научив да сакам...

Научив да не бидам себичен. Кога
децата играат, тие ги делат играчките, си
подаваат со топката рамномерно... сите
играат... тоа е игра. Не е игра ако само еден
ја има топката, а другите го гледаат. 

Научив што е ред. Еве еден пример:
некогаш застанете покрај некое

игралиште и видете како играат децата.
Видете каков ред има. Кога дете се спушта
низ лизгалка, веднаш трча назад и
застанува последно. Повторувам: детето
застанува последно во редот! Тоа е ред.
Ако се вклучи некој возрасен да „помогне
како треба“, веднаш го растура редот.

Ете тоа е разликата меѓу нас возрасните
и децата. Тие прават ред, а ние возрасните
неред. 

Затоа треба да учиме од децата.
Ете тоа е одговорот, научив да уживам

со нив, во нивниот свет. Тие живеат во
поубав свет. Но, не дека се деца и немаат
никакви проблеми; туку затоа што се деца
и не си „создаваат“ проблеми. 

Или, што би рекол Љубивоје Ршумовиќ:
„Возрасните не (им) се дораснати“.

nНакратко, како влезе во нивното
царство?

Сосема случајно.
Едно мое хоби од студентски денови

прерасна во професија. Кога бев студент,
случајно станав водител на детска
радиоемисија, иако сонот на секој
радиоводител тогаш беше да води ноќна
програма.  Потоа го водев првото и
најголемо диско за деца во дискотеката
„Хардрок“, најголемиот детски фестивал
„Златно славејче“ во 2004 година;
најгледаната детска ТВ-емисија
последниве 10 години „Ај ти замижи“;
најубавиот летен екокамп „Котиледонија“,
најголемите екомаскенбали на „Пакомак“...
сега сум соработник во најубавото детско
списание „Колибри“ на Нова Македонија и
повторно радиоемисија: секоја недела од
10 до 12 часот на „Урбан ФМ“ ја уредувам и
ја водам најубавата детска радиоемисија
„Ееее... во мое време“.
„Пакомак“ и „Ладна
вода“ се
покровители на
емисијата, а
темите, пред
сѐ, се
еколошки.

Како што
гледате, сѐ е
„нај, нај“. Тоа е

затоа што јас уживам со децата.
Учествуваш и во претставата „Зелена

планета“, на здружението „Проект
среќа“, поддржана од „Пакомак“, која е
наменета за децата од основното
училиште. Мислиш ли дека ни требаат
повеќе вакви проекти, кои ќе ја
нагласат нивната улога во создавање
одржлив свет? 

Секако. Претставата е само уште еден
начин да се сврти вниманието на сите за
отпадот. Што со амбалажата откако ќе се
искористи производот?

Како што секојдневно купуваме
производи што сами по себе имаат
амбалажа, така треба и свест за тоа што да
се прави со амбалажниот отпад.

Горд сум што сум дел од овој проект.
Благодарам на „Пакомак“ и на
здружението „Проект среќа“ што ме
поканија да бидам дел од најголемата
еколошка претстава во Македонија. Со
оглед на тоа дека другите мои колеги се
ученици од основни училишта, јас дојдов
до израз и сега сум „најголем“ глумец во
претставата.

nКолку се важни зелените теми во
твоето семејство? Селектирате ли отпад
редовно? 

Да, редовно, уште многу одамна, пред
да стане модерно. Јас и сопругата имаме
завршено факултети од природните
науки и нам процесите што се случуваат
во природата ни се многу блиски и
логични. Ќерката Јана е студент за
односи со јавноста и ние секојдневно ѝ
повторуваме да не ги фрли парите на
погрешни места.  :-)

Нашето семејство редовно внимава
водата да не се троши залудно и

непотребно. Струјата, исто
така. Дома и на работа

секогаш печатиме
двострано, освен за

некои документи
каде што тоа не е
дозволено;
батериите
редовно ги носам
во супермаркет и

ги оставам во
кутиите на „Нула

отпад“; веќе ни стана
навика да не земаме

пластична кеса за едно
пакетче гуми за џвакање, бонбони,

некој лек од аптека... ја планираме храната
за да не се фрла. Интересно е дека откако
почнав со 3Д-автобусот, пластичните
шишиња редовно ги селектираме во
посебни кеси од другиот отпад. 

Или, просто кажано, „не ни е срам да ја
погледнеме природата в очи“.
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с
поред истражувањата на
Европската унија,
Австралија, заедно со САД,
со години се вбројува  во
земјите со најголема

количина испуштен јаглероден
диоксид и тоа, во просек, од 190 гр/км.

Токму поради тоа австралискиот
парламент со тесно мнозинство, пред
две години, го изгласа Законот за
спречување на загадувањето, со кој им
се налага на сите фабрики и други
производители што користат јаглен
како погон да плаќаат посебен данок, а

тој е само дел од планот за заштита на
природата и за намалување на
последиците од климатските промени.
Сите производители во иднина веќе
плаќаат по 24 долари за секој тон
јаглероден диоксид што ќе биде
испуштен во атмосферата. Исто така,

еко искуство
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Ангелина Т. 

Австралија

земја што ја мрази пластиката
Значајна навика на австралијците
е носењето домашно приготвена
храна на работа или во училиште,
спакувана во амбалажа за
повеќекратна употреба,
употребата на стаклени шишиња
за вода, кои се надополнуваат,  со
што се намалува отпадот, а и
финансиската исплатливост е
поголема и, секако, најважното,
примената на здрава исхрана. За
пазарење тамошните жители
речиси секогаш користат платнени
торби, а во поново време
родителите ги враќаат во мода
памучните пелени, место тие за
еднократна употреба

и ги враќа 
памучните 
пелени во
мода



замјата постепено воведува и реформи
што ќе опфатат и големи инвестиции
во обновливи извори на енергија, кои
треба да резултираат во намалување
на емисиите на штетни гасови за 160
милиони тони до 2020 година, што е
еднакво на отстранување на 45
милиони автомобили од патиштата.
Досега само Нов Зеланд и Европската
унија презедоа слични мерки за
намалување на емисиите на штетни
гасови. Но, сепак, треба да знаеме како
е да се живее во оваа земја и кој е
реалниот придонес на граѓаните и на
локалните власти за подобрување на
еколошките навики.

Се враќаат памучните пелени во мода и
ретко се употребува пластика

Првенствено, насекаде има канти за
отпадоци за различен тип отпад и
граѓаните се многу
внимателни во
однос на
првичната
селекција,
секогаш
ѓубрето е
фрлено
на
соодветно
место, а во
случај ако нема
простор за селекција,
Австралијците имаат навика да го
носат  отпадокот со себе додека не
најдат соодветно место. Тие, исто така,
имаат навика да не фрлаат догорчиња
на земја, а многу важен момент е што
имаат навика да носат стаклено шише
или пластично шише за вода без БПА
што го дополнуваат по потреба, така
што не е вообичаено да се користат
обични пластични шишиња и да се
расфрлуваат насекаде. 

Значајна навика на тамошните
жители е носењето домашно
приготвена храна на работа или во
училиште, спакувана во амбалажа за

повеќекратна употреба, со што се
намалува отпадот, а и финансиската
исплатливост е поголема и, секако,
најважното, примената на здрава
исхрана. За пазарење тамошните
жители речиси секогаш користат
платнени торби, а во поново време
родителите ги враќаат во мода
памучните пелени, место тие за
еднократна употреба.

Селекција на отпадот и дома и на работа
Речиси секој дом има можност за

селекција на отпадот и тоа во посебни
канти за пластика, хартија, стакло,
алуминиум, домашен отпад и
градинарски отпад, a на одредени
места има и канти за компост. Еднаш
или двапати во годината локалната
заедница организирано собира отпад
како што е бела техника, компјутери и

сл. Во големите маркети се
селектираат

батерии, каде
што има

место и за
селекција
на
пластични

кеси,
обвивки од

храна и од
пијалаци. Овие мерки

се применуваат и на
работните места, а бенефициите ги
имаат сите и не е само за заштита на
околината туку и за заштеда на
енергија преку производство од
обновливи извори, но и отворање нови
работни места и еколошки професии,
кои стануваат популарни во оваа земја.

Дополнително компаниите имаат и
посебни контејнери за селекција на
хартија со можност за нејзино
рециклирање, а тоа што е значајно, сѐ
повеќе од компаниите нудат можност за
електронска сметка или
кореспонденција со цел намалување на
употребата на хартија.

Децата користат термоси место
пластични шишиња

Тоа што е значајно за Австралија е
што еколошките навики стануваат дел
од секојдневието од најмала возраст,
почнувајќи од дома, потоа во градинка,
па и во училиште. Кај децата уште од
мали се создава навика, на пример, да
се употребуваат термоси за течност
место да се купуваат сокови или вода
во пластична амбалажа. Селекцијата на
отпадот е значаен едукативен процес
за секое дете што посетува образовна
институција.

земја на соларни панели и на ветерници
Во земјата постојат два

најприменувани алтернативни начина
за производство на енергија, едниот е со
употреба на соларни панели, а другиот е
искористувањето на ветерот и со
изградба на ветерници во голем дел од
областите на Австралија. Тоа што е
интересно, покрај употребата на
соларната енергија за загревање на вода,
за производство на топлинска енергија
или, пак, за напојување светилки, во
оваа земја може да се забележи и
употреба на соларната енергија за
напојување сообраќајни знаци.
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Австралија на 10. место како
потрошувач на ресурси во светот

Според Светската фондација за
зачувување на природата (WWF), Австралија
е меѓу првите 10 најголеми потрошувачи на
ресурси во светот, за споредба, Македонија е
на 16. место, позиција што е одредена со тоа
што се земени предвид продуктивниот
капацитет на земјиштето во споредба со
големината на населението и
потрошувачката по жител. Подетално, овој
еколошки отпечаток на секоја земја ги
споредува информациите за тоа на колкава
површина се одгледуваат полјоделски
култури, кои се употребуваат за исхрана и во
индустријата. Колкава површина е под шуми
што може да го апсорбираат јаглеродниот
диоксид од употребата на фосилни горива. На
колку земја се одгледува стока, колкава
површина е покриена од човечка
инфраструктура и колку шумите се користат
за снабдување на дрвната индустрија и за
производство на хартија, а колку за огрев.
Тоа што е интересно овие денови во
Австралија  е употребата на апликацијата на
Светската фондација за зачувување на
природата за лично мерење, односно
придонесот на секој поединец како
потрошувач на ресурси и, според тоа, и
совети како да се намали овој процент.



„S
eabin“ е иновативна
пловечка канта, која
го собира отпадот од
морињата и од
океаните.

Иновацијата е дело на  двајца
австралиски сурфери Andrew
Turton и Pete Ceglinski, кои
поминале четири години во

истражување и во развој на својот
изум.  Загрижени за сѐ
поголемото загадување на
морињата и на океаните, особено
за валканите води околу Рио, кои
светот ги виде за време на
Олимписките игри, а дел од
спортистите и директно се
соочија со нив, решиле да

преземат нешто и да дадат свој
придонес во решавање на овој
светски проблем и кантата
„Seabin“да ја стават во
комерцијална продажба.

Состојбата со загадувањето на
водите е иста речиси на сите
страни од светот. Се проценува
дека осум милиони тони
пластичен отпад, мрежи, лименки,
течни горива и друг отпад во
моментов пливаат низ светските
води. Илјадници тони нов отпад
секоја година, место на
рециклирање, завршува во
водата. Опасноста е огромна и за
луѓето и за живиот свет.
Иновативната канта, која почнува
да се продава летово и ќе биде
достапна во 17 земји, може да го
собира отпадот од водата на
пристаништата, доковите и на
приватните пристаништа за јахти
и за бродови.  

ПлОВечкА ПрАВОСмукАлкА
„Seabin“ функционира како еден

вид правосмукалка, односно
движејќи се нагоре и надолу, во
зависност од плимата, го собира
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еко планета

австралиските сурфери Andrew Turton и
Pete Ceglinski поминале четири години
во истражување и во развој 
на својот изум

Пловечката канта „Seabin“
ќе го чисти отпадот 
од морињата
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сето ѓубре што плови во нејзината
околина. Водата се вшмукува во
кантата и поминува низ
специјална торба во внатрешноста,
направена од природни
материјали, во која се задржува
отпадот, а водата се пумпа назад во
океанот. „Seabin“ е конструирана на
тој начин што, освен цврстиот
отпад, може да ги чисти водите и
од голем процент масла и други
загадувачи што пловат на
површината на водите. 

„ Seabin го привлекува сето ѓубре
што плива во водата - пластичните
шишиња, хартијата, маслото,
горивото и детергентите“, вели
Ceglinski. Тој верува дека нивната
иновација ќе има успех на пазарот
бидејќи кантата во текот на
тестирањата, изминатите четири
години, се покажала како
исклучително
ефикасна, а, од
друга страна,
има
прифатлива
цена, 2.500
британски
фунти. 

Turton и
Ceglinski
почнале и
кампања за
финансирање на
платформата Indiegogo, а минатата
година склучија договор со
француската компанија Poralu
Marine  за производство на „Seabin“.
Капацитетот на една канта е околу
половина тон годишно. Може да ја
нарача и да ја купи секој, а целта е

да не се дозволи ѓубрето од
пристаништата да замине во
длабоките води, каде што е
потешко да се исчисти. Следната
цел на сурферите-иноватори е да ја
приспособат „Seabin“ да се користи
и на плажите и во заливите.

Истражувањата покажале дека
„Seabin“ е безбедна за рибите,
бидејќи тие не се движат толку
блиску до површината на водата
за да бидат вовлечени во кантата.
Откако ќе се наполни кутијата,
отпадот се вади и се носи на
рециклирање.

НАПОјуВАње СО АлТерНАТИВНИ ИзВОрИ НА еНерГИјА
„Seabin“ се напојува со 12-волтни пумпи за вода, а има опција да

користи алтернативни извори на енергија, како сончевата енергија,
силата на брановите или на ветерот, во зависност од локација и
технологиите што се на располагање.  „Seabin“, сепак, е само еден
мал дел од големата борба против глобалното загадување на
морињата и на океаните, кој мора да се решава, пред сѐ, со едукација
и со грижа за водите и за животната средина. 



д
ваесет и пет волонтери,
членови на лајонс
клубовите од Скопје, ЛК
„Светлина“, ЛК „Пајко
маало“, ЛК „Кале“, ЛК

„Зограф“ и ЛК „Лукс етерна“ организираа
еколошка едукативна кампања за
учениците од основните училишта во
општината Кисела Вода во Скопје. 

Во рамките на предавањата на проектот
„Здрава околина - здрав живот“ присуствуваа
повеќе од 3.800 ученици, заедно со своите
наставници. Целта на предавањата и на
дружењето на „лајонсите“ со децата беше да
се подигне свеста за важноста од
селектирањето на отпадот, придобивките од
унапредување на процесот на негово
рециклирање, што би резултирало со
зачувување на планетата Земја. 

„Станува збор за еколошка едукативна
кампања со која сакаме да ја подигнеме
еколошката свест кај децата на возраст од

шест до 14 години и здобивање навики за
селекција на отпадот. Со презентациите во
речиси сите училишта беа опфатени
учениците од прво до деветто одделение
бидејќи сметаме дека на таа возраст децата
полесно прифаќаат нови навики, кои ќе ги
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еко совети

„лајонс клуб“ 
ги едуцира децата од
кисела вода на 
еколошки теми

Целта на
предавањата
беше да се
подигне свеста
за важноста од
селектирањето
на отпадот,
придобивките
од
унапредување
на процесот на
негово
рециклирање,
што би
резултирало со
зачувување на
планетата
Земја



одржат во текот на животот, но истовремено
ќе влијаат позитивно и на нас, возрасните“,
вели Билјана Индова, секретар на ЛК
„Светлина“. 

Волонтерите на клубовите ги спроведуваа
еколошките едукации во просториите на
училиштата во Кисела Вода, од крајот на
март до средината на мај годинава. За
реализација на проектот, ЛК „Светлина“ како
носител на проектот, организатор и
координатор, доби согласност и одобрување
од секторот за образование, предучилишно
воспитување, култура и спорт, како и
согласност од директорите на основните
училишта.

СОрАБОТкА СО „ПАкОмАк“ 
Дополнително, со помош на „Пакомак“  и

на „Нула отпад“, беа изработени
информативно-едукативни флаери, како
потсетување на учениците и за
информирање на родителите. На крајот на
учебната година најактивните ученици
добија пофалници и награди.

екОлОшкА еДукАЦИјА
Во рамките на проектот „Здрава околина -

здрав живот“  децата се запознаа со процесот
на рециклирање и со придобивките од

рециклирањето на отпадот. Со сликовити
примери од секојдневието, на учениците им
беше посочено што треба и што не треба да
прават луѓето за и со своите постапки да
придонесат за заштитата на животната
средина. Во презентациите беа нагласени
придобивките во зачувување на природните
ресурси, заштедата на енергија, заштитата
на животната средина и придонесот на секој

од нас за намалување на депониите и на
деградацијата на почвата.

„Преку овие презентации се обидовме
да ги освежиме веќе постојните и да
воведеме нови навики кај децата
укажувајќи им да ги одвојуваат
пластичните шишиња, старата хартија,

старите искористени и неупотребливи
батерии од другиот отпад и да ги фрлаат во

специјалните контејнери во училиштето или
местото на живеење наменети за ваков вид
отпад. Можам со задоволство да истакнам
дека постигнавме успешна соработка и
комуникација со учениците и со
наставниците. За време на презентациите
децата покажаа голем интерес за темата,
постојано поставуваа прашања, но, уште
поважно, се вклучуваа во дискусија со лични
примери од секојдневието, споделуваа
информации и сознанија. Покажаа завидни
еколошки предзнаења што, навистина,
радува“, посочува Индова и додава „нашиот
клуб за првпат реализира проект во
соработка со ‘Пакомак’ и со задоволство
можам да кажам дека соработката беше
одлична. Се надевам дека во иднина ќе
постои интерес и согласност и од други
општини во Скопје и пошироко за
проширување и за спроведување на
проектот“.
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„Лајонси“  
„Лајонсите“ се

волонтери и целта им е
да им помагаат на тие
што имаат потреба.
Препознатливи се по
паричните донации, но
уште повеќе по
донирање на своето
време, преку
волонтирање во
хуманитарни проекти.
Една од нивните
глобални определби е
да се грижат за
заштита на животната
средина. Во
Македонија сме
сведоци на голем број
еколошки проблеми, а
целта е преку
спроведување разни
проекти да ѝ се
помогне на локалната
заедница во нивно
решавање. 

Покрај животната
средина, поголем дел
од нивните активности
се поврзани со
помагање на лицата со
оштетен вид, па затоа
се нарекуваат витези
на слепите. Им
помагаат и на гладните
и на лицата со
дијабетес. 



Сукулентите веќе неколку сезони се користат како цвеќе за
декорација. Тие изгледаат импресивно, со интересна форма и не
бараат често наводнување. Овие растенија имаат уште една
предност – го чистат воздухот во затворениот простор. Постојат
во различни и многу интересни бои, така што од нив можете да
направите интересни композиции и цветни аранжмани.
Цвеќарниците, најчесто, ги употребуваат во свадбените букети.

Австралиската уметница Роз Борг отиде чекор понапред и
направи „жив маникир“ на ноктите. Тоа е, всушност, маникир од
сукуленти и токму овие сочни билки ги украсуваат ноктите.

- Досега сум прaвела накит со вистински растенија. Решив да
одам чекор понатаму и да ги искористам малите сукуленти на
начин што не сте го виделе претходно. Истражував на „Гугл“ за
оваа намена, но не пронајдов нокти со живи растенија, така што
решив сама да го создадам овој тренд. Кога луѓето го видоа, не

можеа да поверуваат дека тоа се вистински, природни
сукуленти а не тридимензионални скулптури - вели
уметницата.

Овој маникир е еколошки, а цветниот лепак што ги спојува
малите сукуленти им помага да продолжат да растат.
Природниот маникир ви овозможува да имате вистинска
градина на ноктите. 

с
е очекува популарната
туристичка дестинација Анталија
в година да добие современа

еколошка населба со самоодржливи
станбени објекти, чијашто изградба е
веќе во тек.

Проектот „Akh Kundu“ на
архитектонското студио „GAD
Architecture“ опфаќа 123 станбени
единици што ќе бидат самоодржливи, ќе
користат алтернативни извори на
енергија, природна вентилација и ќе
бидат изведени од природни
материјали за да имаат што помало
штетно влијание на
средината.Објектите се поделени на 17
големи станбени единици, 56 средни и
на 50 мали. Секој од нив ќе добива
енергија од соларни панели, ќе биде
поставен под агол да биде изложен на
дневна светлина за да добива колку што
е можно подолго природно осветлување
и топлина во зимските денови. Како
што објаснуваат архитектите, куќите ќе
бидат поставени во насока од југ кон

север за подобро природно осветлување.
Заоблените покриви ќе имаат мали
отвори за да дозволат и полесна
природна вентилација на ентериерот за
колку што е можно повеќе да се избегне
користење клима-уреди во долгите
топли лета во Анталија.

Покрај овој систем на природно
осветлување, ладење и на греење, како и
алтернативниот извор на енергија
преку соларните панели, турските
архитекти предвидуваат и многубројни
зелени површини во станбениот блок,
кои дополнително ќе помогнат за

еколошкиот карактер, но и за
освежување на просторот. Предвидени
се многубројни пешачки патеки покрај
кои ќе има мали паркови, еден голем
отворен јавен парк со патеки за трчање,
тениски и фудбалски терени и мали
пристаништа за бродовите. За да се
задржи зелената филозофија во
просторот, целиот автомобилски
сообраќај и движење во близина на
станбениот блок ќе се одвива под земја,
а на жителите ќе им биде достапен и
лесно пристапен јавен транспорт.
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дали сте знаеле

аНталИја ќЕ ГРаДИ ЕкОНаСЕлба

ЗамИСлЕтЕ, ПОСтОИ И ЕкОмаНИкИР



аНталИја ќЕ ГРаДИ ЕкОНаСЕлба



фото есеј

Фестивалот 

о организација на „Пакомак“ и на „Пасворд
продукција“ на 17 јуни, во „Бла бла клуб“ на
Градската плажа – Парк, се одржа фестивалот

„Sound of green“. Присутните, кои влезницата ја „платија“
со три пластични шишиња наменети за рециклирање, се
забавуваа со Contact 59, Funk Shui, Да Џака Накот,
„String forsis“, диџеј Славе и „Game over“.

Фестивалот, традиционално, има цел, покрај добра
забава, да понуди и еколошка едукација и да им покаже
на младите дека собирањето на амбалажниот отпад
може да биде забавна и корисна работа.

„Оваа практика, каде што ја спојуваме музиката со
селектирањето на амбалажниот отпад, ја применуваме
веќе неколку години по ред и резултатите се повеќе од
одлични. Нашата крајна цел не е само да собереме што
повеќе пластични шишиња, туку да им покажеме на
младите дека селектирањето на отпадот може да биде
составен дел од секојдневието, па дури и кога одите на
музички концерт“, вели Филип Ивановски , извршниот
директор на „Пакомак“.   

В

„Sound of

green“

ги обединува 
забавата 

и екологијата


