
Аерозагадувањето е тежок проблем насекаде на светот поради употреба на фосилни горива во домаќинствата, индустријата и возилата, горење на отпад и навики на бизниси и поединци кои гледаат на профитот пред здравјето. Но, и ние како граѓани сме должни да помогнеме и да се вклучиме во намалувањето на загадувањето. Што можеш да направиш ти? Оваа книгичка ти нуди многу идеи со кои можеш да си помогнеш себеси и на другите - од негреење со фосилни горива, преку садењето дрва, до возењето велосипед! Да го намалиме загадувањето на воздухот... нека ни е на здравје!
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1. Вози се со автобус
2. Направи си мерна станица
3. Исфрли ја печката на дрва
4. Греј се на пелети
5. Не вози автомобил!
6. Не греј се на паркет!
7. Вози велосипед
8. Не користи пластични кеси!
9. Селектирај отпад
10. Не користи пластични  
 амбалажи!
11. Ако имаш фирма, биди еко!
12. Вклучи се во еко-проект
13. Отвори еко-ФБ група
14. Подари, не фрлај!

15. Јади помалку месо
16. Купувај памучна облека
17. Посади жива ограда покрај патот
18. Засади дрво
19. Користи прочистувач*
20. Носи маска*
21. Вози електричен скутер
22. Лобирај за кружни текови
23. Не вози дизел ! 
      (или не го вади филтерот)
24. Постави соларни панели
25. Набави инвертер

Некои од работите кои можеш да ги направиш за да го 
намалиш загадувањето на воздухот:

За да се намали загадувањето на воздухот, се разбира, 
потребни се системски решенија на ниво на државата, 
инвестиции и измени во производството и користењето 
на енергијата, но дотогаш можеме да направиме нешто и 
ние, граѓаните...

Пред да ја прочитате книгичкава, симнете ја Апли-
кацијата AirCare (за Android и iOS)! која секогаш ќе 
ви овозможи податоци за квалитетот на воздухот. 
Дознајте и споделете на социјалните медиуми, апе-
лирајте за почист воздух, сега!

* Се разбира овие две нешта се 
повеќе за субјективен ефект, но 
значајни се да се споменат.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gorjan.airquality
https://apps.apple.com/app/id1190987663
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H2O

.MK

Агрегатор за вести од науката и технологијата

science.mk

АРНО

(Aнти)портал за наука, уметност и арни работи

arno.mk

Даj,
не фрлaj!

/groups/dajnefrlaj

eколошко eвтино eфикасно

/groups/eko.evtin.efikasen

Не ф
рлa

j, не загадуваj!   ***

/groups/nefrlaj.nezagaduvaj/groups/kesa.ne.torba.da

ОВАА КНИГА НЕ БИ БИЛА ВОЗМОЖНА БЕЗ ПОСТОЕЊЕТО НА:

Аерозагадувањето (загадување на воздухот) е 
тежок проблем насекаде на светот поради употреба 
на фосилни горива во домаќинствата, индустријата 
и возилата, горење на отпад и навики на бизниси и 
поединци кои гледаат на профитот пред здравјето.

Но, и ние како граѓани сме должни да помогнеме и 
да се вклучиме во намалувањето на загадувањето. 
Што можеш да направиш ти? Оваа книгичка ти нуди 
многу идеи со кои можеш да си помогнеш себеси и 
на другите - од негреење со фосилни горива, преку 
садење дрва, до возење велосипед!

Вовед

https://science.mk/
https://arno.mk/
https://www.facebook.com/groups/dajnefrlaj
https://www.facebook.com/groups/eko.evtin.efikasen
https://www.facebook.com/groups/kesa.ne.torba.da
https://www.facebook.com/groups/nefrlaj.nezagaduvaj
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Еден автобус собира 60 патници, а заокружува една 
линија на секои два часа, вкупно 10 пати дневно. 
Само тој автобус заменува 300 автомобили дневно, 
а во возниот парк на Скопје има 300 автобуси (плус 
33 еколошки), што заменува неверојатни 100.000 
автомобили секој ден.

Секогаш кога имаш прилика - 
користи го јавниот сообраќај!

Автобус Што можеш да направиш?

https://www.citylab.com/transportation/2012/11/can-we-please-stop-
pretending-cars-are-greener-transit/3960/

http://jsp.com.mk/jspinside.aspx?page=6

https://www.citylab.com/transportation/2012/11/can-we-please-stop-pretending-cars-are-greener-transit/3960/
https://www.citylab.com/transportation/2012/11/can-we-please-stop-pretending-cars-are-greener-transit/3960/
http://jsp.com.mk/jspinside.aspx?page=6
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Направи 
сопствена мерна 
станица за 
аерозагадување 
за само 30 евра.

Што можеш да направиш?

https://arno.mk/2019/11/05/merna-stanica-za-aerozagaduvanje/

Мерни станици

Со мерењето на загадувањето на воздухот се 
дознава точната загаденост во одредени делови од 
градот и државата, кулминациите во загадувањето 
во однос на периоди на денот, сезоната или годи-
ната. Податоците може да се искористат за дозна-
вањето на изворите на загадување и преземање 
мерки кон истите.

https://arno.mk/2019/11/05/merna-stanica-za-aerozagaduvanje/
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Истражувањaтa потврдуваaт дека во домовите 
кои се греат на дрва е 60 до 120 пати позагадено 
отколку надвор! 

Старите печки на дрва 
загадуваат колку 170 
камиони!

Печки на дрва - не

Што можеш 

да направиш?

https://arno.mk/2019/02/20/kolku-
zagaduva-peckata-na-drva/

https://arno.mk/2019/02/14/stara-
pecka-na-drva-zagaduva/

Не греј се на дрва. 
Приклучи се на 
топлификација!

https://arno.mk/2019/02/20/kolku-zagaduva-peckata-na-drva/
https://arno.mk/2019/02/20/kolku-zagaduva-peckata-na-drva/
https://arno.mk/2019/02/14/stara-pecka-na-drva-zagaduva/
https://arno.mk/2019/02/14/stara-pecka-na-drva-zagaduva/
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Печките на пелети 
загадуваат 10 пати 
помалку од модерните 
и „еколошки“ печки на 
дрва.

* Сепак, добро е да се 
знае дека една печка 
на пелети загадува 
колку 5 камиони!

Пелети Што можеш 

да направиш?

https://arno.mk/2019/02/28/
kolku-zagaduva-peckata-na-
peleti/

Не греј се на дрва! 
Греј се на поеколошките 
варијанти како пелети.*

https://arno.mk/2019/02/28/kolku-zagaduva-peckata-na-peleti/
https://arno.mk/2019/02/28/kolku-zagaduva-peckata-na-peleti/
https://arno.mk/2019/02/28/kolku-zagaduva-peckata-na-peleti/
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Автомобилите 
(особено дизел 
кои загадуваат 160 
пати повеќе од тие 
на плин) се дел 
од проблемот со 
загадувањето.

Автомобили - не

https://www.drivelpg.co.uk/about-
autogas/environmental-benefits/

Нашата земја е далеку од електрични 
автомобили и засега „плинот“ е најеколошка 

опција. Вози автомобил на ТНГ.

Што можеш да направиш?

https://www.drivelpg.co.uk/about-autogas/environmental-benefits/
https://www.drivelpg.co.uk/about-autogas/environmental-benefits/


18

Што можеш 

да направиш?

Ова е единствен текст кој нема линк зашто сметаме дека е против 
здравиот разум да се греете на гореспоменатите материјали!

Подобро греј се на дрва,  
а најдобро на пелети 
или приклучи се на 

топлификација!

Многу луѓе се греат на стар паркет, делови од ме-
бел, ламинат, иверка, гуми и разни други штетни 
материјали. Не заборавајте, доколку го правите 
тоа, не само што го загадувате воздухот за други-
те, туку вие сте први на удар!

Иверка - никако
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Има едно нешто кое се вози на човечки погон и не 
загадува воопшто: се вика велосипед!

Велосипед Што можеш 

да направиш?

https://arno.mk/2019/07/22/koi-se-pridobivkite-od-vozenjeto-velosiped/

Вози 
велосипед 

секогаш кога 
имаш прилика. 

Попросто, 
здравје! 

https://arno.mk/2019/07/22/koi-se-pridobivkite-od-vozenjeto-velosiped/
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Пластичните кеси се лесно достапни, (најчесто) 
бесплатни и сеприсутни! Прават голем дел од отпа-
дот кој се фрла или пали и нѐ труе нас и околината.

Еден од начините да се зачува околината е корис-
тењето торби за повеќекратна упореба.

Не користи пластични кеси!  
Користи платнени торби наместо нив. 

Кеси пластични  - не! Што можеш да направиш?

https://www.facebook.com/groups/kesa.ne.torba.da/

https://www.facebook.com/groups/kesa.ne.torba.da/
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Кога селектираш придонесуваш 
помал дел од отпадот да оди 
на депониите каде што со 
распаѓањето испушта штетни 
гасови или се гори на  
дивите депонии  
и загадува.

Добра идеја е и да ги 
поправаш старите нешта пред 
да ги фрлиш, а можеш и да ги 

подариш!

Селектирај отпад и 
компостирај!

Отпад, со внимание! Што можеш да 

направиш?

https://okno.mk/node/76377

https://okno.mk/node/76377
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Постојат фирми кои носат млеко, јогурт, кисело 
млеко до дома во повратна стаклена амбалажа. 
Што помалку (пластичен) отпад на (дивите) депо-
нии – тоа почист воздух!

Користи 
помалку 

амбалажи. 
Прави домашни 

сокови, 
пластиката 

не е добра за 
тебе, ниту за 
природата!

Пластика - не Што 

можеш да 

направиш?

https://www.facebook.com/OrganskoMleko

https://www.facebook.com/OrganskoMleko
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Еко-фирми Што можеш да направиш?

https://www.imd.org/research-knowledge/articles/why-all-businesses-
should-embrace-sustainability/

Во денешно време екологијата е повторно кул, 
компаниите треба да го искористат тоа, бидејќи 
новите генерации се една цела потенцијална група 
консументи кои се подготвени да платат повеќе за 
нешто поквалитетно кое нема да ја уништи околи-
ната и нив самите.

Ако имаш компанија или фирма, продавај еколошки производи и грижи се за околината - ќе ти се врати со профит!

https://www.imd.org/research-knowledge/articles/why-all-businesses-should-embrace-sustainability/
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/why-all-businesses-should-embrace-sustainability/
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Постојат повеќе проекти кои се залагаат за почиста 
средина, како на пример проектите на Нула отпад. 
Преку вклучување во еколошки проект можете ак-
тивно, плански и организирано да придонесете за 
намалување на загадувањето во вашата земја.

Еко-проекти
Што можеш 

да направиш?

https://www.facebook.com/nulaotpad/

Вклучи се во еколошки проект 
и биди дел од група луѓе кои 
сакаат и работат плански за 
обезбедување чист воздух!

https://www.facebook.com/nulaotpad/
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ФБ групите со еколошка тематика се 
популарни. „Дај, не фрлај“ која се грижи за 
реупотреба и предметите да не завршат на 
депонија има речиси 50.000 членови.

Направи еколошка ФБ група. Со толкава публика 
надлежните не можат да те игнорираат.

Еко-Facebook Што можеш да направиш?

https://www.facebook.com/groups/dajnefrlaj/

https://www.facebook.com/groups/dajnefrlaj/
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Во Скопје не постојат редовни станици за одла-
гање на кабаст отпад. Освен сезонските акции, не 
постои ефикасен и бесплатен начин за одлагање 
ваков отпад. Сето тоа завршува по улиците или  
на дивите депонии каде се пали  
со што го загадува воздухот.

Не купувај непотребни 
работи и подари го тоа што 
не го користиш наместо да 

го фрлиш.

Мебел со внимание Што можеш да направиш?

https://www.centar.gov.mk/?p=8569

https://www.centar.gov.mk/?p=8569
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Месната индустрија е еден од 
најголемите загадувачи на 
околината, преку користењето на 
фосилни горива, испуштањето 
метан, отпадните води, корис-
тење вода и земјиште.

Ако веќе не сакаш да бидеш веган, 
купувај месо од мали семејни фарми.

Месо, можеби Што можеш да направиш?

https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/meat-environment/

https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/meat-environment/
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Облеката од синтетички 
влакна не се рециклира 
и ја загадува околината, 
а на дивите депонии се 
пали.

Купувај облека од органски ткаенини!
Верувај му на допирот, а потоа на етикетите!

Облека - да, но коjа? Што можеш да направиш?

https://pebblemag.com/magazine/living/plastic-clothes-fast-fashion

https://pebblemag.com/magazine/living/plastic-clothes-fast-fashion
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Живата oграда е жив 
штит околу загадените 
булевари и го штити 
околното население 
од штетните издувни 
гасови.

Засади жива ограда околу твојот двор! Предложи 
на наставничките да се организира садење околу 

дворот на твојата градинка или училиште!

Жива ограда Што можеш да направиш?

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231018308938?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231018308938?via%3Dihub
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Дрвјата не дишат прав. Тие се филтри за ПМ чес-
тички. Затоа е битно да имаат разгранети крошни, 
големи и бројни листови со вертикална ориента-
ција. Уште подобро е ако опстојуваат низ целата 
година, а особено зиме.

Засади дрва 
кои навистина 
го намалуваат 
загадувањето!

Шуми Што можеш да направиш?

https://new.doma.edu.mk/tehnosfera/vo-potraga-po-drvja-koi-
navistina-go-namaluvaat-zagaduvanjeto/

https://new.doma.edu.mk/tehnosfera/vo-potraga-po-drvja-koi-navistina-go-namaluvaat-zagaduvanjeto/
https://new.doma.edu.mk/tehnosfera/vo-potraga-po-drvja-koi-navistina-go-namaluvaat-zagaduvanjeto/
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Што можеш да направиш?

Прочистувачите 

ефикасно 

го чистат 

воздухот 

во домот и 

во затворените 

простории!

Нема филозофија:
користи прочистувач!

Прочистувачи

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717326426

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717326426
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Што можеш да направиш?

Маската те заштитува кога си надвор од домот! 
N95 маските (или FFP2, кај нас познати како KN95) 
филтрираат 95 проценти од штетните ПМ честички.

Користи маска!

Маска

https://aqicn.org/mask/

https://aqicn.org/mask/
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Што можеш да направиш?

Фурај на скутер!

Електричен скутер

https://arno.mk/?p=4724

Електричните скутери се практични, брзи и не зага-
дуваат! Сте се запрашале ли некогаш колку струја 
трошат? Електричниот тротинет Xiaomi MI M365 
троши во просек 1.47 kWh на100 км. Ако троти-
нетот го полните на евтина струја преку ноќ која 
моментално чини 3 денари за евтина тарифа и за 
100 км ќе потрошите 4,5 денари!

https://arno.mk/?p=4724
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Што можеш да направиш?

Студиите покажуваат дека кружните текови се по-
сигурни од раскрсниците со семафори, има по-
малку судари и повреди, поевтини се за одржување 
и што е најбитно, сообраќајот на нив „тече“, нема 
предолго запирање и дополнително испуштање из-
дувни гасови од возилата.

Лоцирај преоптеретени крстосници и  
пиши на надлежните дека таму треба да  
се постави кружен тек. Објасни зошто!

Кружен тек

https://www.radiomof.mk/stav-kruzhnite-tekovi-se-reshenie-za-
soobrakjajniot-metezh-i-za-zagaduvanjeto/

https://www.radiomof.mk/stav-kruzhnite-tekovi-se-reshenie-za-soobrakjajniot-metezh-i-za-zagaduvanjeto/
https://www.radiomof.mk/stav-kruzhnite-tekovi-se-reshenie-za-soobrakjajniot-metezh-i-za-zagaduvanjeto/
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Што можеш да направиш?

ДПФ филтерите (Diesel particulate filter) на дизел 
возилата отстрануваат над 85 од штетните издувни 
гасови. Тие се екстремно ефикасни, но во Македо-
нија ги вадат ДПФ филтерите. Зошто? Заради само 
4% заштеда на гориво без ДПФ филтерот.  Да, про-
читавте добро – заштеда од само 4%!

Ако поседуваш дизел возило не вади го  
ДПФ филтерот, заштедата е минимална, а 

загадувањето големо.

Дизел - не!

https://arno.mk/2019/12/04/problemot-so-aerozagaduvanjeto-za-koj-
nikoj-ne-zboruva/

https://arno.mk/2019/12/04/problemot-so-aerozagaduvanjeto-za-koj-nikoj-ne-zboruva/
https://arno.mk/2019/12/04/problemot-so-aerozagaduvanjeto-za-koj-nikoj-ne-zboruva/
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Што можеш да направиш?

Производството на соларна електрична енергија 
со фотоволтаични панели во последниве години 
е многу актуелна. Македонија се наоѓа на многу 
поволна географска положба каде сончевото зра-
чење е големо и погодно за инсталирање на солар-
ни системи за искористување на сончевата енер-
гија, но за жал таа многу малку се користи.

Размисли за инсталирање фотоволтаични соларни 
панели. Бараат поголема инвестиција, но набрзо ја 

враќаат.

Соларни панели

https://www.qsl.net/z33t/solarna_energija_mkd.html

https://www.qsl.net/z33t/solarna_energija_mkd.html
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Што можеш да направиш?

Инвертерот работи на принцип што ја зема топлот-
ната енергија од надвор и ја пренесува внатре и 
обратно. Една од најбитните работи кога купувате 
клима инвертер е да ја видите неговата енергетска 
ефикасност. Често може да ги сретнете кратенките: 
COP, SCOP и SEER. За повеќе информации, посетете 
го линкот подолу.

Набави си инвертер, тоа 
е магичен начин  

со 1 денар да  
направиш 4 денари!

Инвертери

https://arno.mk/2019/12/02/sto-e-klima-invertor-i-kako-raboti/

https://arno.mk/2019/12/02/sto-e-klima-invertor-i-kako-raboti/
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Во оваа книгичка се собрани по-
веќе идеи и предлози кои можат 
да придонесат да се намали загадување-
то на воздухот. Се разбира, не сите се подеднакво 
ефикасни, но ниту една нема да вроди со плод ако 
луѓето масовно не почнат да ја применуваат. Се раз-
бира и државата треба да се вклучи и дел од реше-
нијата веќе се спроведуваат, но далеку сме од сис-
темско решение. Префрлувањето на еколошки горива 
не е едноставен процес. Треба да се земе во предвид 

и поднебјето, економијата, развојот на земјата во ид-
нина, незините ресурси итн.* Развиените земји со ве-
кови биле на чело на индустриската револуција која 
ја загади планетата, а неразвиените и земјите во раз-
вој допрва треба да се вклучат во процесите кои ќе 
ги направат просперитетни. Како да се направи тоа е 
прашање на кое треба да соработуваат понапредните 
држави со помалите и да им помогнат во тој процес 
на префрлување на почиста енергија. Она што може-
ме да направиме ние, како граѓани, е да се грижиме 
да го намалиме нашиот удел во создавањето (ди-
ректно или индиректно) на штетни гасови и во оваа 
книгичка се дадени предлози како да го сториме тоа.

* https://youtu.be/zlFyt6gMRF0

Заклучок

https://youtu.be/zlFyt6gMRF0
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Бранко Прља и Владимир Карер се динамично дуо 
кое работи активно на полето на промоцијата на до-
бри вредности и активности кои влијаат позитивно 
врз животот на луѓето во нашата држава. Тие се автори 
на популарните еко-групи „Дај, не фрлај!“, „Кеса не, 
благодарам. Торба си носам!“, „Не фрлај, не загаду-
вај!“, “И јас одам со велосипед на работа” и „Еколош-
ко, евтино, ефикасно!“. 
Сите овие групи градат една цврста заедница на луѓе 
кои се грижат за концептите на подарување, помалку 
купување, реупотреба, намалување на отпад и правил-

За авторите но селектирање, користење еколошки производи и 
општа грижа за околината.
Бранко и Владо се автори и на порталот arno.mk кој се 
занимава со промоција на културата, уметноста, наука-
та, технологијата и екологијата, како добри вредности 
кои се запоставени во нашата средина. Нивниот нај-
нов проект е прв агрегатор на вести од науката и тех-
нологијата во Македонија, science.mk. Заедно имаат 
повеќе од 30 години искуство во областите на програ-
мирање, веб и графички дизајн, професионално пишу-
вање, новинарство, маркетинг и герила активизам. 
Оваа книгичка е уште едно нивно дело кое не е финан-
сирано, ниту потпомогнато од некого, туку е напоено од 
320 волти чиста енергија и желба да се направи нешто 
добро за својата земја и за идните поколенија. На здравје!

https://www.facebook.com/groups/dajnefrlaj
https://www.facebook.com/groups/kesa.ne.torba.da
https://www.facebook.com/groups/kesa.ne.torba.da
https://www.facebook.com/groups/nefrlaj.nezagaduvaj
https://www.facebook.com/groups/nefrlaj.nezagaduvaj
https://www.facebook.com/groups/so.velosiped.na.rabota
https://www.facebook.com/groups/eko.evtin.efikasen
https://www.facebook.com/groups/eko.evtin.efikasen
https://arno.mk/
https://science.mk/
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Аерозагадувањето е тежок проблем насекаде на светот поради употреба на фосилни горива во домаќинствата, индустријата и возилата, горење на отпад и навики на бизниси и поединци кои гледаат на профитот пред здравјето. Но, и ние како граѓани сме должни да помогнеме и да се вклучиме во намалувањето на загадувањето. Што можеш да направиш ти? Оваа книгичка ти нуди многу идеи со кои можеш да си помогнеш себеси и на другите - од негреење со фосилни горива, преку садењето дрва, до возењето велосипед! Да го намалиме загадувањето на воздухот... нека ни е на здравје!
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