
 

 
1 

  

 

Извештај пд анализата на анкетен прашалник за пдржлив развпј 

вп рамките на прпектпт „Децата вп акција за ппчиста пкплина“ 

   

Впведнп излагаое 

Пращаоата се приентирани кпн истражуваое на навиките и пднесуваоата на граданите на 

Опщтина Карппщ вп врска сп „5R“ кпнцептпт за пдржив развпј. Вп анкетата се спдржани 

некплку клушни аспекти на пвпј кпнцепт: реупптреба, ппдгптпвка на предметите за 

ппвтпрна упптреба, намалуваое на пптрпщувашката, селекција и рециклираое, какп и 

настпјуваоетп да се размислува  пред купуваое на пдреден прпизвпд вп наспка на 

защтита на пкплината. 

Пращаоата се прилагпдени на впзраста на младите анкетари за тие ппефикаснп да 

ушествуваат вп прпцеспт на анкетираое. Пращаоата се пднесуваат на најважните аспекти  

пд прпблемпт кпј се испитува и се ппставени на еднпставен нашин. Едукативните 

рабптилниците за истражувашки прпцес вп кпи беа вклушени младите анкетари пред 

спрпведуваоетп на јавната анкета, какп и еднпставнп ппставените пращаоа 

пвпзмпжуваат да им се приближи прпцеспт на истражуваое вп пднпс на темата екплпгија, 

така щтп тие ппбуднп ќе ги перцепираат екплпщките прпблеми и ќе размислуваат за 

мпжни рещенија вп кпи и самите мпжат да ушествуваат. 

Ушениците пд пснпвните ушилищта ппфатени сп прпектпт кпи се вклушија вп фазата на 

теренскп истражуваое на пваа пилпт анкета ппфатија мислеоа и инфпрмации за 

пднесуваоетп кај ппвеќе пд 70 градани пд Опщтината. Одбраните градани се слушајни 

минуваши на трите лпкации Зелен пазар „Тафталиче“, супермаркетпт „Верп“ и тргпвскипт 

центар „Лептпкарија“. 
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Резултати и анализа  

 

1. Знашеое на птпадпт 

Првата тема е ппфатена сп првптп пращаоа и гп испитува нивптп на инфпрмиранпст на 

граданите и нивната свест какп ппшетнп скалилп вп пднпс на прпблемите на справуваое сп 

птпадпт. 

Граданите имаат спзнанија за вреднпста на птпадпт, тпа мпже да се утврди и сппред 

статистишките ппдатпци. Ппвеќе пд пплпвина пд граданите знаат дека птпадпт не е самп 

дубре, туку дел пд птпадпт мпже да се кпристи какп сурпвина. Дури 17 % се изјасниле дека 

„птпадпт е сурпвина“. Знаши, сппред пдгпвприте на испитаниците 70% пд испитаниците 

„делумнп“ или „целпснп“ вп птпадпт гледаат сурпвина. Останатите градани, скпрп третина 

пд сите испитаници немаат спзнание дека вп птпадпт има сурпвина. Опщтина „Карппщ“ се 

смета дека е една пд напредните ппщтини сппред пднпспт на граданите кпн живптната 

средина и пптребнп е да се инфпрмираат граданите на ппвиспкп нивп на знаеоа.  

 

График бр.1 Мислеое на граданите за птпадпт 

Вп пваа рамка пптребнп е да се укаже на пптребата за згплемуваое на свеснпста на 

граданите за шуваое пд пщтетуваое и вандализам на ппставените кпнтејнери вп кпи 

мпже да се спртира птпадпт. 
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Спртираое на птпадпт 

 

Ппстпјат ппвеќе клушни влијанија кпга се рабпти за справуваое сп птпадпт. Важнп е 

граданите да се свесни за важнпста на селектираое на птпадпт и истп тплку важнп е да се 

спздадат услпви т.е. да се пбезбедат ппсебни места за спртиранп пдлагаое на птпадпт.  

 

График бр.2 Ппстпјат ли кпнтејнери за селектираое на птпадпт 

Вп Опщтината Карппщ  42,85 % пд испитаниците сметаат дека има кпнтејнери вп кпи мпже 

да се спртира птпадпт. За ппцијата „делумнп“ се ппределиле 23% пд граданите вп свпите 

пдгпвпри. Категпријата „делумнп“ ги спдржи и пдгпвприте на граданите вп кпи е ппспшенп 

ппстпеое на кпнтејнери за пластика. Три пдгпвпри (скпрп 5%) вп кпи е наведенп дека вп 

населбата вп кпја живеат има кпнтејнери вп кпј мпже да се селектира птпад е забележанп 

дека граданите не живеат вп Опщтина Карппщ, истп и вп два пд пдгпвприте вп кпј 

граданите пбележале дека нема кпнтејнери за селектираое на птпадпт. 

Сппред инфраструктурата места за спртираое и пдлагаое на птпад ппстпјат, нп брпјпт на 

такви кпнтејнери пптребнп е да се згплемува. Важнп е сурпвината пдвпена пд птпадпт да 

се искпристи  сп прпцеспт на рециклираое, нп вп Македпнија сеущте не ппстпи дпвплнп 

интерес за вакпв бизнис. Сппред извещтајпт на Државнипт завпд за статистика пд 2010 

гпдина на птпадпт не се спрпведувал никакпв третман така щтп 100% птпад е пдлпжен на 

деппнија. Сппред инфпрмации пд медиумите рециклираое се врщи самп на дел пд 

амбалажен птпад пд хартија и пластика, па не мпже да се збпрува за прганизирана 

рециклажа на птпадпт. Најнпвите инфпрмации најавуваат нпва фабрика за рециклираое 

вп Прилеп.  
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Вп Хрватска вп 2003 гпдина истражуванп е нивптп на свеснпст на граданите за екплпщки 

прпблеми и пращаоа вп шетири града. Сппред исказите на 97,62% пд испитаните 

граданите, застапени се кпнтејнери за разлишни видпви на птпад. Вп истражуваое вп 2006 

гпдина спрпведенп на студенти пд Кппривнишка пбласт вп 61% пд пдгпвприте истакнатп е 

дека има места за пдлагаое на пластика, а вп 66% пд пдгпвприте дека има ппсебни места 

за пдлагаое на хартија.  

Овие инфпрмации укажуваат на ппгплема прганизиранпст на некпи пд државите вп 

пкплнипт регипн кпи ппсветуваат знашителнп внимание на прпблемпт на справуваое сп 

птпадпт. 

  

Рециклираое на птпадпт 

 

Вп прпцеспт на купуваое рециклираните прпизвпди мпже да се избираат наспрпти пние 

кпи не се прпизведуваат пд рециклирани материјали, сп цел прпцеспт на рециклираое да 

се запкружи и да се ппстигне целта намалуваое на кпристеое на нпви ресурси пд 

прирпдата.  

 

График бр.3 Граданите на Опщтината настпјуваат ли да купуваат рециклирани прпизвпди 

Окплу третина пд испитаните градани најшестп настпјува да купуваат рециклирани 

прпизвпди. Гплем е прпцентпт на градани (28,57%) кпи не впдат сметка за тпа какви 

прпизвпди купуваат.  Дпбиените статистишки ппдатпци укажуваат дека има прпстпр да се 

рабпти на едуцираое на граданите да впдат ппгплема сметка вп прпцеспт на купуваое.  
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Какви се резултатите вп други истражуваоа мпже да се види вп следните пасуси. Вп 

телефпнска анкета спрпведена вп јануари гпдинава вп САД, щтп вклушува илјада впзрасни 

слушајнп избрани лица, преку 800 се изјасниле дека и натаму купуваат „екплпщки“ 

прпизвпди ппкрај мпщне длабпката рецесија. Директпрпт на прганизацијата за защтита на 

живптната средина „Грин Сил“ кпја е активна самп на американскипт пазар, Артур 

Ваисмен, вели дека сепак пптрпщувашите се тие кпи имаат мпќ екпнпмијата да ја направат 

„зелена“ и тие тпа веќе гп прават.  

Вп Хрватска вп испитуваоетп спрпведенп вп 4 града 67% пд испитаните градани се 

изјаснуваат дека кпристат рециклирани прпизвпди, 13% се изјаснуваат дека не кпристат а 

19% не мислат на тпа. 

Акп се земат предвид ппспшените ппдатпци, мпже да се утврди дека вп Македпнија 

пптребнп е да се ппсвети мнпгу внимание на пвпј важен елемент за пдржив развпј. 

Пптребнп е да се вклуши и државата кпја би стимулирала рециклираоетп, и лпкалната 

сампуправа кпја би пбезбедила ппгплеми мпжнпсти за распределуваое на птпадпт сп цел 

рециклираое, и граданскипт сектпр кпј треба сппдветнп да гп ппдгптви граданствптп за 

активнп делуваое вп прпцеспт на рециклираое. 

 

Реупптреба на непптребни предмети 

 

Од гплемп знашеое е да се кпристи мпжнпста да се избираат прпизвпди кпи се веќе 

упптребувани и кпи се ущте мпжат да ни служат вп секпјдневиетп. Нивната ппвтпрна 

упптреба не бара нпви ресурси вп пбрабптка на прпизвпдите вп фабриките щтп е 

екплпщки ущте пппправданп пд рециклираоетп.   

 
График бр.4 Граданите купуваат прпизвпди кпј веќе некпј ги кпристел - пд „втпра рака“ 
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Вп резултаттите пд пваа анкета ппвеќе пд 61,43 % пд испитаниците не би купиле 

прпизвпди кпи веќе се кпристени, т.е. втпра рака. Вп пднпс на пвпј аспект на защтита на 

пкплината  меду пдгпвприте на испитаниците има најгплем брпј непдгпвпрени пращаоа 

8,57%. Се претппставува дека пвпј виспк прпцент на градани кпи не купуваат призвпди пд 

„втпра рака“ не знаши дека имаат негативен став кпн вакви прпизвпди туку самп кпн 

купуваое на прпизвпди кпи ги упптребувале неппзнати лица. Граданите упптребуваат  

предмети, апарати и др. кпи се кпристени пд страна на шленпви на нивнптп ппщирпкп 

семејствп или пријатели и кплеги, нп вп ппмала мера купуваат. Од една страна  брпјпт на 

прпдавници за предмети и пблека пд втпра рака се згплемува, нп се ущте е мал. Од друга 

страна ппстпјат предрасуди вп пднпс на купуваое на пблека или мебел кпј е кпристен пд 

страна на неппзнати луде.   

Вп пваа анкета се пптенцирани ппвеќе видпви на прпизвпди кпи мпжат да се купат пд 

„втпра рака“. Вп анкетнипт лист меду ппнудените ппции за пдгпвпр се напдаат: пблека, 

автпмпбили, велпсипеди, мебел и технишки апарати. Пплпвина пд сите градани кпи се 

изјасниле дека купуваат пд „втпра рака“ гп избрале ппнуденипт пдгпвпр „автпмпбил“ . 

Традицијата да се купуваат автпмпбили пд „втпра рака“ се ущте е задржана, ущте 

ппакцентиранп вп услпви вп кпи ппстпеја пдредени стимулации за купуваое на пплпвни 

впзила пд странствп за пбнпвуваое на впзнипт парк. Ппединешнп брпјпт на испитаници 

кпи се изјасниле дека купиле прпизвпди пд пвие категприи е:  три пдгпвпри за мебел пд  

„втпра рака“, два пдгпвпри за купуваое на велпсипед пд „втпра рака“ и пп еден пдгпвпр 

за купуваое на техника и пблека пд „втпра рака“.  

Вп државите на Еврппа и Америка трендпт на купуваое на прпизвпди пд „втпра рака“ е вп 

ппдем. Купуваат сите, а ппвеќе мажите.  И лудетп пд највиспкипт сталеж купуваат пблека 

дизајнирана пд ппзнати брендпви кпја пстанала непрпдадена и сега е излпжена вп 

прпдавници кпи се убавп  и интереснп уредени вп ппсебен стил. Се смета сппред 

прпценките вп САД дека ппвеќе пд 50 % пд жените купуваат пд “втпра рака“. А на улиците 

вп Хпландија мпже да се забележи дека препвладува пблеката кпја се нпсела ппранп, на 

пример мпдни паршиоа кпи се нпселе вп 60 и 70 гпдини се мнпгу присутни.  

Вп Скппје има некплку прпдавници за прпизвпди пд втпра рака, нп и некплку студија 

(ателјеа) вп кпи се пбнпвуваат стари паршиоа на мебел, предмети пд дпмаќинствптп 

пблека и накит и се спздаваат убави рабпти кпи се ппнудуваат на прпдажба. 

Вп пднпс на прпдажбата на техника сппред интернет фпрумите мпже да се забележи дека 

вп Скппје лудетп купуваат фптпапарати и камери, нп и делпви за разлишна технишка 

ппрема „пд втпра рака“ сп кпи ги надппплнуваат или ппправаат свпите апарати, 

велпсипеди и автпмпбили. 
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Вп спгласнпст сп пвие навпди се пшекува и вп Македпнија вп нареднптп истражуваое 

застапенпста на градани кпи купуваат пд „втпра рака“ знашителнп да се згплеми. 

 

Дпнираое на предмети на хуманитарна прганизација за ппвтпрна прпдажба 

 

Сп пва пращаое се ппфаќа ущте еден знашаен аспект на пдржливипт развпј, а тпа е 

ппправка т.е ренпвираое на предметите за нивнп ппвтпрнп кпристеое. 

За реупптреба на предметите знашаен е ставпт на граданите вп пднпс на ппдаруваое на 

свпите предмети кпи не им се ппвеќе пптребни, да ги кпристат други лица.  

Забележителен е брпјпт на градани 90% кпи пдгпвприле дека би пставиле предмети или 

пблека на хуманитарна прганизација кпја би ги ппдгптвила за ппвтпрна прпдажба пп 

ппниски цени. Ова навестува ппдгптвенпст на граданите за ваквп делуваое на 

прганизациите. Пптребнп е да се размисли за нашините на кпи ќе се  прганизира таа 

дпнација сп щтп ќе се пвпзмпжи лудетп вп целпст да мпжат да ја изразат свпјата 

хуманитарна прирпда. 

 
 

График бр.5 Оставаое на упптребени предмети на хуманитарна прганизација за нивна 

ппдгптпвка за ппвтпрна прпдажба 

 

Акп се анализираат пдгпвприте на граданите на Опщтина Карппщ вп пднпс на ппдаруваое 

на предмети кпи не им се ппвеќе пптребни сп цел реупптреба и купуваоетп на веќе 

упптребувани предмети мпже да се претппстави дека граданите на Опщтината мпжат да 
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си дпзвплат купуваое на нпви прпизвпди, нп истпвременп тие се хумани луде кпи им 

ппмагаат на лицата кпи не мпжат да си гп дпзвплат тпа. 

 

Купуваое сп щтедеое 

 

Еден пд нашините на защтита на пкплината е намалуваое на пптрпщувашката вп наспка на 

купуваое на прпизвпди кпи ни се пптребни, пптпшнп намалуваое вп купуваоетп на 

прпизвпди кпи не ни се неппхпдни, а ги купуваме самп затпа щтп ни се дппадаат. 

 

 
 

График бр.6 Принципи пп кпи се впдат граданите при купуваоетп 

Освен 15% пд граданите кпи купуваат тпа щтп им се дппада, другите размислуваат пред да 

купат пдреден прпизвппд. Избпрпт пбишнп гп прават врз пснпва на пптребата 28,57% и на 

мпжнпстите 58,57%. Акп се навратиме на претхпдните пдгпвпри вп кпи граданите пд 

Карппщ ппфатени сп анкетата не купуваат предмети пд втпра рака и распплпжени се за 

ппдаруваое, а имајќи ги вп предвид резултатите на пвпј график, тпгащ мпже да се 

претппстави дека нпвите прпизвпдите кпи ги купуваат не се купени самп заради желбата 

да се купува и да се трпщат пари за убави нещта, туку купуваат разумнп. 
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Штедеое на електришна енергија вп дпмпт 

 

Прирпдата се шува сп навиките кпи ги спздаваме и негуваме и сп инвестиции вп  изплација 

и апарати и светилки кпи ја щтедат енергијата. Инвестициите зависат пд пдлуката, нп и пд 

финансиите. Испитаниците кпристат апарати и светилки за щтедеое на енергија вп 58,57% 

и делумнп вп 14,70%. Самп 20% пд испитаниците не кпристат апарати и светилки кпи ја 

щтедат енергијата.  

 

 

 

 

 

 

 

График бр.7 Кпристеое на апарати и светилки кпи защтедуваат електришна енергија 

Сппред резултатите пд истражуваоетп вп Хрватска, 2006 гпдина, прганизиранп пд 

пбразпвна институција вп кпе се вклушени ушеници пд 4 града вп Хрватска, 49,35% щтедат 

енергија вп дпмпт, а 36,26 % не щтедат енергија вп дпмаќинствптп. Вп главнипт град на 

Хрватска вп 2009 гпдина, спрпведенп е истражуваое вп кпе е испитувана 

инфпрмиранпста, ставпт и пднесуваоетп на Загрепшаните кпн живптната средина. Меду 

другптп испитуванп е кпристеоетп на щтедливи светилки и апарати вп дпмпвите. 66% пд 

испитаните градани кпристат светилки кпи щтедат енергија, 34% не кпристат или реткп 

кпристат такви светилки. Штп се пднесува дп апарати кпи щтедат енергија, пплпвина пд 

испитаниците кпристат такви апарати, а пплпвина не кпристат или реткп кпристат.   

Штедеое на струја вп дпмпт е пднесуваое кпе щтп е захтевнп, нп и исплатливп. Граданите 

дпбиваат ппддрщка за пва пднесуваое сп директната финансика защтеда т.е. намалуваое 

на висината на сметките за струја. Кпга станува збпр за ппгплеми инвестиции тпгащ 

прпцентпт на граданите кпи влпжуваат е ппмал, тие калкулираат дали е исплатливп и на 

кпј рпк.  
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Дпмпви сп прпзпрци сп дпбра тпплинска изплација 

 

Сп пглед на фактпт дека сп енергијата пптрпщена на загреваое на куќа сп прпсешна 

изплација мпже да се загреат шетири куќи сп пасивна градба неппхпднп е пваа кратка 

анкета да гп ппфати и тпплинскптп изплираое вп дпмпвите. Вп прпсешнп изплираните 

дпмпви најгплем прпцент пд пптрпщената енергија е на сметка на грееое и ладеое вп 

дпмпт. Затпа еден пд најгплемите фактпри за намалуваое на пптрпщувашката на енергија 

за функципнираое на дпмаќинствптп е изплацијата, ппсебнп прпзпрците сп дпбра 

тпплинска изплација.  

Акп ги прпследиме резултатите ќе утврдиме дека брпјпт на испитаници кпи имаат 

прпзпрци сп дпбра тпплинска изплација (67,14% пд граданите) е ппгплем пд прпцентпт на 

градани кпи кпристат апарати и светилки щтп щтедат енергија. Дел пд испитаниците кпи 

немаат дпбра тпплинска изплација вп дпмпт какп пришина ги наведуваат средствата за 

пбезбедуваое на такви прпзпрци. Екплпщкптп бараоетп за тпплинска изплација вп дпмпт 

вп гплема мера е задпвпленп. 

 

 
График бр.8 Застапенпст на тпплптнп изплирани прпзпрци вп дпмпвите 

 

Вп гпресппменатптп истражуваое вп главнипт град на Хрватска вп 2009 гпдина, 

испитувана е инфпрмиранпста, ставпт и пднесуваоетп на Загрепшаните кпн живптната 

средина. Меду другптп испитуванп е ппдпбруваоетп на тпплинската изплација вп дпмпт. 

Ппвеќе пд 35% пд испитаните градани се наспшени кпн ппдпбруваое на тпплинската 

изплација сп цел защтеда на енергијата. Од нив 29,7% шестп, а 6,3% редпвнп инвестираат 

вп ппдпбруваое на изплацијата вп дпмпт. Овие резултати пдат вп прилпг на претхпднптп. 
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*** 

Брпјпт на испитуваоата вп наспка на защтита на живптната средина е мал вп нащата 

држава и вп пкплнипт регипн. Истражуваоата кпи се направени спдржат пдредени 

аспекти пд темите ппфатени и вп пваа анкета. Пращаоата не се ппклуваат вп целпст за да 

се направи сппредба, нп сите претставени ппдатпци се сп цел да се ппјасни сликата за 

истражуваната тема. 

 

Заклучпк и наспка за ппнатампшнп истражуваое 

Сппред пдгпвприте на некпи пращаоа граданите на Опщтина Карппщ вп пва пилпт анкета 

се „зрели“ за ппсежен пращалник пд видпт на Скалата на нпва екплпщка парадигма 

(SNEP) кпја се спстпи пд валидни и релијабилни ајтеми кпј би се спрпведувал пд впзрасни 

анкетари вп дпмпвите на граданите пп слушаен избпр. Ппдатпците дпбиени на тпј нашин 

би биле сппредливи сп други истражуваоа кпи се пшекува вп блиска иднина да бидат 

застапени вп ппгплем брпј.  


