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Истражувањето е спроведено од Центар за истражување и креирање политики како дел од проектот
„Справување со загадувањето на воздухот во Град Скопје„ кој е финансиран од Шведска, а е
имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерство за
животна средина и просторно планирање и Град Скопје. Мислењата искажани во овој документ се на
авторот и не е нужно да ги рефлектираат ставовите на донорот или субјектите кои го имплементираат
проектот.
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Вовед
Луѓето ширум светот сè почесто мигрираат
од руралните во урбаните средини
предизвикува�ќи пренаселеност, особено во
главните градови. Oваа практика не
изостанува и во нашиот главен град.
Скопската котлина, особено населениот дел
од градот, нуди идеални услови за
велосипедизам и пешачење, но сепак
на�користено превозно средство е
автомобилот. Преголемата употреба на
автомобили, кои не ги задоволуваат
европските стандарди за заштита на
животната средина, имаат голем удел во
емисиите на штетните стакленички гасови.
Во насока на намалувањето на загадувањето
на воздухот, потребно е итно преобликување
на начинот на ко� патуваме на куси релации.

Потребен е сеопфатен пристап за
воспоставување на институционална рамка,
одржлива и безбедна инфраструктура за
пешаците, мрежа на велосипедски патеки,
места за паркирање велосипеди и
иновативни образовни програми. Потребен
е одржлив пристап при креирањето на
локалните политики, кои ќе им овозможат на
граѓаните брзи и безбедни пешачки и
велосипедски патеки, наспроти широките
булевари. Можно и изводливо е да се вли�ае
на промена на навиките ка� граѓаните и да
се зголеми употребата на незагадувачки
транспортни средства, но за да се постигне
тоа, треба да се вклучи целата заедница, од
носителите на одлуки, образовниот сектор,
медиумите, до секо� од нас како индивидуа.
 

Мнозинството скоп�ани живеат во области
кои не ги исполнуваат минималните
стандарди за квалитет на воздухот, кои меѓу
другите загадувачи, се предизвикани и од
употребата на возила. Пешачењето и
возењето велосипед во Скоп�е имаат
потенци�ал да �а намалат употребата на
возилата со замена на моторизираното
патување на расто�ание од 2-3 km со
пешачење; и за расто�ание од 5-10 км со
велосипед, преку истовремено промовирање
на здрав и активен начин на живот. Имено,
секо�дневното пешачење и возење
велосипед имаат различни здравствени
придобивки, вклучително и
кардиоваскуларна и мускулна издржливост,
контрола на телесната тежина, намален
крвен притисок итн. Покра� тоа, има и други
придобивки кои вклучуваат ниски трошоци,
енергетска ефикасност, заштеда на време во
периодот на гужва во градскиот сообраќа� и
намалено ниво на бучава. 

Поаѓа�ќи од потребата да се адресираат
горенаведените состо�би, Центарот за
истражување и креирање политики (ЦИКП),
го имплементира проектот “Здрави навики
за здрава околина”, поддржан од Програмата
за разво� на обединетите нации (УНДП).
Општата цел на проектот во однос на
флуктуирачката урбана мобилност е да се
поттикнат и мотивираат поединците (на
возраст од 18 – 65+  години, со различен
социо-економски статус и еднаква родова
структура) од општина Аеродром да
практикуваат ефикасна мобилност, односно
да пешачат или да користат велосипеди или
електрични велосипеди, притоа менува�ќи ги
нивните дневни физички активности. 
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ЗА истражувањето

Прашалникот за пред-истражувањето е
составен од 23 прашања, вклучува�ќи
дополнителни потпрашања, чиишто
одговори, покра� тоа што ни дадоа приказ за
перцепциите и однесувањата на граѓаните,
помогнаа и за организирање и планирање
на понатамошните проектни активности
(Анекс 1). 
Потоа, на вкупно 46 граѓани од општина
Аеродром, кои изрази�а желба за учество во
предизвиците, им беше укажана можност да
се приклучат во два групни предизвици
(пешачење и возење велосипед на кратки
релации со користење на апликаци�ата
STRAVA), каде исто така, имаа можност да
застапуваат и промовираат здрав начин на
живот и заштита на животната средина. 
По завршувањето на предизвиците,
направено е електронско пост-истражување,
каде ги испитуваме граѓаните кои биле дел
од нив, со цел да дадат препораки базирани
на искуства во насока на подобрување на
моменталната состо�ба во општина
Аеродром. Исто така, ги испитувавме
нивните понатамошни планирани
однесувања/практики за користење
велосипед и пешачење на кратки релации.
Ово� прашалник се состои од 9 прашања.
Содржината на двата прашалници (пред и
пост) беше развиена во блиска соработка и
консултаци�а со експертката за промена на
однесувањето, Ида Лемоин од Шведска.
За статичката обработка на податоците од
двете истражувања, беше употребен
статистичкиот програм SPSS, додека за
изготвување на графиците беше употребен
Microsoft Excel.

Истражувањето е спроведено од Центар за истражување и креирање политики како
дел од проектот „Справување со загадувањето на воздухот во Град Скопје„ кој е

финансиран од Шведска, а е имплементиран од Програмата за развој на Обединетите
нации во партнерство со Министерство за животна средина и просторно планирање и
Град Скопје. Мислењата искажани во овој документ се на авторот и не е нужно да ги

рефлектираат ставовите на донорот или субјектите кои го имплементираат проектот.
 

За целите на проектот, ЦИКП во периодот од
15.07.2022 до 05.08.2022 година, спроведе
пред-истражување за утврдување на
перцепциите и однесувањата на жителите на
Општина Аеродром во однос на
алтернативни форми на мобилност на
кратки релации, како што се пешањето и
велосипедизмот. 
Базира�ќи сè на пристапот за промена на
однесувањето (Behavioral Сhange), со ово�
прашалник ги испитавме вообичаените
однесувања на граѓаните од Општина
Аеродром, за подлабоко да ги разбереме
нивните потреби за поредовно користење
велосипед и пешачење на кратки релации.
Што е тоа што ги мотивира граѓаните за да
го заменат автомобилот како превозно
средство на кратки реалции и на ко� начин
можеме да �а подобриме/унапредиме
моменталната состо�ба? 
Согласно користената методологи�ата за
прибирање на податоци, резултатите беа
обезбедени преку теренско и електронско
истражување во кое учествуваа 368
испитаници. Статистичката грешка во
истражувањето изнесува ±5.1%, на ниво на
доверба од 95%. Поради заокружување,
збирот на процентите може да биде
различен од 100.
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пред-истражување

Добиените податоци по однос на месечните
примања покажуваат дека на�големиот дел
од жителите на Општина Аеродром
опфатени со ова истражување, или 28%
имаат месечни приходи од 25.000 до 36.000
денари; 16% имаат месечни приходи од
18.000 до 24.000 денари; 15.6% имаат
месечни приходи повеќе од 42.000 денари;
11.7% имаат месечни приходи од 36.000 до
42.000 и 10.3% имаат месечни приходи
помалку од 18.000 денари. Останатите 18.2%
одби�а да дадат одговор на ова прашање.

женски
60%

машки
40%

ПОЛ - Истражувањето за испитување на
перцепциите и однесувањата на жителите на
Општина Аеродром во односна
алтернативните форми на мобилност,
односно пешањето и велосипедизмот се
спроведе на примерок од 368 жители. Од
нив, на�голем дел се жени, односно 60% од
испитаниците, а останатите 40% мажи.

ВОЗРАСТ - На�големиот дел од вкупниот
бро� испитаници, или 32.6% се возрасни
лица на возраст од 29 до 40 години,
последователно 22.8% на возраст од 41 до 50
години, а 19.8% се млади лица на возраст од
18 до 19 години. Помал дел од жителите
опфатени со истражувањето се на возраст од
51 до 64 години (13.6%), над 64 години (6.5%)
и лица помлади од 18 години (4.6%).

Пол возраст

месечни приходи

По
д 1

8 го
ди
ни

18-2
8 

29-4
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41-5
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51-6
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4 го
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ни

40% 

30% 

20% 
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0% 

Демографска структура

0 10 20 30

Одбивам да одговорам 

Над 42.000 МКД 

32-42.000 МКД 

25-36.000 МКД 

18-24.000 МКД 

Под 18.000 МКД 



ДА
72%

НЕ
28%

6-7 денови 4-5 денови 1-3 денови Поретко Никогаш
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наоди од истражувањето

На�голем дел од жителите на Општина
Аеродром опфатени со ова истражување, или
72%имаат возачка дозвола.

Графикон 1: Дали имате возачка
дозвола?

Графикон 2:  Дали поседувате или
имате пристап до автомобил?

ДА
65.8%

НЕ
34.2%

Слична е ситуаци�ата и по однос на
прашањето – Дали поседувате или имате
пристап до автомобил, на кое 65.8% од
жителите на Општина Аеродром опфатени
со истражувањето одговориле потврдно,
наспроти нешто повеќе од една третина
(34.2%) кои одговориле дека не поседуваат
или немаат пристап до автомобил. 

Графикон 3: Колку често го користите
автомобилот за да одите на работа
(седмично)?

Автомобилот е на�често превозно средство
кое се користи во нашата зем�а. Од
испитаниците кои дадоа одговор на ова
прашање, на�големиот дел од нив, или 26.4%
го користат сво�от автомобилчетири до пет
деновиво седмицата за одење и враќање од
работа, додека дури 16.1% од нив речиси
секо� ден го користат автомобилот за истата
намена. Добар дел од испитаниците, или
21.5% одговориле дека никогаш го користат
сво�от автомобил за таа намена, а 18.6% го
користат поретко. Останатите, или 17.4%
користат автомобил за одење на работа еден
до триденови во седмицата. 



Графикон 6: Дали поседувате
велосипед?

6-7 денови 4-5 денови 1-3 денови Поретко Никогаш

40% 
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20% 

10% 

0% 

 0 5

На�големиот дел од испитаниците кои
поседуваат велосипед, или 30.2%
секо�дневного користаткако превозно или
пак рекреативно средство; 23.3% четири до
пет денови; 21.8% еден до три деновиво
текот на една седмица, а 19.8% поретко. Само
5% од испитаниците кои дале одговор на ова
потрашање никогаш не го користат сво�от
велосипед. 

Речиси половина од испитаниците опфатени
со ова истражување, или 45.1% не
поседуваат велосипед. 

Графикон 5: Колку километри во
просек поминувате при секое
користење на автомобилот?

ДА
54.9%

НЕ
45.1%

Испитаниците опфатени со ова истражување
во просек поминуваат до 20 километри при
секое користење на сво�от автомобил
(74.8%), а помал дел и до 50 километри
(19.4%).
 

Автомобилот е на�често превозно средство
кое се користи во нашата зем�а. Од
испитаниците кои дадоа одговор на ова
прашање, на�големиот дел од нив, или 26.4%
го користат сво�от автомобилчетири до пет
деновиво седмицата за одење и враќање од
работа, додека дури 16.1% од нив речиси
секо� ден го користат автомобилот за истата
намена. Добар дел од испитаниците, или
21.5% одговориле дека никогаш го користат
сво�от автомобил за таа намена, а 18.6% го
користат поретко. Останатите, или 17.4%
користат автомобил за одење на работа еден
до триденови во седмицата. 

Графикон 4: Колку често го
користите автомобилот за забава
или други активности (седмично)? 

до 20 км до 50 км до 100 км до 200 км 200+ км

75% 

50% 

25% 

0% 

Графикон 7: Колку честовозите
велосипед (седмично)? 

6-7 денови 4-5 денови 1-3 денови Поретко Никогаш

40% 

30% 

20% 

10% 
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За почеста употреба на велосипедот како
превозно и рекреативно средство, жителите
од Општина Аеродром опфатени со ова
истражување сметаат дека е потребно да се
унапредат велосипедските патеки, односно
да се подобри �авното освелување за
поголема безбедност (35.4%), како и
соодветно да се обележат патеките за
велосипеди (26.6%). Со оглед на тоа што
речиси половина од испитаниците не
поседуваат велосипед, општината е
потребно да доделува субвенции за
купување (19%), а исто така потребно е да се
обезбеди и доволен бро� на паркинг места за
велосипеди (18.9%).

Испитаниците кои поседуваат велосипед
на�често го користат со цел да бидат
физички активни (25.4%), за заштита на
животната средина (22.1%), но и за
подобрување на расположението (17.6%).
Помал дел од испитаниците ги истакнале и
здравствените придобивки кои потекнуваат
од возењето велосипед (12%), на дел од нив
работата им е блиску (11%), а 9.3% го
користат и за да заштедат, како гориво, така
и време, биде�ќи со велосипед многу
полесно се пробива метежот во поголемите
градови. Само 5% одговориле дека немаат
друг избор освен да користат велосипед како
превозно средство. 

Графикон 8: Зошто возите велосипед?

Графикон 10: Што сметате дека е
потребно да се подобри во Вашата
општина за да возите велосипед
поредовно?

0% 10% 20% 30%

Немам друг избор 

За заштита на животната средина 

Ми го подобрува расположението 

Работата ми е блиску 

Да заштедам 

Поради здравствените придобивки 

За да бидам физички активен/на 

Графикон 9: Што најчесто Ве
спречува да возите велосипед?

Временските услови на�често ги спречуваат
жителите на Општина Аеродром да возат
велосипед, а на то� став се 32.8% од нив.
Дополнително, 23.5% од испитаниците �а
посочиле несоодветната велосипедска
инфраструктура, 10.4% преферираат
транспорт што не бара физички напор,
додека 10.2% одговориле дека немаат
доволно време. Останатите, или 23.1% не
поседуваат велосипед. 

0%
20%

40%

Временските услови 

Несоодветната велосипедска инфраструктура 

Немам доволно време 

Немам велосипед 

Преферирам транспорт што не бара физички напор 

0%
20%

40%

Паркинг за велосипеди 

Соодветно осветлување за поголема безбедност 

Обележување на патеките 

Општината да дава субвенции 



Да адаптираат патеки за велосипед. Ако ги обележат само со боја не значи
дека се функционални!”

Да нема паркирани возила на велосипедски патеки и тротоари.”

Да се зголеми присуството на полицијата на улица за да се воведе ред во
сообраќајот и повнимателно да се управуваат моторните возила.”

Да се искорени кражбата на велосипеди.”

Да се направат засебни патеки за велосипедисти и пешаци.”

Редовно да се одржуваат велосипедските патеки – крпење на дупките,
кастрење на гранките од дрвјата, чистење на сметот.”

По однос на ова прашање, на
испитаниците им дадовме простор да

дадат и свои коментари:

Повеќе од половина од испитаниците
опфатени со ова истражување, или 57.1%
одговориле дека секо�дневно пешачат по
на�малку 30 минути. Нешто повеќе од една
третина, или 36.1% пешачат помалку од три
пати во една седмица, а само 6.8%
одговориле дека воопшто не пешачат. 

Графикон 11: Дали пешачите?

0% 20% 40% 60%

Не 

Ретко (помалку од 3 пати неделно) 

Да, секо� ден по на�малку 30 минути  

Графикон 12: Зошто пешачите?

0% 10% 20% 30% 40%

Немам друг избор 

За заштита на животната средина 

Ми го подобрува расположението 

Работата ми е блиску 

Да заштедам 

Поради здравствените придобивки 

За да бидам физички активен 

Речиси една третина од испитаниците, или
30.7% пешачат со цел да бидат физички
активни, 23.2% одговориле дека пешачењето
им го подобрува расположението, a 21.2%
пешачат поради придобивките по општото
здрав�е. Помал дел од испитаниците �а
користат близината на своето работно место
и одат пеш (8.7%), но пешачат и за заштита
на животната средина (7.8%), додека за 6%
пешачењето претставува поекономична
алтернативна мобилност. Само 2.4% од
испитаниците одговориле дека немаат друг
избор освен да се движат на ово� начин.
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Временските услови на�често ги спречуваат
жителите на Општина Аеродром да пешачат,
а то� став се дури 56.1% од нив.
Дополнително, 24.5% од испитаниците �а
посочиле несоодветната пешачка
инфраструктура, ко�а воедно е честопати
блокирана од паркирани автомобили, а19.5%
одговориле дека немаат доволно време. 

Графикон 13: Што најчесто Ве
спречува да пешачите?

0% 20% 40% 60%

Немам доволно време 

Несоодветна инфраструктура 

Временските услови 

Графикон 14: Според Вас, кој е
најдобар начин да се подобри
физичката активност кај граѓаните?

За подобрување на физичката активност ка�
граѓаните, жителите од Општина Аеродром
опфатени со ова истражување сметаат дека е
потребно да се подигне свеста ка�
населението за важноста на физичката
активност (30%), како и да се воведат
политики на локално ниво за поголема
мобилност (18.8%), дополнително да се
подигне свеста во врска со загадувањето на
воздухот и вли�анието на климатските
промени (18.5%). Помал дел од граѓаните
сметаат дека е потребно да се унапреди
физичкото образование во училиштата
(17.6%) и да се обезбедат субвенции на
локално ниво (15%). 

0% 10% 20% 30%

Да се подигне свеста ка� граѓаните за животната средина 

Да се подигне свеста ка� граѓаните за физичката активност 

Да се даваат субвенции на локално ниво 

Да се воведат политики на локално ниво за поголема мобилност 

Да се подобри физичкото образование 



Во населбата нема општински центар каде граѓаните од сите возрасти би
имале можност да вежбаат, да посетуваат секции како хор, играорна група,
центар каде повозрасните би се се дружеле, базен, кино, театар. 

Граѓаните се доволно свесни, но општината не е доволно посветена на
нивните потреби.”

Во населба Лисиче е потребно да се изградат повеќе спортски терени за
различни видови на спортови, да се изгради скејт парк, да се инвестира во
училишното физичко образование.”

Да се подобри пешачката инфраструктура, да нема паркирани автомобили,
како и редовно да се чисти сметот.”

По однос на ова прашање, на
испитаниците им дадовме простор да

дадат и свои коментари:

Речиси половина од жителите на Општина
Аеродром опфатени со истражувањето, или
48.6% редовно користат мобилни апликации
за следење на движење и физичка
активност, 20.4% одговориле дека би сакале
да користат, а 31% не се заинтересирани да
користат мобилна апликаци�а ко�а нуди
такви можности. 

Графикон 15: Дали користите
мобилни апликации за
следење на движење и
физичка активност?

Графикон 16: Според Вас, дали
загадувањето на воздухот во Град
Скопје во голема мера е предизвикан
од прекумерено користење
автомобили?

На�големиот дел од испитаниците опфатени
со ова истражување, или 59.8% се на ставот
дека загадувањето во Град Скоп�е во голема
мера е предизвикан од прекумерено
користење автомобили, односно 23.6%
сметаат не е предизвикан од таа причина.
Останатите, или 16.6% не знае�а да дадат
одговор на ова прашање. 
.
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Ниски 1.9% од вкупниот бро� на испитаници
се информирани за нивнитеCO2 емисии,
односно мнозинството испитаници, или
59.2% не знаат, но би сакале да знаат колкав
е нивниот CO2 отпечаток за секо�дневно
користење автомобил на релаци�а до 15
километри. Останатите 38.9% одговориле
дека не знаат, но и деканемаат интерес да се
информираат.

Графикон 18: Со кој од следниве
искази се согласувате?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Многу ме загрижуваат климатските промени и веќе го намалувам моето  вли�ание 

Ме загрижуваат климатските промени, но не знам како можам да придонесам 

Не се грижам за климатските промени, тие секако ќе се случат 
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На жителите од Општина Аеродром
опфатени со ова истражување им беа
претставени три искази:
-44.3% од вкупниот бро� испитаници велат
дека климатските промени многу ги
загрижуваат и веќе преземаат чекори за
намалување на ризикот од нивното
вли�ание;
-36.1% од вкупниот бро� испитаници велат
дека климатските промени ги загрижуваат,
но не знаат на кои начини можат да
придонесат за нивно намалување;
-19.6% не се грижат за вли�анието на
климатски промени, биде�ќи климатските
промени секако ќе се случат. 

Графикон 17: Дали знаете колкав е
вашиот CO2 отпечаток (carbon
footprint) за секојдневно користење
автомобил на релација до 15
километри?
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ПОСТ-истражување

На прашањето дали ќе продолжите да
возите велосипед до вашите секо�дневни
дестинации, повеќе од половина од
велосипедистите, или 61.5% ќе продолжат да
користат велосипед до саканите дестинации
на�малку три пати, 23.1% на�малку два пати и
15.4% на�малку еднаш во текот на една
седмица. Со цел д се поттикне и зголеми
употребата на велосипеди, на�големиот дел
учесничките и учесниците, или 41.7% сметаат
дека е потребно да се обележат патеки за
велосипеди, 25% сметаат е потребно
општината да субвенционира купување нови
велосипеди, а еднаков процент или 16.7% �а
истакнаа потребата од паркинг места за
велосипеди, како и соодветно осветлување
на велосипедските патеки за поголема
безбедност.

Велосипедисти

0 25 50 75

Да, на�малку три пати неделно 

Да, на�малку два пати неделно 

Да, на�малку еднаш неделно 

Жителите и жителките на Општина Аеродром, кои беа дел од СТРАВА предизвикот, имаа
можност да дадат свое мислење и информации во вид на веќе искажани и неискажани
потреби, идеи и ставови по однос на постоечките услови за возење велосипед и
пешачење во општината, дополнително како истите во блиска иднина да се подобрат. 

Во предизвикот беа вклучени 48 учесници и учеснички, од кои 24 пешаци и 24
велосипедисти. Речиси сите од нив се задоволни од своето учество (97%). Тие и понатаму
ќе продолжат да ја користат апликацијата СТРАВА за ја следат својата физичка активност
и постигнувања. 

0 10 20 30 40 50

Паркинг места за велосипеди 

Осветлување за поголема безбедност 

Обележување на патеките 

Општината да дава субвенции за велосипеди 



На�големиот дел од пешаците, или 65% ќе
продолжат да пешачат до своите
секо�дневни дестинации на�малку три пати, а
речиси една третина, или 35% на�многу два
пати во текот на една седмица. Меѓутоа,
дополнителен поттик на жителите и
жителките да изберат одржлив и безбеден
превоз како пешачењето е отстранување на
неправилно поставените возила на троарите
и пешачките патеки (50%), соодветно
осветлување на пешачките за поголема
безбедност (40%), како нивно подобрување и
одржување (10%). 

0 25 50 75

Да, на�малку три пати неделно 

Да, на�малку два пати неделно 

0 10 20 30 40 50

Да се отстранат автомобилите од тротоарите 

Соодветно осветлување за зголемена безбедност 

Да се подобрат пешачките патеки и тротоари 
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Пешаци



Гранките од дрвјата на патеките и пешачките патеки, речиси воопшто не се
скроени и уредени крошните на дрвјата, огромна опасност за учесниците и
рекреативците”

Срчи од стакло, остатоци од флаши (често страдаат гумите од велосипедите)
аларматна ситуација од потегот Лисиче, Н. Лисиче, кејот на Вардар и другиот
дел од општината”

Велосипедска култура и почитување на обележаните знаци за движење
(многу често има луѓе кои возат во спротивна насока а ширината на
велосипедските патеки е околу 1 метар)."

Општината да издава дозволи за градба на станбени објекти исклучиво ако
има доволен број на гаражни места за автомобили и исто така затворено и
безбедно гаражно место за велосипеди.”

Повеќе велосипедски патеки, постоечките не се доволни, повеќе паркинзи и
да се изнајде начин да се подигне сообраќајната култура, имено многу често
се случува на велосипедската патека да се движат пешаци па и родители со
детски колички иако имаат тротоар/ пешачка патека, возење во спротивен
правец на велосипедската патека иако има обележани патеки од двете
страни на булеварот.”

Да се внесе свеста за велосипедите во образовниот систем уште од најмала
возраст и само на тој начин ќе се смени општеството кон подобро, како за
нас така и за природата.”

Да се закрпат дупките, да се косат треви, да се чистат површините со кал,
прскалките со вода соодветно да бидат поставени, искршените клупи да се
заменат со нови, да се чистат фонтаните и околу нив, да се згрижат
бездомните кучиња.”

Да се стават соодветни, пониски тротоари по траекторијата на патеката.”

Во продолжение се претставени и дел од
нивните препораки за подобрување на

велосипедизмот во општината:
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 Пешачењето по улиците во населба Лисиче е тотално небезбедно. Нема
знаци за ограничување на брзината и сите тротоари се окупирани со
паркирани возила. Како прво да се стават сообраќајни знаци со
ограничување на брзината, да се постават легнати полицајци и да се
расчистат тротоарите. И повторно, да се направат игралишта и спортски
терени во населба Лисиче за да можат децата својата игра од локалните
улици да ја преместат на игралиштата бидејќи вака не се безбедни.”

Што е можно повеќе вакви проекти, кампањи, особено за помладата
популција, со цел да се создадат и поттикнат здрави навики.”

“Одличен предизвик за поттик на сите граѓани да ги остават своите
автомобили и повеќе одат пешки или да користат велосипед. Повеќе
едукативни флаери и повеќе предизвици во иднина.”

Во продолжение се претставени и дел од
нивните препораки за зголемување и
одржување на една од најздравите

навики за луѓето – пешачењето:
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