
екоПредвесНик
Број 9, јуни 2018       Бесплатен примерок

РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

Белгијците 
се народ што
„слуша"

стр. 10-11

Нашите граѓани многу
малку се грижат каква
вода пиеме и каков 
воздух дишеме

ЛогиН КочишКи

го чистеа кејот на вардар

стр. 12-13

Кафулињата што
селектираат стакло
добија признанија
од „Пакомак“

стр. 4-5

„Пивара“, „Пакомак“ 
и амбасадорите

стр. 6-7



Критериумите што ќе треба да ги
исполни најеколошката општина и
градоначалник се следниве:
1. Количина собран и селектиран

отпад од пакување, од
домаќинствата, деловните
субјекти и од училиштата, според
број на жители во општината за
период 1. 1. 2018 година – 31. 12.
2018 година.

2. Количина собрана стаклена
амбалажа како отпад од пакување,
од екокафулиња и од екоресторани,
според број на жители во
општината за период 1. 1. 2018
година – 31. 12. 2018 година.

3. Висина на средства во
општинскиот буџет, предвидени
за екологија (процентуално,
според број на жители) за 2018
година.

4. Реализирани еколошки проекти во
тековната година во сите области,
отпад, вода, воздух, биоотпад и
компост....

• Реализирање проекти
поврзани со екофасади,
соларни панели и слично, со
цел намалување на
загадувањето

• Зголемување на бројот на
зелени површини

• Проекти за јавни комунални
претпријатија на локално ниво
(проекти реализирани со
средства од буџетот ќе се
сметаат за предност).

5. Еколошки акции за чистење диви
депонии во општината, со личен
пример од градоначалникот, во
2018 година.

6. Грижа за урбаната опрема во
општината (контејнери и канти за
селекција на отпад).

7. Редовна контрола и исполнување
на потребните услови за работа на
големите загадувачи (фабрики и
слично).

„Пакомак“ 
ќе одбере 

најеколошки 
градоначалник 
и општина за 
2018 година

Компанијата 
„Пакомак“ на 

најеколошката општина 
и градоначалник ќе им додели 

модерно детско игралиште 
направено од еколошки 

и рециклирани 
материјали

Пријавувањето на учеството на конкурсот може да се направи до 31 декември 2018 година до 23.59 часот. Пријавата
треба да се достави во електронска форма на е-пошта: i.brdaroski@pakomak.com.mk. Формата за пријавување може да се
преземе од веб-страницата на „Пакомак“ www.pakomak.com.mk.

Компанијата „Пакомак“ на најеколошката општина и градоначалник ќе им додели модерно детско игралиште направено од
еколошки и рециклирани материјали. Игралиштето ќе биде поставено на локација во општината која ќе биде договорена во
соработка со општинските власти. Покрај тоа, градоначалник ќе добие можност своите проекти да ги образложи во интервју
за еколошкиот весник „Зелен предвесник“. 

компанијата 
„Пакомак“ организира конкурс за

избор на најеколошки градоначалник и
општина за 2018 година. Изборот ќе се из-

врши во јануари в година, а право на учество
имаат сите општини во земјава, урбани и ру-
рални. Градоначалниците, кои ќе сакаат да се
гордеат со титулата еколошки градоначалник
и еколошка општина, ќе треба да се пријават

на конкурсот, и да ја пополнат аплика-
цијата што ќе биде објавена на веб-

страницата на „Пакомак“.



в
о безмалку 8 години постоење, успеавме
во нашиот систем за селекција на
отпадот да вклучиме над 850 домашни
компании (производители и увозници)
кои пуштаат над 40% од отпадот од

пакување кои се создава со продажбата на нивните
производи во земејава. Тие го финансираат нашиот
систем и со нивна помош остваруваме соработка со
над 30 општини во Македонија каде живее над 55%
од населението во земјава.

Ако во 2011 имавме стапка на рециклирање од
15% на отпадот од пакување од нашите членови
(цца. 6.700 тони), во 2017-та година завршивме со
стапка  на рециклирање од над 45% или над 20.000
тони отпад од пакување кои наместо на депонија,
завршија во капацитетите за рециклирање во
змејава или регионов. За оваа 2018 имаме
амбициозен план да собереме и рециклираме 12%
повеќе отпад од пакување, а истите стапки на раст
во собирањето и рециклирањето ги имаме
проектирано и за 2019-а и 2020-та година кога
очекуваме преку нашата мрежа на собирање да
однесеме на рециклирање над 26.000 тони отпад од
пакување.

Ова секако е тешко изводливо без соработка со
општините и државните институции од областа на
екологијата, но и од социјалната сфера каде се
засегува прашањето на неформалните собирачи.
Институциите се секако важни, но сепак најголем
придонес кон успехот во зголеменото рециклирање
на отпадот воопшто треба да имаме ние
ГРАЃАНИТЕ! 

Институциите на државата не се органи надвор
од општеството. Напротив, во нив работат наши
сограѓани, соседи и роднини, пријатели, другари од
детството, колеги од студентските денови.. луѓе кои
секојдневно ги среќаваме. Системот на вредности

кои го
имаат

државните институции во голема мерка го
отсликува системот на вредности на општеството!
Таа интеракција е взаемна и доколку е во ист правец
и насока, го носи целото општество на повисоко
ниво на вредности и дава висок потенијал за
економски просперитет.

Затоа, кога се жалиме на институциите и
вредностите кои владеат во нив како корпоративна
култура, треба да сфатиме дека и ние сме придонеле
индиректно во градењето на истите. Она што го
толерираме и прифаќаме како вредност ние како
граѓани,  несвесно или по линија на помал отпор,
често е јасно пресликано како систем на вредности
во државните органи, на кој систем се жалиме и го
презираме! Затоа што нели, во институциите
работиме ние, граѓаните! 

Ако сакаме да се промени општеството на
подобро, промената треба да почне од нас самите!
Биди промената што сакаш да ја видиш кај другите-
оваа мудра теза на големиот Махатма Ганди е
безвременска и важи за сите индивидуи, компании
и општества. Дури и модерниот менаџмент ја
признава и  нарекува Лидерство преку пример, еден
од најуспешните начини да спроведете промени и
да ги поведете другите со себе.

Токму затоа другари, пријатели, роднини и соседи,
соборци за почиста и еколошка Македонија! Да не
очекуваме друг да се грижи повеќе од нас за
природата! Да не очекуваме друг да го подигне
шишето на кое ќе се спрепнеме на улица, фрлено од
некој трет наш сограѓанин! Да не очекуваме друг да
пријави масовно нессодветно фрлање отпадоци на
несовесни граѓани или компании! Да не очекуваме
само од институциите да го променат нашиот
систем на вредности кон отпадот и природата! Ние,
ГРАЃАНИТЕ со личен пример и залагање треба да
покажеме како треба да се однесуваме кон
природата! НИЕ треба да го селектираме отпадот и
одлагаме одделно, иако често
институциите не се подготвени
во тоа да не следат! Ние со нашето
однесување и истрајност можеме
да креираме јавна свест и
притисок врз нив да почнат да се
менуваат. Преку промена на
навиките на нашите
пријатели, соседи,
роднини... со личен
пример и без
изговори! 
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ВоВедник

Живејте ги вредностите
за кои се залагате

Бидете пример на граѓанин кој со своето однесување во средината каде живее и работи ги
менува еколошките навиките на своите најблиски!

Токму затоа
другари,
пријатели,
роднини и соседи,
соборци за почиста
и еколошка
Македонија! Да не
очекуваме друг да
се грижи повеќе од
нас за природата!
Да не очекуваме
друг да го подигне
шишето на кое ќе
се спрепнеме на
улица, фрлено од
некој трет наш
сограѓанин! Да не
очекуваме друг да
пријави масовно
нессодветно
фрлање отпадоци
на несовесни
граѓани или
компании! Да не
очекуваме само од
институциите да го
променат нашиот
систем на
вредности кон
отпадот и
природата!

Пишува : 
Филип ИвановскИ,

Извршен Директор 
во Пакомак



п
од мотото „Clean Up, Tweet Up“ и во организација
на „Пивара Скопје“, Амбасадата на Кралството
Холандија и компанијата „Пакомак“, во април се
одржа акцијата за чистење на патеките и на
бреговите од двете страни на реката Вардар во

централното градско подрачје на Скопје. На акцијата се
приклучија и британскиот амбасадор Чарлс Герет, како и
амбасадорот на САД, Џес Бејли со своите тимови. Целта на
оваа екоакција, во која масовно се приклучија вработените
во „Пивара“, беше да се собере целиот сув отпад на двете
страни од кејот на Вардар за да биде соодветно рециклиран.

„Заштитата и унапредувањето на животната средина е
меѓу најзначајните области на кои сме посветени како
компанија, но и како поединци, кои на волонтерска
основа одвојуваат дел од своето работно време за да дадат
свој придонес во успехот на ваквите екоакции“, изјави
Ламбро Патче, менаџерот за односи со јавност и за
комуникации во „Пивара Скопје“ и додаде дека
компанијата, како еден од основачите на „Пакомак“,
континуирано вложува сериозни финансиски средства со
кои се обезбедува ефикасно функционирање на системот
за управување на отпадот од пакување. 

Тој посочи дека преку ваквите екоакции се упатуваат
порака и апел до другите компании и до целото
општество дека сите треба да го преземат својот дел од
одговорноста и да се ангажираат повеќе во решавањето
на проблемот со загадувањето, со што ќе создадат
одржлива иднина за следните генерации.

Секој од нас мора да даде придонес за почиста околина
Ова е трета по ред волонтерска екоакција што ја

организираат „Пивара Скопје“, „Пакомак“ и Амбасадата на
Холандија. Во претходните две акции беа исчистени
брегот и водите на езерото Матка, како и кејот на реката
Вардар.

„Уште еднаш се обидовме да го дадеме својот придонес
за намалување на загадувањето, кое е голем проблем за
луѓето и за природата. Единствен ефикасен начин за
трајно надминување на овој проблем е повеќе работа,

eкo македонија

„Пивара“, „Пакомак“ 
и амбасадорите 

го чистеа кејот на Вардар



посветеност и соработка меѓу јавниот сектор,
компаниите и граѓаните. Со нашиот денешен ангажман
сакаме да покажеме дека секој од нас може да даде личен
пример за другите и да го поттикне решавањето на кој
било проблем“, истакна амбасадорот на Кралството
Холандија, Ваутер Пломп.
Компаниите да се приклучат кон системот за селекција и
за рециклирање на отпадот 

Целата логистичка поддршка за соодветен
транспорт, селектирање и за рециклирање
на собраниот отпад ја обезбеди
„Пакомак“, специјализирана
компанија, чијашто основна
дејност е управување на отпад
од пакување заради нама лу -
вање на минимум на
несаканите ефекти од
него врз животната
средина.

„Сед ма
година по
ред ’Па -
комак‘,
со
редовната
поддршка и
финансиите што
ги добиваме од
нашите компании-
основачи и од другите
членки на системот,
успеваме да ги надминеме
годишните национални
еколошки цели што ни ги одредува
државата за собирање и за правилен
третман на отпадот од пакување. Но,
постојат субјекти што пуштаат отпад на
пазарот, а не учествуваат во
финансирањето на системите за
негово собирање и рециклирање,
ниту ѝ плаќаат на државата за
тоа, со што ди ректно ги
оштетуваат буџетот и
животната средина. Тоа е
јасен показател каде
треба да се бараат
решенијата.
Товарот и од -
го вор    носта
за реша -
вање на
проб -
лемите мора
да го понесат
сите“, изјави
Филип Ивановски,
извршниот директор на
„Пакомак“.
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На чисте
њето на кејот се

приклучија амбасадорите

на Холандија, Велика

Британија и на САД,

Пломп, Ге
рет и

 Бејли

  
  

Преку 
екоакцијата

учесниците упатија 
порака и апел до

компаниите и до целото
општество дека сите треба

да го преземат својот дел од
одговорноста и да се
ангажираат повеќе во

решавањето на
проблемот со
загадувањето
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eкo македонија

о
пштествено одговорни
кафулиња и ресторани, кои
редовно селектираат

амбалажа, секој месец овозможуваат
80 тони стакло да замине на
рециклирање, а не на депонија.
Компанијата „Пакомак“ на сите свои
партнери во проектот „Are You
Recycling“ им укажа благодарност за
совесноста и за иницијативата да
бидат дел од оваа акција, која има цел
да ја подигне свесноста на повисоко
ниво во однос на третманот на
отпадната амбалажа. 

„Задоволство е да се соработува со

вакви луѓе, кои покажаа голема
свесност за важноста да се селектира
отпадот. Благодарение на овој проект
’Пакомак’ месечно успева да собере
повеќе од 80 тони стаклени шишиња,
чијашто крајна дестинација се
фабриките за рециклирање стакло.
Тоа значи повеќе од 200.000 шишиња
месечно, кои ќе се преработат и ќе
станат шишиња, со минимална можна
потрошувачка на енергија и на
загадување на околината. Оваа
активност досега се покажа како
многу ефикасна, иако од самите
угостители не бара голем ангажман,

освен високо ниво на еколошка
култура, која посакуваме да ја имаме
и кај секое домаќинство во државава“,
изјави Филип Ивановски, извршниот
директор на „Пакомак“.

Во синџирот на угостителски
објекти што селектираат амбалажа
влегуваат повеќе од 600 објекти од
целата држава. Оваа година 23
угостителски објекти се закитија со
признанијата за најеколошки локали,
„Ла Тераца“, „Пелистер“, „Скопски
мерак“, „Дукат“, „Дојрана“, „Барбакан“,
„Енрико“, „Форца“, „Русија“,
„Синдикат“,„ Фурна“, „Круг“, „Дион“,
„Баду“, „Ирски паб Ст. Патрик“, „Јавна
соба“, „Хотел Бистра Маврово“, „МКЦ
клуб“, „Плеј сити кафе“, „Сидро“,
„Гнездо“, „ХХЛ“ и „Мартини“.

„Иднината на успешните
угостители не е само во квалитетот
на услугата што ја нудат, туку и во
нивната одговорност кон зачувување
на средината во која работат,
одговорност кон општеството во кое
живеат и заработуваат. Се надеваме
дека ова е значаен чекор кон тоа да
станеме земја со развиена еколошка
свест и со модерно управување на
отпадот што го создаваме“, се
согласија угостителите.

кафулињата што 
селектираат стакло 
добија признанија од „Пакомак“
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„Р
отари Македонија“, во
соработка со „Пакомак“,
во мај организираше

голема екоакција за собирање и
за селекција на отпад во која
учествуваа 400 ротаријанци од
сите градови во кои има ротари-
клубови.

Акцијата под мотото „Рака-
вици, кеса, селекција - сите во
екоација!“ го одбележа првиот
Ротари ден во Македонија, а ја
поддржаа пријатели на клубо-
вите и случајни минувачи. Во ак-
цијата беа собрани 15 тони
отпад.

„Нашата главната цел е да се
подигне свеста за чиста околина,
селекција на отпадот и значе-
њето да се има чист град, како и
дружба на членовите на клубот
меѓу себе и со сите активни гра-
ѓани што ќе се вклучат во ак-
цијата“, изјавија членови на
ротари-клубовите.

Екоакцијата се одвиваше па-
ралелно во 13 градови во Маке-
донија, Скопје, Велес, Кочани,
Виница, Куманово, Тетово, Не-
готино, Штип, Прилеп, Кава-
дарци, Свети Николе, Битола и
Охрид.  Во Скопје се чистеше от-
падот во Градски парк, во Велес
Младинскиот парк, а во Него-
тино просторот околу спорт-
ската сала ,,Младост“.
Штипските ротаријанци ги чи-
стеа парковите во централниот
дел на градот, во Битола кај но-
виот градски пазар, а во Кума-
ново по должина на булеварот
„Октомвриска револуција“.
Охриѓани го чистеа централ-
ното градско подрачје, во Те-
тово зелениот пазар, градскиот
стадион, патеката покрај ре-
ката, градинките, градскиот
центар и паркот, а ротаријан-
ците од Свети Николе чистеа во
излетничкото место Ѓуриште.

ротаријаНците и „Пакомак“ 
во екоакција собраа 15 тоНи отПад 
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eко македонија

д
ецата што ги гледаат
магионичарските
трикови на
илузионистот

Кристијан Шопов знаат
повеќе за селекцијата и за
рециклирањето на
отпадната амбалажа.
Компанијата „Пакомак“
спроведе истражување во
две основни училишта во
Скопје, пред и по
одржувањето на
претставите на Шопов,
во рамките на проектот
„Хокус покус,
рецикирањето е во
фокус“. Децата
покажале многу
поголеми знаења за
пластичниот, стаклениот
и за другиот отпад и за
неговото собирање,
селекција и рециклирање
откако ги гледале неговите
трикови на еколошки теми. 

Претставите се одржаа во
основните училишта „Јан Амос
Коменски“ и во „Јохан Хајнрих
Песталоци“,  каде што беа
анкетирани 120, односно 130
деца. Тие требаше да го поврзат
отпадот од пластика, стакло,
лименки и од хартија со
одредена боја на контејнер. Исто
така, тие требаше да одговорат
што се добива со рециклирање
пластично шише, картонска
кутија и стаклена тегла. Тие
имаа избор меѓу две
фотографии, од поле со цвеќе и
со трева и од депонија, да

одговорат на прашањето во
каква животна средина треба да
живееме.

Според истражувањето на
нивните одговори, пред
магионичарската претстава во
„Коменски“ имало вкупно 102
неточни одговори на сите
прашања, додека, пак, по

завршувањето на претставата,
на истите прашања биле дадени
52 погрешни одговора. Во
„Песталоци“, во анкетата пред да
ги гледаат еколошките трикови,
децата погрешиле во 144
одговори, додека, пак, по
претставата тој број се намалил
на 93 неточни одговори. 

децата научиле за селектирањето

Преку магиоНичарски трикови

маПа На
сите коНтејНери

за стакло
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Компанијата
„Пакомак“

подготви мапа со
сите локации каде што

има поставени зелени
контејнери за стакло. Сите

совесни граѓани, кои селектираат
стаклена амбалажа, на мапата можат
да проверат која локација им е
најблиску до домот или работното
место и таму да ја остават за да биде
однесена на рециклирање. 

Според мапата, во општината
Центар на 23 локации има зелени
контејнери за стакло, во Карпош на

34, а во општината Аеродром на 38
локации. Во општината Ѓорче Петров
стаклена амбалажа може да се остави
на 12 локации, во Кисела Вода на
осум, а во Чаир на 14 локации. Во
Гази Баба има 10 локации, а во
општината Бутел стакло се остава на
едно место, во населбата Радишани. 

Мапата е објавена на веб-
страницата на „Пакомак“, а може да
се види и на следниов линк
https://www.google.com/maps/d/view
er?mid=1QlxD0rxyrdL0-
q_LNHqDeDMKDnqe3Bsc&ll=41.99473
580000004%2C21.41939160000004&
z=14

Во рамките на проектот „Да селектираме и да
рециклираме заедно“, компанијата „Пакомак“ и
Општина Центар организираа акција „Време е за
пролетно чистење“. Жителите на оваа скопска
општина, под мотото „Продолжи го кругот за почист
дом“, селектираа по седум стаклени шишиња или
тегли, а за возврат од „Пакомак“ добија семе за цвеќе.
Акцијата се спроведе во текот на мај и на јуни, кога во
урбаните заедници на општината беа поставени

специјализирани, зелени контејнери, каде што
граѓаните ја селектираа стаклената амбалажа. 

„Во заедничка акција со локалната самоуправа, ги
повикавме граѓаните да ги исчистат подрумите од
стаклената амбалажа што не им е потребна и тоа да го
направат на вистинскиот начин. Ние се обврзавме
стаклото да го испратиме на рециклирање, а како
награда им дадовме семе за цвеќе“, посочија од
„Пакомак“. 

граѓаните на општина 
центар селектираа стакло

маПа На
сите коНтејНери

за стакло



eко интервју

Ваше лично претставување и

став во врска со екологијата.

„Пасворд продакшн“ е една од рет-
ките продуцентски куќи во Македо-
нија што обрнува особено внимание
на еколошките аспекти на живее-
њето, воедно применувајќи ги во
својата работа, односно во своите ак-
тивности, за што сведочат и наста-
ните што се во наша организација. За
ваквите свои заложби и определби,
впрочем, добивме и меѓународно
признание од Yourope (aсоцијација
на eвропски фестивали) преку на-
градата Grean ’n’ Clean за еко-
пријатеска организација на нашиот
фестивал „Таксират“.

Споредба на состојбите во

земјава и во светот, местата што

сте ги посетиле.

Разликите се огромни и забележ-
ливи со голо око. Нашата земја многу
заостанува во овој поглед. Кај нас,
навистина, треба многу да се работи

на едукација, популаризација, по-
ттикнување и на практикување на
сите неопходни активности по-
врзани со екологијата и со зелените
иницијативи. Секогаш кога ќе посе-
тиме некој фестивал, концерт или
конференција во странство ја чув-
ствуваме ангажираноста, посветено-
ста и сеприсутноста на зелениот
активизам во сите нивоа и пори на
организацијата на конкретниот на-
стан.    

На што сметате дека треба да се

работи најмногу во поглед на еко-

логијата, ваши предлози и суге-

стии.

Пред сè, мора да се работи на еду-
кација и на подигнување на свеста за
значењето и за неопходноста од жи-
веење во здрава и чиста животна
средина.

Што ве нервира најмногу, а што е

поврзано со екологијата во

земјата?

Тоа што прашањата поврзани со
екологијата кај нас се секогаш пози-
ционирани и третирани како
најмалку битни, речиси иреле-
вантни. Како никому (од институ-
циите до граѓаните) да не му е грижа
за тоа каков воздух дишеме, каква
вода пиеме, каква храна јадеме, дали
ни се чисти улиците, градовите, пар-
ковите... Рака на срце, во последниве
неколку години има мало позитивно
придвижување во оваа насока, па от-
таму ваквите скромни почетоци
треба да се поздрават како раѓање на
некаква нова граѓанска свест што

основач на издавачката музичка куќа

и агенција за менаџмент „Пасворд продакшн“

Логин КочишКи
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Нашите граѓаНи мНогу малку се грижат

каква вода пиеме и 
каков воздух дишеме



треба допрва да се засили и еден убав
сончев ден да стане моќен, влијате-
лен фактор во општеството.

Ваши еколошки активности и

навики.

Нашите активности редовно се
движат во насока на остварување на
заложбите добрите еколошки навики
да станат дел од музичките настани
во земјава. Годинава, на пример, во
рамките на осмото издание на „Д Фе-
стивал“ што се одржува во Дојран, ја
продолжуваме и продлабочуваме со-
работката со еколошката ини-
цијатива Go Green. Исто така, вредно
за истакнување е дека ова издание на
фестивалот ќе биде целосно веге.

Каква е вашата соработка со „Па-

комак“?

Соработката со нашиот долгого-
дишен екопартнер „Пакомак“ е од-
лична. Веќе можеме да кажеме дека
е традиционална, како во спроведу-
вање на иницијативите и на актив-
ностите на „Пакомак“ во рамките на
настаните што ги организираме,
така и преку логистичка, програм-
ска и организациска поддршка на
фестивалот Sound of Green што се-
која година се одржува на различна
локација во Скопје.

Оваа година го организирате фе-

стивалот покрај кеј, од каде

идејата и желбата и нешто повеќе

за гостите и за организацијата.

Да, годинава фестивалот Sound of
Green ќе се одржи денеска(петок) на
29 јуни, на платото пред Младин-
скиот културен центар (МКЦ), а како

главна ѕвезда е најавен легендар-
ниот јамајкански бенд Inner Circle,
еден од најголемите реге-бендови во
светот. Прославувајќи ја 50-годиш-
нината од своето постоење, лауреа-
тите на „Греми“ Inner Circle ќе
настапат во Скопје во рамките на
нивната светска турнеја. Ова е един-
ствена можност да се види во живо
култната реге-поп атракција и непо-
средно да се вкусат нивните хитови:
„Sweat“, „Bad Boys“, „Rock with You“,
„Games People Play“, „Young, Wild &
Free“, „Tenement Yard“ (неодамна сем-
плувана од Jay-Z) итн. Воедно, овој
настан претставува дел од серијата
концерти со кои „Таксират“ го одбе-
лежува својот 20. јубилеј. Влезот е
бесплатен, а за присуство посетите-
лите само треба да донесат едно
пластично или стаклено шише.
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основач на издавачката музичка куќа

и агенција за менаџмент „Пасворд продакшн“
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Во последниве неколку го-
дини има мало позитивно
придвижување во оваа на-

сока, па оттаму ваквите
скромни почетоци треба да
се поздрават како раѓање на

некаква нова граѓанска свест
што треба допрва да се за-

сили и еден убав сончев ден
да стане моќен, влијателен

фактор во општеството

Нашите граѓаНи мНогу малку се грижат

каква вода пиеме и 
каков воздух дишеме



а
ко досега не сте го
посетиле Брисел,
тогаш за вас стои еден
неоткриен вистински
мултикултурен град,

еколошка престолнина што плени
со својата архитектура, цветните
плоштади со многубројните
кафетерии, прекрасните паркови,
готските катедрали. Брисел е
познат по Атомиумот, по
вкусната кујна и по
белгиската чоколада. 

Но, сепак, Брисел, а и
Белгија, е лидер во
спроведување
еколошки проекти и
претставува пример за
другите земји како треба
правилно да се селектира,
да се рециклира отпадот, а и да
се одржува чиста и здрава
животната средина.

Ова го раскажува Моника
Роменска, по потекло од Бугарија,
а веќе неколку години живее и
работи како менаџер во ЕКСПРА,
Алијанса за спроведување на
обврските на произведувачите на
отпад, обврските за негова
селекција, организација при
рециклирање. Исто така, оваа
алијанса се грижи и за
спроведување на многу европски
еколошки регулативи, како и
национални еколошки цели.

Белгијците се лидери во екологијата
Успешноста на Белгијците во

борбата против загадувањето и
успешноста во селекцијата на
отпад се состои во тоа што на
темата екологија се народ што не
коментира и не протестира против
одредена реформа, закон или, пак,
такса, тие не се бунтуваат ниту
против казните доколку некој не
ги почитува прописите.

Принципиелноста и
желбата за

зачувување на
животната средина
и здравиот живот
се нивни

приоритети за секоја возраст.
Селекцијата на отпадот почнува

уште во домовите, потоа на
работните места, училиштата,
организациите итн. Постојат
контејнери за хартија, пластика,
метал и стакло, како и за органски
отпадоци.

За индустријата и за фабриките
постојат правилници и закони
што, исто така, се почитувани од
повеќето сопственици.

Во домовите постои примарна
селекција организирана од
општините и доколку ѓубрето не е
правилно селектирано, граѓаните
ќе мора да го реорганизираат за
подоцна комуналните
претпријатија да го соберат
отпадот.

Се разбира, во оваа земја, пред сѐ
во Брисел, има веќе изградена
култура за грижата за отпадот и,
за разлика од други земји како
Балканот, многу полесно се
спроведуваат регулативи бидејќи
во свеста на секој граѓанин е
всадена еколошката навика. Во
земјите од Балканот потребно е да
се работи на свеста кај граѓаните,
да разберат дека селекцијата и
преработката на отпадот не е само
за градовите да изгледаат поубаво,
туку за да ги заштитиме почвата,
воздухот, а и здравјето на секој
поединец.

еко искуство
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Успешноста на Белгијците во борбата против загадувањето
и успешноста во селекцијата на отпад се состои во тоа што
на темата екологија се народ што не коментира и не
протестира против одредена реформа, закон или, пак,
такса, тие не се бунтуваат ниту против казните доколку
некој не ги почитува прописите. Принципиелноста и
желбата за зачувување на животната средина и здравиот
живот се нивни приоритети за секоја возраст

Белгија - Брисел

Белгијците 
се наРод што „слуша“



Белгија ги удвојува капацитетите во офшор
ветерни централи

Белгија планира да гo удвои
инсталираниот капацитет во
ветерните централи во Северно
Море, со што наскоро вкупниот
инсталиран капацитет од овој
извор би достигнал  4 GW.  

На развојот на новите офшор
ветерни паркови ќе му се посвети
нова површина од 221 квадратни
километри до 2020 година, а веќе во
моментов во употреба е зона од 225
квадратни километри во близина
на брегот на Zeebrugge. Новата зона
за изградба на офшор ветерни
централи ќе биде на оддалеченост
од 35 до 40 километри и нема да го
нарушува видикот од копното. Со
проширување на капацитетите во
ветерна енергија, владата настојува

да ги замени нуклеарните
капацитети со обновливи извори на
енергија. 

Ова е во согласност со
националната цел за зголемување
на уделот на „зелена“ енергија и
елиминација на нуклеарните
централи до 2025 година.

Сината шума на само 30 километри од
Брисел

Зумбулите се едни од
најмагичните растенија на светот,
а доказ за тоа е шумата Халербос
или Сината Шума, сместена на
околу 30 километри јужно од
Брисел, Белгија. Напролет, целата
шума е прекриена со прекрасни
диви зумбули во нијанси на сина и
на виолетова и на прв поглед
изгледа како место од приказните.
За магијата да биде уште
поголема, во шумата има и
огромни дрвја од родот секвоја,
кои дополнително ја збогатуваат
оваа филмска глетка.
Фотографиите во продолжение
нека ви послужат како
инспирација да ја посетите Сината
Шума наскоро.
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ЕКОлОшКА СТуДЕНТСКА рЕзИДЕНЦИјА ВО БЕлГИјА
Во Белгија завршува животот во студентските домови на кои сме

навикнати. Оваа земја неодамна воведе нов систем на студентско домување
наречен 1 Hub. Овој систем е основа на три принципи: мобилност,
приватност и дизајн во рамките на животната средина.

Архитектонски фирма ДМВА од Белгија проектираше комплетно
еколошки систем на домување, според кој секој ќе има свои приватни
станбени единици, а во централниот дел се наоѓаат заеднички простории
како кујна, дневна соба и бања.

Архитектите избраа стари контејнери за транспорт како најдобар
градежен материјал. Ѕидовите на контејнерот се покриени со разни
растенија и имаат интегрирани соларни панели и ветерници, секоја
станбена единица обезбедува поголема приватност и мир на студентите,
кои сакаат да се фокусираат на учење без мешање од надвор.
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еко планета

Ф
акт е дека во
последните години
Бугарија направи голем
напредок во
сортирањето на

отпадоците и во нивното
рециклирање. Во 2013 година се
вршеше рециклирање на само шест
проценти од сметот, додека денес 6,4
милиони Бугари во 183 општини
(практично, целото население)
учествува во сортирањето на
отпадоците, се вели во извештаите на
министерството за заштита на
животната средина, а само во главниот
град Софија се рециклираат 84
проценти од сметот.

Бугарија води во рециклажата на
пластичен отпад

Сличен развој може да се констатира
и кај амбалажата. Во 2012.година во
земјата биле преработувани заради
повторно искористување само 29
проценти од амбалажата, додека денес
процентот достигна до 65. Во Бугарија
моментно се рециклираат околу 40
проценти од пластичниот отпад, што е
за 10 процентни поени повисоко од
просекот на ЕУ. Повторното
искористување на пластичните
пакувања во Бугарија изнесува дури
62-63 проценти, наспроти просекот на
ЕУ од 40 насто. Истовремено, меѓутоа,
натпросечно големи количества

бугарски пластичен
отпад завршуваат на
депонии за отпад, а само
мал дел во постројки
за согорување.

На што се должи позитивниот развој
во Бугарија? Во последниве години е
извршено масивно инвестирање во
повторното искористување на
отпадоците. Со помош на пари од
фондови на ЕУ, но и со финансиско
учество на бугарски фирми е
изградена инфраструктура и
оптимално отстранување на сметот.
Најголемата постројка за рециклажа се
наоѓа во Софија, во неа се врши
сортирање на отпадоците и
рециклажа. Околу 60 слични
вакви фабрики веќе
функционираат низ цела
Бугарија, а во изградба се
дополнителни 20. Повеќе
од 130 бугарски фирми
официјално имаат
лиценца за рециклирање
пластика, а нивните
капацитети ни оддалеку не се
целосно искористени. Поради
тоа, тие се во потрага и по странски
корисници, што лесно може да се
констатира ако на интернет-
пребарувачи се впишат зборовите
„Bulgaria", „plastic" und „recycling". Во
Бугарија веќе се извезува пластичен
отпад од Германија.

Драстично редуцирање на пластичните
кеси

Во контекст на бугарската успешна
приказна, постојано се истакнува уште
еден важен столб: во 2011 година
Бугарија меѓу првите земји во ЕУ
воведе плаќање за пластични кеси, со
што силно го ограничи нивното
користење. Според надлежните

служби, последица е што
речиси една половина

Бугари веќе не
користат

пластични кеси,
додека другата
половина ја
има намалено
нивната

употреба.

Рециклирањето 
стана успешна 
бугарска приказна

Бугарија
води во ЕУ во

рециклирање пластика.
Успешната приказна е
комбинација од добра

политика, инвестиции и
човечки фактор, кој не е

официјално признаен
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Собирачи на отпад за рециклирање
Но, постои уште еден локален

специфичен фактор, кој не се
споменува во официјалните
образложенија. Луѓето со ниски
примања (во најголем дел Роми), се
тие што од контејнерите за отпадоци
ги „ловат“ материјалите што може да
се рециклираат за потоа да ги
депонираат во собирните центри, за
одреден паричен надомест. Волуменот
на овој „бизнис“ е тешко проценлив,
зашто досега само неколку невладини
организации имаат направено обид да
го расветлат овој феномен. Дневниот
весник „Дневник“ цитира наводи
според кои во двомилионскиот град
Софија, четири до пет илјади луѓе
депонираат околу 50 проценти од
материјалите што може да се
рециклираат. Станува збор за вкупно
околу 100.000 тони годишно, со што за
општинската управа во Софија
настанува заштеда од осум милиони
евра. Некои стручњаци во меѓувреме
предлагаат овие луѓе официјално да
бидат вклучени во системот за
рециклирање. Дури се заговара и
воведување нова официјално
признаена професија: собирачи на
отпад за рециклирање.

Парите се во ѓубрето
Сино - хартија, жолто - пластика,
зелено - органско. Тоа е дел од боите во
бугарското селектирање на отпадот.
Околу 40 милиони тони отпад
годишно на индустријата за
рециклажа ѝ носи повеќе од 30
милијарди евра. 

ДАНСКА ПОчНА ДА ПрОИзВЕДуВА 
СТрујА ОД СИлАТА НА мОрСКИТЕ БрАНОВИ

Концептот „вејвстар“ беше измислен од љубителите на едрилиците Нилс
и Келд Хансен во 2000 година во Данска, пренесуваат медиумите.
Иноваторите велат дека било потребно време и вистински предизвик за да
се создаде систем за редовно производство на енергија од океански
бранови што, всушност, се појавуваат на секои пет до 10 секунди.

Системот функционира преку редица од  полупотопени пловки, кои се
зголемуваат и паѓаат во кривина додека поминува некој бран формирајќи

го
иновативниот
дел од системот
на дизајнот на
„вејвстар“. Ова
овозможува
континуирано
производство на
енергија иако
брановите се
периодични.

Енергијата
создадена од
силата на
брановите од
морињата и од
океаните ќе
игра клучна
улога во
обезбедувањето
на нашата

енергетска иднина, но ќе преживеат само машините што можат да издржат
најсилни бури, а токму на тоа работиме и ние –  велат иноваторите.

Според нив, климатските и еколошките прашања бараат пронаоѓање
повеќе обновливи извори со цел да се исполнат идните енергетски потреби
на човештвото.

Компанијата „Вејвстар“ ќе работи усогласено со другите методи за чиста
енергија за поддршка на движењето на алтернативната енергија и ќе
обезбеди континуирано снабдување со чиста енергија. Замислете што
можеме да направиме заедно, затоа и аплицираме за проекти за обновливи
извори на енергија низ 
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еко совети

„ А1 Словенија“ и „Греј Љубљана“, поставија медоносни растенија
во центарот на Љубљана, кои граѓаните можеа да ги земат дома, со
цел да им помогнат на градските пчели да најдат храна

Поради влијанието на глобалното затоплување во времето на
цветање, пчелите се соочуваат со недостиг од извори на храна кон
крајот на летото. А кога пчелите ќе огладнат, ќе огладнеме и ние
бидејќи една третина од светските резерви на човечката храна
зависи токму од пчелите.

За да им помогнат на градските пчели, по повод Светскиот ден
на пчелите, „А1 Словенија“ и „Греј Љубљана“ во текот на една
недела го претворија центарот на Љубљана во урбана градина со
3.500 медоносни растенија. Нивната намера беше да ги поттикнат
пешаците и тие да им помогнат на градските пчели. Можеа да
понесат дома едно од 12 различни видови растенија, да ги
пресадат во градината или да ги стават на балконот, а со тоа да
создадат своја сопствена оаза на пчелна храна во својот дом.

е
вропската комисија предлага забрана на десетина
пластични производи што најчесто може да се најдат во
пластичниот отпад што го загадува морето, како што се

пластични стапчиња за чистење уши, пластични стапчиња за
балони, пластичен прибор за јадење и пластични сламки, а се
предвидува и значително намалување на користењето
пластични шишиња за пијалаци, пластични чаши, како и
пластични пакувања и обвивки за храна. Производителите на
цигари, во иднина, ќе имаат обврска да помогнат при чистењето
на отпадот, исто како и производителите на влажни шамичиња.

Наведените пластични производи претставуваат 70 проценти
од ѓубрето што може да се најде на европските плажи и се околу
една половина од отпадот што го загадува морето. Пластиката
многу бавно се разградува во природата и е проблематична во
контекст на загадувањето на животната средина, а има и
директно негативно влијание врз многу животински видови што
живеат во морето. Смртоносни остатоци од пластика се наоѓаат
во мртви желки, риби, делфини и во китови, a на тој начин
штетната пластика влегува и во човековиот синџир на исхрана.
ЕК смета дека сегашната состојба е штетна од економски аспект,
на пример, високите трошоци за чистење и за загрозувањето на
туризмот, а, се разбира, и во еколошка смисла.

Комисијата има намера новите правила, кои се дел од
акцискиот план за циркуларна економија, во иднина да го
поттикнат рециклирањето пластични шишиња за околу 90
проценти, додека, пак, инвестициите во индустријата за
рециклирање би требало да создадат триесет илјади нови
работни места на територијата на ЕУ. Предлогот на ЕК сега е
испратен до Европскиот парламент и до Европскиот совет и се
очекува да биде усвоен до мај в година.

центарот на ЉубЉана претВорен 
во урбаНа градиНа за сПас На Пчелите

наведените пластични производи претставуваат
70 проценти од ѓубрето што може да се најде на
европските плажи и се околу една половина од

отпадот што го загадува морето

европската комисија ќе ги забрани
кеситe, стаПчињата за уши 
и други Производи 
од Пластика



т
оа што нашиот главен град треба
многу брзо да го научи,
искористи и спроведе се вика

граѓанска иновативност во создавање
зелени површини, поточно,
искористување иновативни идеи од
нашите сограѓани, кои ќе го доведат во
поповолна состојба моментното
кубурење на градот со зелени
површини. 

Мексико Сити, како еден од
најголемите градови во светот, со

своето огромно пространство е права
бетонска џунгла во која тешко се
наоѓаат места за зеленило. Но битката
за чиста средина направила градот да
стане инкубатор за многу иновативни
граѓански проекти.

Еден од тие проекти им се вика
VerdeVertical, или Вертикални Градини.
Претставува граѓанска иницијатива
водена од архитектот Фернандо Ортиз
Монастерио, кој заедно со 50-ина луѓе
од најразлични сфери на стручност ја

формира иницијативата.
Што им е целта со иницијативата?

Користење на колку што е можно
повеќе вертикални површини во
градот за зеленило со кое воздухот во
градот ќе се прочистува и луѓето во
него ќе можат да живеат во
квалитетна животна средина со
минималните девет квадратни метри
зеленило по жител. И тоа не е само за
нивниот град туку за секој град во
светот што страда од недостиг од
зелени површини. (на пр. населбите
во Скопје и сите населени места во
Скопската Котлина).

За креативноста и за генијалноста
на иницијативата и што сѐ прави
тимот од VerdeVertical ве оставаме да
го погледнете објаснувањето на
нивниот главен архитект. 

- Одличното е што ја имаме
технологијата и идеите, така што
проблемот не е во недостигот од
технологија што ќе ни го подобри
квалитетот на живеење, проблемот е
во моралот. Дали сме подготвени да го
промениме начинот на кој живееме?
Дали мислиш дека сме подготвени да
се менуваме за да имаме подобра
иднина? - вели тој.

17

зелеНи вертикалНи
градиНи 

Во Мексико
сити
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еко проекти

со плутеНа БраНа ќе се спасуваат  
ТресКа и КозјаК 
од загадуВање

„п
акомак“ донираше плутена
брана со која ќе се спречи
загадувањето на реката

Треска, а со тоа и на езерото Козјак,
со пластичен и со друг вид отпад, кој
дотекува од кичевскиот и од
пласничкиот регион. Плутената

брана е поставена во коритото на
Треска кај селото Латово и е со
должина од околу 50 метри. За
првпат во земјава се користи ваков
вид заштита од загадување на еден
водотек. 

„Иако ова е делумно решение и не

го спречува на долг рок проблемот со
загадувањето на реката и на езерото,
кој е лоциран во негрижата на
несовесните граѓани, кои фрлаат
пластичен отпад во реката, сепак ќе
придонесе за собирање и за чистење
на отпадот и за ослободување на
водите од токсичната, неразградлива
пластика“, изјави Филип Ивановски,
извршниот директор во „Пакомак“.
„Пакомак“ во еколошкиот проект е
партнер со Општина Македонски
Брод. Според Горан Трајаноски,
директор на комуналното
претпријатие од Македонски Брод, од
браната очекуваат при повисок
водостој на реката да ја сопре
пластичната амбалажа .   

„Плутената брана е монтирана на
сајла, поставена е косо за да може
амбалажата да се собира на браната,
на едниот крај од коритото на
реката. Се надеваме дека во блиска
иднина овој проект ќе ги даде
очекуваните резултати, што ќе
придонесе за помало загадување на
натамошниот тек од реката и,
секако, на езерото Козјак, кое во
досегашниот период и при повисок
водостој беше главното
собиралиште на пластичниот отпад
од регионот. Езерото е дом на
повеќе видови слатководни риби и
стана главно риболовно подрачје за
риболовците од главниот град и од
регионот“, рече Трајаноски. 

Трајното решение на овој проблем
е предвиден со Регионалниот план за
управување отпад, со кој се планира
затворање на депонијата во Кичево,
која ја загадува и реката Треска.
Козјак е најголемото вештачко езеро
во Македонија, долго 32 километри, а
со длабочина од 130 метри. Во него
има девет видови риби, а во
последните години активно и
редовно се врши порибување на
езерото, што е од голема важност и за
одржување на природниот
биодиверзитетот во овој дел од
Македонија.
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фото есеј

Средношколците од „Ѓорче
Петров“ од Крива Паланка, со

својата оригинална креација „Третиот
елемент“ направена од кеси и од
фолија, се победниците на седмото
издание на „Треш фешн Македонија“. 

Второто место го освои креацијата
„Еуфорија“ на учениците од „Димитар
Влахов“ од Скопје, а третото го
освоија средношколците од Богданци
со  креацијата „Саншајн“, направена
од конзерви од паштети. Темата
годинава беше „Мода од иднината“, а
учествува тимови од 35 средни
училишта, кои покажаа извонредна

вештина и фантазија во креациите.
Во рамки на годинашниот „Треш

фешн“ беше доделена и наградата од
„Пакомак“ за „Треш фор арт“ (Trash
for Art). Добитник на оваа награда е
средното училиште „Илинден“ од
Скопје со креација направена од
пластични шишиња.

Целта на „Треш фешн“ е на
иновативен начин да ги поттикне
средношколците да ја развијат свеста
за заштита на животната средина
собирајќи го отпадот околу нив и да
креираат оригинални модели преку
негова реупотреба. 

отПадот како мода 


