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РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

општина за 2018 година
ПрилеП - најеколошка 

Прилеп, лидер во 
еколошките 
активности во 
земјата

илија јоВаноски
стр. 12-13

рециклирањето
стакло направи
вистински бум за
само три години

стр. 4-5 стр. 10-11

Во Холандија 
рециклирањето е
навика, а фрлање
ѓубре на улица е
незамисливо
Горјан јоВаноВски



42.090 тони

РЕЗУЛТАТИ 2011 — 2018 ГОДИНА
ПАКОМАК ОСМА ГОДИНА ПО РЕД ГИ ИСПОЛНУВА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ

40.753 тони
40.557 тони

42.008 тони
43.833 тони
46.141 тони

2011 год.

2013 год.

2012 год.

2014 год.

2015 год.

2016 год.

2017 год.

2018 год.

Пакомак континуирано го подобрува своето работење 
за да остане вашето сигурно, ефикасно и квалитетно 
бизнис-решение за менаџирање на амбалажниот отпад. 
Го продолжуваме кругот на рециклирањето и во 2019 
година за да биде вашата компанија во согласност со 
законските обврски.

Пакомак, согласно со Законот за управување со отпад за 
пакување – не само што ги остварува, туку и ги надминува 
поставените национални цели. Со ваквите резултати, 
компанијата доби продолжување на дозволата за работа 
и им ја гарантира сигурноста на своите клиенти.

(14.7% од пријавените количества)

(18.7% од пријавените количества)

(18.7% од пријавените количества)

(22.8 % од пријавените количества)

(35.5% од пријавените количества)

(40.6% од пријавените количества)

6.198 тони

9.302 тони
7.595 тони

11.500 тони

18.717 тони
15.567 тони

2011 год.

2013 год.

2012 год.

2014 год.

2016 год.

2017 год.

2018 год.

2015 год.

Рециклиран
амбалажен

отпад

Пријавен 
амбалажен отпад 
пуштен на пазарот 

од клиентите на 
Пакомак

48.700 тони
50.270 тони

(46.5% од пријавените количества)

(50,14 % од пријавените количества)

22.662 тони
25.207 тони



Системот на принципот по кој
„Пакомак“ го организира
собирањето амбалажен отпад е
практика и закон во сите земји во
Европа. Овој систем воопшто не е
евтин, но, сепак, е поевтин во
однос на кој било од другите
системи за собирање амбалажен
отпад. Треба да се земе предвид
дека само со овој систем, со
негова добра организација и
спроведување на законите ќе
биде возможно да се постигнат
зададените цели од ЕУ за
процентна стапка на
рециклирање амбалажен отпад
(во 2020 година 60 проценти, а во
натамошните години и повеќе од
60 проценти).

Зголемувањето на стапката на
рециклирање од година во
година бара сè повеќе
инвестиции во нови контејнери и
трошоците за собирање на
амбалажниот отпад сè повеќе се
зголемуваат. Затоа „Пакомак“,
имајќи предвид дека е
непрофитна организација, во
согласност со законот, од година
во година правопропорционално
ги зголемува цените. Односно,
толку колку што е потребно за
системот да функционира, а,

сепак, клиентите да ја плаќаат
најниската можна цена.

На пример, во 2011 година сме
собрале 6.200 тони амбалажен
отпад, додека за 2018 година се
очекува конечната бројка на
собран и рециклиран отпад да
биде 25.000 тони отпад од
пакување.

Овие зголемени количини
значат големи инвестиции, па
затоа е пресудно надлежните
органи да се потрудат за
максимално спроведување на
Законот за отпад од пакување.
Тоа значи дека сите компании
што имаaт законска обврска да го
плаќаат овој надомест треба да
почнат со намирување на таа
обврска во колку што е можно
побрз рок. 

Целосното спроведување на
Законот за управување пакување
и отпад од пакување е нешто за
што не треба да постои
компромис. Овој еколошки закон
како главна цел има почиста
животна средина и исполнување
на националните цели, кои до
2020 година предвидуваат
повеќе од 60 проценти од масата
на амбалажниот отпад да се
рециклира или енергетски да се

искористи. Исполнувањето на
овие цели е и еден од
предусловите за влез на
Македонија во ЕУ. Во согласност
со овој закон, сите компании што
произведуваат или увезуваат
производи во Македонија се
должни да се приклучат кон овој
организиран систем со кој
отпадот од амбалажата на
нивните производи ќе се собере и
однесе на рециклирање и на
енергетско искористување.

Во согласност со важечкиот
закон, ако компаниите од 2011
година не биле членови на
колективен систем со лиценца за
управување на отпадот од
амбалажата, тогаш имаат обврска
за количините амбалажен отпад
што ги пуштиле на пазарот во
Македонија преку продажба на
своите производи во изминатите
години на буџетска сметка да
уплатат надомест за загадување,
во согласност со цените во
Законот.

Природата е неповратен ресурс
и затоа треба многу поодговорно
да се грижиме за неа. Заради нас
самите, нашите деца, заради
иднината! 
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Целосното спроведување на Законот за 
управување пакување и отпад од пакување е
нешто за што не треба да постои компромис 

 

    
        

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
        

      
        

         
 

         
           

      
       

       

   

   

   

    

   

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   
   

 
 

   

    

 
 

Пишува : 
Ико БРДАРОСКИ,

Менаџер за грижа на корисници во Пакомак

Зголемувањето на стапката
на рециклирање од година
во година бара сè повеќе
инвестиции во нови
контејнери и трошоците за
собирање на амбалажниот
отпад сè повеќе се
зголемуваат 

„



с
обирањето и рециклирањето
на стаклената амбалажа
доживеа вистински бум во
последните три години.
Мрежата на компанијата

„Пакомак“ почна да функционира во 2016
година со скромна бројка од 80

контејнери. Истата година беа
собрани 130 тони стаклена

амбалажа, која беше
испратена на

рециклирање. 
Големите

инвестиции што ги
направи „Пакомак“
во последните две
години во

поставување нови
контејнери на сѐ

поголем број локации и
во повеќе градови низ земјата,

даде извонредни резултати.
Истовремено, компанијата спроведуваше
и постојана кампања за засилување на
свеста кај граѓаните, особено меѓу
најмладата популација, за важноста од
селектирањето на отпадната амбалажа.

Како резултат на тие активности во
последните две години низ целата земја
се поставени повеќе од 700 контејнери во
12 градови. Годишно, од нив се
подигнуваат повеќе од 500 тони стаклена
амбалажа, која заминува на рециклирање.

Многу важен дел од селектирањето и од
рециклирањето на стаклото е улогата на
угостителскиот сектор (хорека). Во 2016
година, мрежата хотели, ресторани и
кафулиња што селектираат стаклена
амбалажа беше околу 120 локали, само во
Скопје, кои собираа 530 тони. Последните
две години бројот постојано се
зголемуваше, а минатата година
„Пакомак“ имаше договор со повеќе од
700 локали во десет градови низ
Македонија. Од нив беа собрани повеќе
од 1.400 тони отпадна стаклена
амбалажа, која беше испратена на
рециклирање. 

„До пред само две години количините
стаклен отпад завршуваа на  депониите,
кои имаат ограничен капацитет, но на
наша иницијатива оваа слика денес е
сменета и можеме да се пофалиме со
значајни резултати и со подобрувања на

eкo македонија
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РеЦиклиРањето стакло напРави 
ВиСтиНСКи бум за СамО три гОДиНи

Големите
инвестиции што ги

направи „Пакомак“ во
последните две години во

поставување нови
контејнери на сѐ поголем
број локации и во повеќе
градови низ земјата, даде

извонредни резултати



ова поле.
Активностите на
„Пакомак“ во
однос на
стаклото годинава
продолжуваат со
уште посилно темпо“,
вели Игор Макалоски,
оперативен менаџер во
„Пакомак“.

Конкретно, минатата година во
повеќе градови беа поставени контејнери
како игло за собирање стакло со капацитет
од 1,5 кубен метар. Исто така, беа
поставени и жолти канти од 120 литри во
населбите со куќи, како и нови метални
контејнери како игло со бетонска рамка за
собирање ПЕТ, алуминиумски лименки и
хартија. 

Во моментов отпадот од пакување се
рециклира во 22 општини низ земјата и во
Скопје. Контејнери за селекција на
амбалажа има во Кавадарци, Прилеп,
Охрид, Струмица, Битола, Штип, Велес,
Гевгелија, Кичево, Неготино, Куманово,
Радовиш, Крива Паланка, Ресен, Крушево,
Македонски Брод, Демир Хисар, Валандово,
Свети Николе, Струга, Дојран и во Маврово. 

„Продолжуваме и годинава со еднакви
сили во остварување на многубројните
проекти, соработка со локалната и со
централната власт, со цел подобрување на
еколошката свест кај граѓаните, нивна
едукација за значењето на селекцијата на

отпадот, рециклирањето,
зачувувањето на животната

средина, затоа што не
треба да заборавиме

дека имаме само
една планета, а
наша заедничка

грижа е нејзино
зачувување“, вели

Макалоски.

5

РеЦиклиРањето стакло напРави 



о
пштина Прилеп е
најеколошка општина
за 2018 година.
Прилеп го освои
првото место на

конкурсот што го распиша
компанијата „Пакомак“, на
второто место се пласираше
општината Кавадарци, а третото го
поделија скопските општини
Карпош и Центар. 

Прилеп, како што кажа
извршниот директор на „Пакомак“,
Филип Ивановски, за време на
прогласувањето на победниците, е
општина во која со години најмногу
се селектира отпад, хартија,
пластика и стакло, има најмногу
контејнери за селекција, кои не се
целосно донација од „Пакомак“, туку
во нив вложуваат и општинските
власти. 

Образложувајќи ја одлуката на
жирито за доделување на второто
место, Ивановски нагласи дека
„Пакомак“ во последните две години
остварува извонредна соработка со
Кавадарци и со новиот

градоначалник Митко
Јанчев, а во изминатиот период беа
поставени 45 контејнери за
селекција на отпад.

Во општините Карпош и Центар
новите градоначалници Стефан
Богоев и Саша Богдановиќ
покажуваат иницијативи за
соочување со еколошките
предизвици, а во овие општини се
селектира најмногу стакло од
кафулињата. Од 1.200 тони стакло
собрано минатата година, речиси
500 тони се од овие две општини. 

„Грижата за животната средина е

наш приоритет веќе подолго од
осум години и сметаме дека таа

не треба да биде само во фокусот
на компаниите, туку и на
општините, на граѓаните како

поединци, бидејќи од сите нас
зависи дали ќе живееме во чиста
еколошка средина. Изборот на
најеколошка општина ќе продолжи и
во иднина, минатата година се
пријавија само седум општини, иако
очекувавме повеќе. Сепак, за да се
конкурира треба да се исполнуваат и
одредени критериуми што ги
пропишавме во конкурсот. Убеден
сум дека оваа година ќе имаме
повеќе апликации“, рече Ивановски. 

Прилеп селектира 80 отсто од
отпадот

Градоначалникот на Прилеп, Илија
Јованоски, посочи дека оваа
општина минатата година
реализираше повеќе проекти, кои ја
издвоија како општина што
посветува големо внимание на
екологијата. 

„Минатата година ја пуштивме во
употреба пречистителната станица
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пРилеп 
најеколошка општина
за 2018 година

На второто место се
пласираше општината
Кавадарци, а третото
го поделија скопските

општини Карпош и
Центар



за отпадни води, тоа е најголема и
најмодерна пречистителна станица
во земјава во која беа вложени 23
милиони евра.
Почната е и
изработка на
документација за
секундарната
мрежа за
гасификација на
градот, а
очекуваме да
почне да се
гради в година.

Прилеп
инвестираше

и еден милион евра за четири нови
јавни градски автобуси на метан со
стандард Евро 6, а пред неколку
месеци беше поставена и мерна
станица за мерење на загаденоста
на воздухот. Прилеп селектира 80
отсто од отпадот, поставени се нови
канти за селекција на отпад и се
обидуваме постојано да ја
зголемуваме свеста за важноста на
селекцијата“, рече Јованоски.

Карпош на местото на депонија ќе
гради парк

Градоначалникот на општината
Карпош, Стефан Богоев, посочи
дека постојано работат на обнова
на зеленилото во општината каде
што во последната година се
засадени повеќе од 300 нови дрвја.

Општината воведе и
субвенции за велосипеди,
обновен е возниот парк за
подигнување смет и шут, а
вработените чистат и за време
на викендите.

„Годинава продолжуваме со
еколошките активности, ќе
засадиме нови 300 дрвја, а

почнуваме и со
изградба

на нов парк покрај кејот на Вардар,
каде што сега има депонија“, посочи
Богоев.

Игралиште за најеколошката
општина, садници за
второпласираните и за
третопласираните

Компанијата „Пакомак“ на
првонаградениот градоначалник

и општина ќе им додели модерно
детско игралиште направено од
еколошки материјали.
Игралиштето ќе биде поставено на
локација во општината што ќе биде
договорена во соработка со
општинските власти.
Второнаградената и
третонаградената општина ќе
добијат садници, кои ќе бидат
насадени во општините. На
конкурсот право на учество имаа
сите општини во земјава, урбани и
рурални, а вкупно се пријавија
седум општини.

„Пакомак“ својата одлука за
најеколошка општина и
градоначалник ја темелеше врз
повеќе различни критериуми и
резултати од нивната работа во
текот на 2018 година: количината
собран и селектиран амбалажен
отпад, амбалажно стакло,
одвоените средства од
општинскиот буџет предвидени за
екологија, реализираните
еколошки проекти, како и проекти
поврзани со екофасади, соларни
панели и слично, зголемен број
зелени површини, еколошки акции,
грижа за урбана опрема,
спроведување на условите за
големите загадувачи и други
значајни мерки, кои битно влијаат
врз сеопштата еколошка слика на
секоја од општините.
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најеколошка општина
за 2018 година



м
инатиот месец, во
рамките на шестиот
регионален самит на
претприемачи од
Централна и од

Југоисточна Европа (РСП) „300
БЕСТ“, Друштвото за управување со
пакување и отпад од пакување-
„Пакомак“ стана почесен
добитник на наградата
Најзаслужна компанија што
придонесува за развојот на
претприемаштвото во Централна
и во Југоисточна Европа.
Свеченоста за доделување на
наградите ќе се случи во период од 22
до 24 март 2019 година во Дубровник.

Целта на регионалниот самит на
бизнисмени од Средна, Јужна и од
Југоисточна Европа „300 БЕСТ“ е јавно

признавање и привлекување на
вниманието на јавноста кон успехот на
претприемачите – ретки визионери и
утрешни лидери, чијашто работа,
знаење и креативност се вткаени во

основите за воспоставување и за
развивање ново и подобро
општество во кое живееме и
работиме. Овој проект, во рамките
на кој се доделуваат наградите и
признанијата, вклучува и нивна
промоција пред другите компании
од регионот и има долгорочна

задача да создаде амбиент за
растење на идните генерации, кои ќе

бидат креатори на новото време и
соодветно ќе одговорат на
предизвиците што ги носи иднината.

МН: Голема конкуренција,
престижна награда
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Првата комПанија во македонија што има дозвола за селекција и за

Преработка на отПад од амбалажа

„ПаКОмаК“ Се заКити СО ПреСтижНата
НаграДа и ПризНаНие  за ПриДОНеС 
ВО разВОјОт На ПретПриемаштВОтО 
ВО СреДНа и ВО југОиСтОчНа еВрОПа

„ПаКОмаК“ Се заКити СО ПреСтижНата
НаграДа и ПризНаНие за ПриДОНеС 
ВО разВОјОт На ПретПриемаштВОтО 
ВО СреДНа и ВО југОиСтОчНа еВрОПа

Според
истражувањата, во

однос на почетокот на
работата на „Пакомак“, денес

е присутна забележлива разлика
кај свеста на населението за
рециклирање. Повеќе од 70

проценти од населението ги знае
придобивките од рециклирањето,

повеќе од 50 проценти го
препознава „Пакомак“ како

компанија за менаџирање
на амбалажниот

отпад



„Пакомак“ ја доби наградата во
друштво на жешка конкуренција на
компании од Централна Европа (10
земји) и на Југоисточна Европа (13
земји) – првенствено Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Хрватска,
Косово, Македонија, Словенија и Србија
(како потесен регион), како и Албанија,
Бугарија, Кипар, Грција, Молдавија,
Романија, Турција и Украина, но и
пазарот на Австрија, Чешка, Италија,
Унгарија, Германија, Полска, Словачка и
Швајцарија.

„Пакомак“ оваа награда ја доби како
непрофитна компанија, чијашто
дејност е управување на отпадот од
пакување. Таа е првата компанија во
Македонија што има дозвола за
селекција и за преработка на отпад од
амбалажа. Основачи на компанијата се
11 водечки производствени компании
во Македонија: „Пивара Скопје“ а.д.
Скопје; „Прилепска пиварница“ а.д.
Прилеп; „Витаминка“ а.д. Прилеп;
„Пелистерка“ д.о.о. Скопје; „Магрони“
д.о.о. Скопје („ладна“, „добра вода“);
„Кодинг“ д.о.о.е.л. Кавадарци („горска
вода“); „Кожувчанка“ д.о.о. Кавадарци;
„Вивакс“ д.о.о.е.л. Скопје; „Благој Ѓорев“
а.д. Велес; ВВ „Тиквеш“ а.д.; ВВ „Стоби“
а.д.. Целите кон кои се стреми оваа
компанијата е да изгради долготрајна
и цврста соработка со своите клиенти
и со државата во согласност со
европските регулативи – да го намали
на минимум негативното влијание на
амбалажниот отпад врз животната
средина, да промовира одговорен
однос на компаниите кон амбалажниот
отпад, со тоа овозможувајќи
поквалитетен живот за сите.

Што работи „Пакомак“?
Оваа награда сосема заслужено му

припадна на „Пакомак“ благодарение
на неговиот континуиран развој и
остварување на строго предвидените
цели преку безброј проекти, едукација
и активности. Па така, денес, „Пакомак“
има одлична соработка со 35
општини, во
кои живее
повеќе од 75
проценти од
населението во
Република
Македонија,
каде што се
уредно
поставени
контејнери за
селективно
собирање
хартија,

пластика и стакло од населението.
Дополнително, компанијата
соработува со повеќе од 800 објекти
(хотели, ресторани и кафулиња) од кои
редовно собира стаклена амбалажа и
овој број од година во година расте.

Паралелно со селектирањето на
амбалажниот отпад, „Пакомак“
вложува големи напори и средства за
едукација на децата со проекти како
„Екомагионичар“,  „3Д екоавтобус“,
театарска претстава на тема екологија
и др. Секој од овие проекти досега
опфатиле по околу 50.000 ученици од
100 до 120 основни училишта од 10 до
15 градови од Република Македонија.
Сите овие проекти се одликувани со
национална награда од страна на
државата.

Денес се забележуваат резултатите
од напорите на „Пакомак“. Според
истражувањата, во однос на почетокот
на работата на „Пакомак“, денес е
присутна забележителна разлика кај
свеста на населението за рециклирање.
Повеќе од 70 проценти од населението
ги знае придобивките од
рециклирањето, повеќе од 50
проценти го препознава „Пакомак“
како компанија за менаџирање на
амбалажниот отпад.

Од 20 мај 2011 година „Пакомак“ е 34.
национална непрофитна компанија
што се приклучува кон
интернационалната мрежа за
управување амбалажен отпад
„Пројуроп“ (ProEurope) (http://pro-
e.org/), со што ја добива лиценцата за
употреба на симболот „Green Dot“. Овој
симбол е финансиски симбол, кој
означува дека за пакувањето што го
има тој знак е платен надомест за
постапување со отпадот по употребата.

Во согласност со  Законот за
управување отпад од пакување,
„Пакомак“ не само што ги остварува,
туку и ги надминува поставените
национални цели. Со ваквите
резултати, компанијата доби
продолжување на дозволата за работа

и им ја гарантира
сигурноста на
своите клиенти.

Од почетокот на
своето работење до
денес „Пакомак“
бележи импозантна

бројка на
рециклиран
амбалажен отпад
од 115.541 тони.
Од година во
година бројот
расте и напорите

и

визиите на „Пакомак“ се во блиска
иднина секое домаќинство да го
селектира амбалажниот отпад и да се
подигне нивото на самосвест за оваа
граѓанска должност кај секој од нас.

„Среќни сме и почестени што беа
препознаени вредностите што ги
негува ’Пакомак‘ и благодарение на
нашите решителни напори денес
имаме резултати со кој можеме да се
пофалиме, иако на терен има уште
многу работа за да го достигнеме
посакуваното ниво на свест кај
граѓаните и институциите. До пред
две години количините стаклен отпад
завршуваа во депониите, кои имаат
ограничен капацитет, но на наша
иницијатива оваа слика денес е
сменета преку активностите на
’Пакомак‘ во однос на стаклото, кое во
последниве месеци го собираме е во
количина од 220 тони месечно. Преку
нашата собирачка мрежа вкупно
собираме повеќе од 25.000 тони отпад
од пакување годишно, во кои се
вклучени стакло, пластика, хартија,
метал, дрво и композит. Oвие
количини ’Пакомак‘ директно ги
собира во соработка со 20-ина
комунални претпријатија низ земјава,
но и преку соработка со приватни
оператори со отпад од пакување“,
изјави Филип Ивановски, директорот
на „Пакомак“.

„Пакомак“  продолжува и во 2019
година, со еднакви сили, во
остварување на многубројните
проекти, соработка со локалната и со
централната власт, со цел
подобрување на еколошката свест кај
граѓаните, нивна едукација за
значењето на селекцијата на отпадот,
рециклирањето, зачувувањето на
животната средина затоа што не
треба да заборавиме дека имаме само
една планета, а наша заедничка грижа
е нејзино зачувување.
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НаграДа и ПризНаНие за ПриДОНеС 
ВО разВОјОт На ПретПриемаштВОтО 
ВО СреДНа и ВО југОиСтОчНа еВрОПа



к
ои се најзначајните проекти што
ги презеде Општина Прилеп из-
минатиот период во поглед на
подобрување на еколошката
свест на граѓаните во општи-

ната, како и подобрување на стандар-
дите?
nОд мојот прв ден како градоначалник

ги актуализирав приоритетите на Општина
Прилеп, а заштитата на животната средина
е на високо ниво на приоритетната листа.
Ги спроведовме програмите со еколошки
префикс: Стратегијата за климатски про-
мени на Општина Прилеп и Програмата за
енергетска ефикасност на Општина Прилеп,
кои имаат импакт врз заштитата на живот-
ната средина.

Паралелно, презедовме конкретни мерки
што го подобруваат екосистемот на Прилеп.
Се врши пречистување на отпадните води.
Ставена  е во функција нова и најопремена
пречистителна станица со капацитет на
услужување од 100.000 жители. Проект вре-
ден 23 милиони евра, од кои 17,5 милиони
евра се средства од ЕУ. Гасификацијата на
Прилеп е наш приоритет. Во рамките на ак-
тивностите остваривме средба со претстав-
ниците на локалните стопански субјекти и
на јавните институции, на која го детекти-
равме нивното расположение за спроведу-
вање на проектот.

Формирано е ЈП „Енерго-Прилеп“, кое ќе
стопанисува со енергентот, а во тек е по-
стапка за проектирање на секундарната га-

соводна мрежа во градот. Инстали-
равме инструмент за мерење на загадува-
њето на амбиенталниот воздух. ЈКП
„Комуналец“, преку програмата за прекугра-
нична соработка со Р. Грција, ќе набави во-
зило за селектиран отпад со капацитет од
седум кубни метри и со преса за пластичен
отпад. 

Доделивме субвенции и на ЈП за про-
сторни и урбанистички планови (ПУП) за да
набави четири нови автобуси на метан во
класата Евро 6 на издувна емисија. 

Распределени се 2.800 канти за селекција
на отпад во населбите Варош и Тризла.

Во соработка со „Елколект“ д.о.о. спрове-
довме акција за собирање електричен и
електронски отпад.  Го одбележивме Часот
на планетата земја. Во тие рамки реализи-
раме акции за чистење на дивите депонии. 

Редовно го чистиме каналот на Дабничка
Река,  од кој беа подигнати 350 кубни метри
отпад.  Го чистиме редовно градското речно
корито итн.  Ќе ја искористам оваа можност
да им се заблагодарам на еколошки и на оп-
штествено одговорните компании од При-
леп, кои ни помагаат перманентно со
услуги, донации... Така е обезбедена маши-
ната - метларка за чистење на градските
улици. (Плод на  успешната соработка со
„Прилепска пиварница“). 

Се надевам дека ваквите проекти поттик-
нуваат повисоко ниво на свест кај нашите
граѓани бидејќи само со нивна сензибилиза-
ција ќе можеме да ги подобриме еколош-
ките стандарди во нашата општина.

Дали за Вас како градоначалник е пре-
дизвик и колку е тешко да се спроведат
овие проекти бидејќи живееме во опште-
ство со не многу висока еколошка свест?

nНашето искуство покажува дека подиг-
нувањето на еколошката свест на граѓаните
е најбитниот проект, кој ние како Општина
треба да го спроведеме за да извојуваме по-
беда во континуираната борба со загадува-
њето. Не постои институционален
механизам што може да нѐ заштити од зага-
дувањето толку колку што може да на-
штети човек без одговорност и со ниско
ниво на еколошка свест. И ние како оп-
штина и сите надлежни институции на ло-
кално ниво, заедно, ќе продолжиме со
спроведување на проектите што значат по-
добра и почиста животна средина. 

Апелирам до граѓаните, заштитата на жи-
вотната средина не е само борба на инсти-
туциите, туку индивидуална борба за
подобар живот, иднина, здравје за нас.

Кои се проектите што Општината ги
планира во иднина за почитување на
еколошките стандарди, селекција на
отпад, селекција на стакло и на други ма-
теријали?
nОпштина Прилеп ги стави темелите на

процесите што се приоритет за нас, а значат
заштита на животната средина. Општин-
ската енергетска политика имплицира дра-
стично помали емисии и видно намалување
на аерозагадувањето. Тоа беше нашиот
мотив кога ја промовиравме гасифика-
цијата пред граѓаните. Тоа е причината што
ќе работиме на енергетско ефикасни про-
екти, ќе се намалат трошоците за енергија, а
ќе се зголеми комфорот на граѓаните. Во
врска со планот за управување отпад, ќе
продолжиме со унапредување на капаците-
тот на професионалните услуга на ЈКП „Ко-
муналец“ - Прилеп, претпријатие што ги
спроведува  програмите за одржување
јавно-прометни површини; одржување и
користење паркови, зеленило, парк-шуми и
рекреативни површини; подигнување и
одржување на зеленилото; управување на

eко интервју

ИлИја јованоскИ
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градоначалник на општина Прилеп, добитник на
наградата за најеколошка општина во Македонија

Не постои               и
нституционален

механизам што може да нѐ за-

штити од загадувањето толку

колку што може да наштети човек

без одговорност и со ниско ниво на

еколошка свест. И ние како оп-

штина и сите надлежни институ-

ции на локално ниво, ќе

продолжиме со спроведување на

проектите што значат подобра и

почиста животна средина, вели

градоначалникот на општината

ПрилеП, 

лиДер ВО еКОлОшКите 

аКтиВНОСти ВО земјата



отпадот...
Дали имате соработка и еду-

кација со другите општини во
земјата, а и во странство?
nНашата соработка со другите

општини во земјата и за зашти-
тата на животната средина, но и
во многу други домени ја коорди-
нираме во Заедницата на едини-
ците на локална самоуправа
(ЗЕЛС). Во 2018 година, на ини-
цијатива на ЗЕЛС, општинските институ-
ции ја реализираа еколошката акција
„Општините во Македонија чистат“. Беше
исчистена околината на вештачкото езеро,
кое е атрактивно излетничко место. Преку
Центарот за развој на Пелагониски плански
регион, ја унапредивме соработката со оп-
штините што спаѓаат во Пелагониски план-
ски регион (Прилеп, Битола, Крушево,
Ресен, Демир Хисар, Могила, Новаци, Криво-
гаштани, Долнени), за проекти што имаат
регионален карактер, со предуслов за за-
штита на животната средина. 

Во рамките на оваа организација аплици-
равме за инсталации на фотоволтаични си-
стеми за градскиот пазар и за Дневниот
центар за церебрална парализа. Општина
Прилеп и општинските институции воспо-
ставуваат и прекугранична соработка во
делот на заштита на животната средина, за
што говорев претходно.

Колку прилепчани се граѓани што се
грижат за екологијата и дали планирате
одредена мотивација на граѓаните за се-
лекција на отпадот?
nМоите сограѓани се свесни за последи-

ците од загадувањето на животната сре-
дина, меѓутоа има и граѓани што
загадуваат и имаат безброј изговори за
своите постапки. За мене не постои изго-
вор, кој е доволно силен за да биде оправ-
дан овој гест. Јас, како градоначалник и
институции на локално ниво ќе направиме
сè за да се подигне еколошката свесност. Ќе
ги интензивираме инспекцискиот надзор,
санкциите не треба да се заобиколуваат
зашто, во одделни случаи, се и „мотиватор“
на свесноста за загадувањето. 

Во делот на селекција на отпадот, Оп-
штина Прилеп е најдобра во Република Се-
верна Македонија, со повеќе од 80 проценти
спроведена примарна селекција на отпад.
Веќе го проширивме опсегот на работа на
ЈКП „Комуналец“ - Прилеп со тоа што во нив-
ната програма беа вклучени дополнително
17 населени места во примарната селекција
на отпад, каде што беа распределени околу
3.000 канти за таа намена. Паралелно, апе-
лирам до образовните институции, посебно
до основните училишта, што повеќе да ги
едуцираат и мотивираат најмладите за на-
чинот на постапување со отпадот. Зашто
најмладите, впрочем, се нашата иднина,
грижата за заедницата со развиен модел
треба да ја оставиме во нивни раце.

Има ли казни за непочитување на еко-
лошките стандарди од страна на прав-
ните субјекти, како и од страна на
граѓаните?
nВо рамките на своите работни задачи,

инспекторот за животна средина на ло-
кално ниво врши редовен инспекциски
надзор во инсталации што имаат интегри-
рана еколошка Б-дозвола или имаат об-
врска да имаат изработено елаборат за
заштита на животна средина, како и про-
грама за управување отпад. Во текот на
2018 година во 263 инсталации беше из-

вршен инспекциски надзор, од
нив во 76 редовен надзор, во 77
вонредна контрола,а во 110 слу-
чаи е извршена контрола на
првичниот надзор. Изречени се
четири казни, од кои две според
Законот за животна средина за не-
изработување елаборат за за-
штита на животната средина,
една според Законот за заштита
од бучава, а една за непочитување

на Законот за управување отпад. Доколку се
утврдени неправилности, се изработуваат
решенија со кои се задолжуваат субјектите
да ги отстранат неправилностите, а казната
е последна инстанција и е во рамките на по-
зитивните законски прописи.

Како излегувате на крај со депониите
во општината?
nДивите депонии во општина Прилеп се

производ на несовесните граѓани, тоа е
срам на градот. Изминаа години, дури и гра-
ѓаните здобија навики дека на одредени ло-
кации во периферијата на Прилеп е
„нормално“ да оставаат отпад, смет и граде-
жен шут создавајќи диви депонии. Овие на-
вики ќе мора да ги спречиме. И Општина
Прилеп и ЈКП „Комуналец“ речиси ги уд-
воија активностите за чистење на овие ло-
кации, работат интензивно и паралелно,
секој од своја страна, во споредба со годи-
ните пред тоа, но, сепак, борбата не преки-
нува.  Веднаш по комплетно чистење на
локацијата на дивата депонија, наредниот
ден има слика со отпад на истата локација.
Апелирам до малиот број несовесни гра-
ѓани да престанат да го загадуваат Прилеп
бидејќи голем е бројот на совесните гра-
ѓани што ја трпат нивната деструктивност.

Имате ли во градот неформални соби-
рачи на отпад и дали во иднина плани-
рате нивна интеграција во системот?
n Јас сум среќен што секојдневно запо-

знавам одговорни луѓе – еколошки сензи-
билизирани, без разлика дали се
неформална група, НВО или компанија. И
до Општината и до мене редовно стигну-
ваат предлози, препораки, па дури и кри-
тики за начинот на заштита на животната
средина. Ние сме отворена и транспарентна
Општина и ги охрабруваме сите граѓани да
ни се приклучат во борбата што значи
здравје и живот за прилепчани. За мене и за
општинската администрација не постои
никаква пречка за да постапиме според
добрите предлози и препораки. Пример за
поддршка на убава иницијатива е таа на
Здружението за одржлив развој и за за-
штита на животната средина „Гоу грин“ од
Скопје, кое во соработка со Министерство
за животна средина и за просторно плани-
рање организираше Светски ден на чисте-
њето. Како Општина се вклучивме и преку
веб-страницата давајќи им можност на гра-

ѓаните преку нивната апликација да уче-
ствуваат во обележување на отпадот на
разни локации во државата.

Колку сте задоволни од соработката со
„Пакомак“?
nСо колективниот постапувач „Пакомак“

имаме успешна долгогодишна соработка.
„Пакомак“ е донатор на Општина Прилеп,
поточно на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп. До-
нирани се контејнери како игло за соби-
рање стаклена  амбалажа.  Досега се
добиени и распределени 66 контејнери на
разни локации.                      

Исто така, реализираме кампањи со сред-
ства на „Пакомак“, промотивни летоци за
едукација на населението за селекција на
отпадот. Очекуваме оваа соработка да про-
должи и да ја унапредиме. Конечно, благо-
дарам на „Пакомак“ и за соработката и за
честа да бидам добитник на наградата за
Најеколошка општина.

Имате ли некои интересни и значајни
факти што би сакале да ги споделите со
читателите, а пропуштивме да Ве пра-
шаме, поврзани со екологијата, а од Ва-
шиот личен и професионален живот?
nДа, сакам да кажам, екологијата е инте-

рес на заедницата, треба да биде императив
за секој поединец, за секоја невладина орга-
низација, за секоја политичка партија. По-
викувам да прекинат политичките
пресметки на сметка на еколошката чи-
стота на градот. Во таа насока, посочувам
два примера: како нова локална власт заса-
дивме Парк на планетата Земја, во непо-
средна близина на Прилеп. Зимзелените
садници не останаа таму ниту една недела!
Контејнерите во градот беа палени и от-
странувани од локациите, отпадот рас-
фрлен преку ноќ, со цел одделни структури
да прикажат дека ЈКП „Комуналец“ и новата
власт не се одговорни кон ова прашање.  Но,
екологијата е одлика на културата на една
заедница. Никогаш нема да има толку кому-
налци да чистат на терен, колку што ќе има
несовесни и политички деструктивно ин-
струирани граѓани што ќе растураат. А не-
гативните ефекти не се на сметка на
политичките партии и на поединците, еве
конкретно на моето градоначалничко
конто, бидејќи јас не дишам изолиран воз-
дух од моите сограѓани. Не живеат едни во
екокапсула со чист воздух и со кислород, а
други во загадена средина. 

Екологијата нека биде наш приоритет.
Овде копјата и политичките мечеви нека
бидат скршени. Да се бориме со политички
идеи, проекти и планови за подобри еко-
лошки стандарди, кои создаваат уште почи-
ста животна средина. Впрочем, патот на
Прилеп и на Република Северна Македонија
е во современото европско семејство, каде
што екостандардите се императив, фокус и
бенефит на поединецот, пред сè!
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ПрилеП, 

лиДер ВО еКОлОшКите 

аКтиВНОСти ВО земјата



еко искуство
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Х
оландија и Холанѓаните се
многу сериозни за
рециклирањето на отпадот,
вели Горјан Јовановски,
творец на апликацијата

„Мој воздух“ и на порталот
„Рециклирам“, а кој
подолго време
живее во оваа
земја. Вели дека
околу секој
блок згради
може да се
пронајдат
подземни
контејнери за
рециклирање
стакло,
пластика, хартија
и текстил. Првите
три видови отпад
веднаш се обработуваат,
додека текстилот се прегледува дали
може да се употреби и донира
некаде, а доколку е во лоша состојба
и тој се рециклира. 

„Мрежата на вакви контејнери е
одлично организирана и обележана
на интернет на веб-страницата на
општината. Токму таа мапа ја имав
искористено кога требаше да

пронајдам контејнер за текстил во
близина и знам дека многумина ја
употребуваат за да се запознаат со
локациите на контејнерите во
својата околина“, објаснува Горјан.

Некои градови се многу
строги со правилата на

рециклирање, но,
посочува,

туристичките
градови како
Амстердам се
малку
порелаксирани
земајќи предвид
дека треба уште

многу да се
вложи во

едукација на
туристите за

правилно рециклирање
на отпадот. 

„Сите домаќинства немаат посебни
канти за различен отпад, но знам
многумина, вклучувајќи ме и мене,
што самите си купиле повеќе канти
за да може да го раздвојуваат
отпадот. Отпадот се подигнува
неколку пати во текот на неделата, а
досега не ми се случило да видам
преполн контејнер, ниту, пак, да ги

видам или чујам ѓубреџиите кога го
подигнуваат ѓубрето, што значи
дека, најверојатно, тоа се прави
доцна навечер“, објаснува Горјан.

Пластиката и хартијата за една употреба
се заменуваат со порцелан и со метал

Вели дека му е драго што и
приватниот бизнис се вклучува во
повикот за рециклирање. Пример е
„Букинг“, каде што работи. Во
последните неколку години
фирмата, која има повеќе од 15.000
вработени, навистина, се обидува да
го намали белегот што го остава на

е НаВиКа,а фрлање ѓубре 
на улица е незамисливо

во Холандија рециКлирањетО
Горјан јовановски - Холандија

Фирмите 
во Холандија 

ги заменуваат хартиените
чашки за една употреба со

порцелански чаши, кои
можат да се употребуваат

неограничено, а
пластичниот прибор со

метален



околината. Хартиените чашки за
една употреба се заменуваат со
порцелански чаши, кои можат
неограничено да се употребуваат,
пластичниот прибор се заменува со
метален, а низ канцелариите има
поставено контејнери за
рециклирање батерии и текстил.
Покрај нив, вели, мора да ги пофали
и маркетите како „Шпар“ и „Алберт
Хејн“, кои имаат поставено неколку
типа контејнери за собирање опасен
отпад (батерии и електроника).
Секако, по принципот на
рециклирање познат во западните
земји, овие маркети нудат
финансиски надомест ако ги
донесете празните стаклени
шишиња и ги оставите во специјално
поставените пунктови. Со тоа
добивате купон, кој може да го
искористите за намалување на
сметката или, едноставно, да добиете
пари на каса.

„Имав многу интересна случка со
мојот локален ’Шпар‘ маркет. Често
од таму сакам да купам свежо цеден
сок од портокали што сам го цедам
преку машина во пластични
шишенца. Но, по една година таква

практика сфатив дека правам
огромен пластичен отпад со секое
шишенце, иако ги рециклирав. Еден
ден, отидов кај менаџерот на
маркетот и му објаснив дека би сакал
до мојата дневна доза цеден сок да
дојдам на поеколошки начин.
Зачудувачки, место да се потсмева со
мене, тој замина во својата
канцеларија и по неколку минути се
врати со брендиран термос на ’Шпар‘.
Ми рече ’Земи го ова и во него полни
сок секој ден, нема потреба да ги
користиш пластичните шишенца.
Подарок од нас‘. Навистина се
одушевив, посебно зашто кога го
користам термосот, вработените на
каса треба рачно во системот да го
бараат сокот од портокал
(баркодовите се на шишенцата, но не
им е тешко)“, раскажува Горјан. 

И новогодишните елки добиваат втор
живот

Друг интересен момент е како
Холанѓаните се соочуваат со
свежите новогодишни елки. По
новогодишните празници, сите
граѓани што купиле свежа елка и не
ја сакаат веќе во својот дом, ја

оставаат на улица, но не како отпад.
Специјални екипи поминуваат
неколку пати во текот на таа
недела, ги собираат сите овие дрвја
и ги враќаат на фармите од каде
што се донесени. Таму елките
повторно се засадуваат и им се
помага да пуштат корења за да
може да се искористат и следната
година. Тој момент, навистина, го
зачудил Горјан бидејќи, вели,
никогаш не би помислил дека некој
ќе рециклира новогодишна елка на
тој начин.

Најчесто, во Холандија, нивото на
свеста кај граѓаните за животната
средина е многу високо.
Велосипедите и јавниот транспорт
секогаш доминираат во однос на
автомобилите (кои, впрочем, и ги
нема низ Амстердам),
рециклирањето е навика, а фрлање
ѓубре на улица е речиси
незамисливо. Верува дека ние сме на
добар пат да научиме од нив, но за
тоа е потребна уште многу едукација,
првенствено на најмладите, голема
мрежа контејнери за рециклирање и
строги казни за сите тие што нема да
ги почитуваат правилата.
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Како и многумина, така и Горјан не бил правилно информиран за симболите за
рециклирање на амбалажата што секојдневно ја користел. Затоа почнал да истражува
на интернет и дошол на идеја своите знаења да ги сподели со другите.
„Имав лажни убедувања дека симболот ’зелена точка‘ значи дека тоа пакување се
рециклира, но тоа не беше вистина. По сето истражување сфатив дека би било супер
да се информираат и другите мои сограѓани, со цел ширење на културата за
рециклирање. Затоа решив да ја направам ’Рециклирам‘ - веб-страница што на лесен
и разбирлив начин ги објаснува обележувањата на амбалажата и во кој контејнер на
„Пакомак“  треба да се фрла. На сајтот има и мапа со сите контејнери низ Скопје, што
дополнително треба да го олесни нивното пронаоѓање.
Чувањето на животната средина е обврска на секој од нас, а рециклирањето е еден
прекрасен начин да се намали нашиот белег врз неа. Одбери паметно - рециклирај!

„рециклираМ“ - Водич за ПраВилно рециклирање

е НаВиКа,а фрлање ѓубре 
на улица е незамисливо

во Холандија рециКлирањетО



з
а време на одржувањето на
Nordic Electric Vehicle
самитот во Осло, во март

годинава, се огласи невладината
организација Amnesty
International, која излезе со серија
обвинувања на сметка на
производителите на батерии за
електрични автомобили.

Amnesty International
нагласува дека електричните
модели се чекор кон пониска
емисија, но денес се далеку од чисти и
еколошки возила, пред сѐ, поради
употребата на батерии, чиешто
производство е тесно поврзано со
многубројни прекршувања на
човековите права.

Оваа НВО посочува дека поголемиот
дел од кобалтот што се користи за
производство на литиумјонски батерии
доаѓа од Демократска Република Конго,
а се тврди дека во таа земја во
рудниците за кобалт работат и возрасни
и деца. Покрај тоа, условите за работа во
однос на безбедноста при работа се
никакви и сериозно го загрозуваат
здравјето на работниците. Покрај тоа,

Amnesty
International

тврди дека начинот на копање
на оваа руда е надвор од сите

еколошки норми.
Amnesty International, исто така, го

посочува и проблемот со рудниците за
литиум во Аргентина. Ископините се
направени на земја што им припаѓа на
домородците, односно индијанските
племиња, кои сѐ уште живеат номадски
живот. Рудниците настануваат без
дозвола и согласност на локалните
жители, со што се загрозува опстанокот
на Индијанците во овие области.

Amnesty International истакнува и
дека процесот на производство на
батерии сам по себе е далеку од
еколошки. Повеќето батерии се
произведуваат во Кина, Јапонија и во

Јужна Кореја. Сите три земји
најголемиот дел од
електричната енергија го
добиваат од термоцентралите

или со употреба на јаглен. На овој
начин се вршат огромни емисии

на јаглероден диоксид.
Во прилог на наведеното, се

нагласува дека употребата на ретки
метали како што се литиум, манган и
кобалт во батериите доведе до огромна
побарувачка и за сѐ поголеми
истражувања на морското дно во
потрага по овие метали.

На крајот, Amnesty International ги
повикува лидерите на автомобилската
индустрија да најдат соодветно
еколошко решение за рециклирање на
батериите со намален  енергетски
капацитет.

Европска комисија: План за преминување
кон „чисти“ автомобили

На Форумот за автомобилска
индустрија, кој се организираше во
романскиот град Крајова, претставен е
планот на Европската комисија за
„чисти“ возила. Во овој план, на кој
Комисијата соработуваше со
национални стручњаци од земјите-
членки, се изнесуваат мерките за
дејствување, кои мора да ги преземат
Комисијата, државите-членки и
автомобилската индустрија, за да се
оствари целосното преминување кон
„чисти“ автомобили. Јункеровата
Комисија е предводник во транзицијата
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колку електРичните автомобили 
се еколошки и чисти?

„Амнести интернешнел“
нагласува дека електричните
модели се чекор кон пониска

емисија, но денес се далеку од
чисти и еколошки возила, пред

сѐ, поради употребата на
батерии, чиешто производство

е тесно поврзано со
многубројни прекршувања 

на човековите
права
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на мобилност со нулта стапка на емисии.
Темелот на дејствување на Комисијата
го сочинуваат три големи законодавни
пакети под името „Европа во движење“,
како и разни мерки со кои се
поддржуваат алтернативните горива,
производството на батерии за
електрични возила, како и автономните
возила.

Заседанието на Советот за
конкурентност, кон крајот на мај, ќе им
понуди на земјите-членки можност за
размена на ставови и на мислења за овој
план на политичко ниво.

Осло се подготвува за замена на обичните
автомобили со електрични 

Благодарение на многубројните
придобивки, како што се субвенции на
цените на електричните автомобили,
можноста за користење на
сообраќајните ленти за јавен превоз
итн. (од кои некои се укинати или ќе
бидат укинати), Норвежаните во
последниве години се свртеа кон
хибридни и електрични возила, чијашто
продажба минатата година се зголеми
за дури 40 проценти. Во иднина
очекуваме уште повеќе електрични
возила на патиштата, како и
континуиран развој на придружната
инфраструктура, поставување нови
стандардни и брзи полначи, како и нови
безжични полначи за батериите на е-
возилата. Еден од плановите за
намалување на загадувањето и
електрификација во Норвешка се
однесува на јавниот превоз. Од 2023
година во главниот град Осло по
патиштата нема да сообраќаат такси-
возила со мотори со внатрешно
согорување, додека по 2025 година во
земјата веќе нема да се продаваат
возила што возат на бензин и на дизел, а
главниот акцент ќе биде на електрични
возила.

За да се олесни оваа транзиција за
корисниците, но и за таксистите, Осло
наскоро ќе почне да поставува подлоги
за безжично полнење на
автомобилските батерии. Тие ќе се
поставуваат на такси-станиците, додека
во автомобилите ќе се вградува
потребната технологија што ќе
овозможи вакво полнење.

Ова е одлична идеја бидејќи
таксистите ќе го користат секој момент
кога не превезуваат патници да ги
полнат батериите.

„Ова ќе биде прв проект што вклучува
брза безжична инфраструктура за
полнење електрични такси-возила во
светот, а ќе помогне во натамошниот
развој на безжичната технологија за
полнење за сите електрични возила“,
објавија од Финската енергетска
компанија Fortum, која работи на
проектот. Од оваа компанија, со оглед на
бројот на електрични такси-возила во

Осло, велат дека токму
инфраструктурата и бројот на полначи е
голем проблем бидејќи таксистите
губат многу време во потрага по
слободно место за полнење.

Градот Осло има партнерство со
Fortum и со американската компанија
Momentum Dynamics, која развива
инфраструктура за безжично полнење.

Стуре Портвик, менаџер за електрична
мобилност во градот Осло, вели дека
безжичното полнење на електричните
автомобили може да биде пресвртна
точка за целата индустрија на
електрични возила, а сосема е јасно
дека, кога станува збор за автомобилите
и за транспортот, иднината е
електрична.
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ЕлЕкТрИчНИОТ ТрОТИНЕТ – ТрАНСПОрТ НА СЕГАШНОСТА
Сведоци сме на револуционерни промени во транспортот. Класичните

автомобили, автобуси и камиони, кои возат на мотори со внатрешно согорување,
како транспорт на „минатото“ и новите електрични возила или транспорт на
„сегашноста“, кои работат на други видови енергија (на пример, на струја).

Сѐ повеќе се говори за електрични транспортни средства – автомобили,
автобуси, тротинети. Развојот на технологијата овозможува со овие алтернативни
превозни средства да се поминуваат се поголеми растојанија. Се создава
инфраструктурата што ќе обезбеди нормална замена на старата со новата
технологија на сообраќај.

Во светот сѐ популарни стануваат електричните тротинети. Популарноста е
резултат на неколку предности што ги имаат овие тротинети во однос на другите
начини на транспорт.

Една од нив, секако, е малата тежина. Во моментов
тежат од 10 до 15 килограми. Тоа значи дека се многу
лесно преносливи и може да се кренат со раце,
доколку има потреба. Исто така, новите
тротинети имаат релативно висока моќност и
носивост.

Тротинетите што ги дистрибуира Hamachi
Македонија развиваат брзина и до 30
километри на час. Ова е градска дозволена
брзина на возење и со други превозни
средства и е во рамки на дозволената брзина
во урбани средини. Со електричните
тротинети многу е олеснето движењето во
вакви средини каде што градскиот метеж
оневозможува пристигнување во нормално време на
одредена дестинација со класично превозно средство.
Големиот број семафори, бранот возила и пешаци, сето тоа претставува уште
поголем предизвик за управување на веќе познатите средства за превоз.
Електричниот тротинет, поради својата мала габаритност, многу лесно се пробива
низ градскиот метеж. Секако, патниците што користат вакви тротинети ги
користат и велосипедските патеки за побрзо движење.

Развојот на технологијата овозможува овие алтернативни превозни средства да
можат да поминат и до 30 километри оддалеченост со само едно полнење на
батеријата. Тоа, практично, значи дека еден жител на Скопје може да се движи на
која било дестинација низ градот со само едно полнење на батеријата. Деновиве и
градскиот татко на Скопје, Петре Шилегов, се забележува по улиците како се вози
со електричните тротинети и ги мотивира своите сограѓани да го користат овој
алтернативен начин на превоз во Скопје, како град со релативно рамна површина.

Користењето на електричните тротинети го решава и сериозниот проблем со
паркинг во Скопје и во други градови. За ова алтернативно превозно средство не е
потребна голема површина за паркирање, туку, едноставно и лесно, може да се
внесе во секоја просторија и да се полни до следното движење. Секако,
електричните тротинети на Hamachi, како транспорт на сегашноста, ги намалуваат
трошоците за транспорт од една до друга дестинација.

Доколку се транспортирате со електричен тротинет, ќе бидете уште еден совесен
граѓанин што се грижи за здрава животна средина, односно за намалување на
сериозниот проблем со загадувањето. На овој начин придонесувате да се поработи
на неколкуте македонски светски „рекордери“ во загадување и да се тргне кон
овозможување хумани услови за живот на жителите.

колку електРичните автомобили 
се еколошки и чисти?
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ведската тинејџерка
Грета Тунберг, која
стана популарна по
својата борба против
климатските

промени, е номинирана за
Нобеловата награда за мир.
Номинацијата доаѓа како
признание за нејзиниот
активизам предводејќи ја
најголемата младинска кампања
за климатски промени.

Три норвешки законодавци го
предложија името на 16-
годишната активистка.

На 15 март, се одржаа протести
на средношколци низ светот, со
барање за сериозна акција во
областа на борбата против
климатските промени. Со цел
зачувување на нашата планета за
идните генерации, се обединија
повеќе од 75 држави. Учесниците
ја нарекоа својата акција Global
Climate Strike For Future. На овој

потфат ги инспирираше 16-
годишната Грета Тунберг.
Својата акција таа ја почна во
август минатата година пред
шведскиот парламент, со
едноставен натпис на парче
дрво. Загриженоста за

глобалното затоплување ја
поттикнува на акција. Од ден во
ден, таа добивала поддршка од
своите врсници. Денес, тоа е
цела армија, здружена под
слоганот – „Веќе 40 години
политичарите неуспешно се
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тинејџерката, борец за планетата
Земја номиниРана За 
нобелова нагРада
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како едно девојче Поттикна илјадници Ученици од 800 Градови на   климатска акција?

Номинацијата доаѓа како признание за

нејзиниот активизам предводејќи ја најголемата

младинска кампања за климатски промени. 

Три норвешки законодавци го предложија 

името на 16-годишната активистка



борат против уништувањето на
климата. Крајното време да ја
намалиме штетата е – сега!“

„Секој ден користиме по 100
милиони барели нафта. Не постои
политика што би го сменила ова!
Ниту едно правило не ја задржува
нафтата под земја“, предупредуваат
учениците. 

Активистката, која беше
именувана од магазинот „Тајм“ како
една од највлијателните тинејџери
за 2018 година, инспирираше
стотици илјади ученици низ светот
да одржат штрајк барајќи од своите
власти посериозен пристап кон
решавање на проблемот со
климатските промени.

„Ние ја номиниравме Грета
бидејќи климатската закана може
да биде една од најважните
причини за војна и за конфликт.
Масовното движење што го
поттикна Грета е многу важен
придонес за мирот“, рече
парламентарниот претставник
Фреди Андре Овстегорд.

Според последниот извештај на
Обединетите нации, глобалната
температура до 2030 година би
можела да порасне за 1,5
Целзиусов степен, праг што
научниците сметаат дека ќе донесе
сериозни последици за планетата,
ако емисиите на гасовите што
предизвикуваат ефект на стаклена
градина продолжат да се
испуштаат со сегашнава стапка.

Во декември минатата година
Тунберг зборуваше на
Конференцијата за климатски
промени на ОН во Полска, каде што
ги критикуваше законодавците и
владините тела за нивната
недоволна ажурност.

На Светскиот економски форум
во Давос, Швајцарија, таа го заврши
својот говор со реченицата дека
светските лидери „мора да се
однесуваат како нашата куќа да
гори бидејќи тоа се случува“.

„Мислам дека само го гледаме
почетокот. Мислам дека промената
се наѕира и дека луѓето ќе се
заложат за својата иднина“, рече
Тунберг во интервју за „Гардијан“.
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ХОлАНДИјА јА ДОБИВА СВОјАТА НАјГОлЕмА СОлАрНА
ЦЕНТрАлА

Наскоро почнува изградбата на најголемата соларна централа во Холандија.
Се работи за електроцентралата Almerе со инсталирана моќност од  34 MW, која
ќе се гради на подрачјето на покраината Флеволанд. Инвеститор е компанијата
за собирање отпад HVC Groep, а изведувач на работите е германската компанија
PfalzSolar, која е
специјализирана токму за
изградба на соларни
електрични централи на
поранешните места за
депонирање отпад.  Од
друга страна, соларната
централа  Almere  ќе се
гради на 25 ха површина во
поранешната индустриска
зона, и кога ќе биде
довршена, ќе обезбеди
снабдување со електрична
енергија за околу 10.000
холандски домаќинства.
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дали сте знаеле 

шаНгај ќе граДи ПрирОДеН
резерват за спас од 
градежништвото и од 
загадувањето

Компанијата Ennead Architects победи на меѓународниот конкурс
за дизајн на нов природен резерват на еден остров на реката Јангце
во Шангај. Проект наречен „Заштита на природата на реката
Јангце“ има цел да ја подигне јавната свест за влијанието на
градежништвото и на загадувањето.

Природниот резерват треба да ги зачува загрозените видови и
да ја врати биолошката разновидност. Проектот, исто така,
вклучува и можност за посета на резерватот, каде што
посетителите ќе можат да потонат во природната средина надвор
од густото урбано јадро на Шангај. Проектот ќе покрие површина
од 17,5 хектари. Ќе бидат изградени 40 илјади квадратни метри, во
кои ќе бидат вклучени аквариум и истражувачка установа. Тие ќе
имаат двојна улога и ќе работат заедно за повторно настанување
на неколку риби – кинеската есетра и морски прасиња. Проектот
ќе вклучува голем број затворени и отворени базени за
одгледување и за зголемување на бројот на овие видови, преку
обезбедување услови како да живеат во нивното природно
живеалиште. Покрај тоа, ќе има и капацитети наменети за нивно
истражување и реинтеграција во природно живеалиште. Овој
потфат ќе ја приближи работата на научниците и на
истражувачите до посетителите, кои ќе можат да дојдат во
директен контакт со нивните активности. Новиот природен
резерват и аквариум се дизајнирани за еколошка заштита.

Проектот го карактеризираат бранести и флуидни облици.
Закривената дрвена структура се чини дека има ребра, кои
„зрачат“ околу централниот ’рбет, кој ги поврзува трите крила на
зградата во уникатна форма. Проѕирната PTFE облога ги покрива
затвораните базени за да се добие колку што е можно повеќе
природна светлина внатре. Под водство на тимот предводен од
Томас Вонг, партнер на Ennead Architects, а во соработка со
архитектите од фирмата Andropogon navode, проектот е
комбинација на крос-ламинат дрво, геотермални јами за греење и
за ладење, изградена влажна област со локалната флора и водни
растенија за врзување на брзиот јаглерод и процес на
биофилтрација за вода од аквариум. Од друга страна, системот го
реконструира пејзажот на брегот и разновидноста на екорегион во
сливот на реката Јангце.

и вака можело,
цвеќе место
паркинг

Град без автомобили, е планот за Осло,
кој Норвешка настојува да го реализира
оваа година. Паркинзите ќе се претворат
во цветни градини, а се планира и
изградба на велосипедски патеки во
должина од 60 километри. Се прогнозира
дека до 2040 година Осло ќе ја достигне
бројката од еден милион жители, што значи
дека ќе емитува повеќе јаглероден диоксид,
отколку што може да апсорбираат зелените
површини. Затоа, градските власти, решиле
дека е вистински момент да реагираат на
порастот на населението и да влијаат на
проблемот со растечкото загадување на
воздухот. Имено, загадувањето на воздухот
во Норвешка пораснало за 28 проценти во
споредба со деведесеттите години. По низата
мерки што се донесени, од 2015 година е
забележан пад на загадувањето од три
проценти. Планираната акција за центар без
автомобили не наишла на одобрување кај
сите жители бидејќи тоа би значело дека ќе
мораат да се паркираат во подалечните
делови од градот. Затоа, властите се решиле
на дополнително намалување на зоната без
паркинзи. Забраната за автомобили во
центарот Осло ја најави уште во 2015 година
и оттогаш постепено го отежнува пристапот
кон градот со постојано укинување на бројот
на паркинг-места. До 2025 година Норвешка
планира забрана за автомобилите на
фосилни горива во целата земја.
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фото есеј

к
омпанијата „Пакомак“ го
одбележи 18 март, Светскиот
ден на рециклирањето, и

уште еднаш да ја нагласи важноста
на навиките за селекција на
отпадот од пакување кај граѓаните
и компаниите, како единствен
начин за долгорочна одржливост и
здрава животна средина.

Континуираниот развој и
остварувањето на строго
предвидените цели преку сите
проекти, екоакции, едукација и активности, резултираа
со тоа „Пакомак“ да има одлична соработка со 35
општини во кои живее повеќе од 75 проценти од
населението во земјата, каде што се уредно поставени
сини, жолти и зелени контејнери
за селективно собирање
хартија, пластика и
стакло.
Дополнително,
компанијата
соработува со
повеќе од 800
објекти (хотели,
ресторани и
кафулиња) од кои
редовно собира стаклена
амбалажа и овој број од година
во година расте.

Основачи
„Пакомак” е првата компанија во

Македонија што има дозвола за селекција
и за преработка на отпад од амбалажа.
Основачи на компанијата се 11
водечки производствени компании
во Македонија: „Пивара Скопје“ а.д.
Скопје; „Прилепска пиварница“ а.д.
Прилеп; „Витаминка“ а.д. Прилеп;
„Пелистерка“ д.о.о. Скопје;
„Магрони“ д.о.о. Скопје („ладна“,

„добра вода“); „Кодинг“ д.о.о.е.л.
Кавадарци („горска вода„);
„Кожувчанка“ д.о.о. Кавадарци;
„Вивакс“ д.о.о.е.л. Скопје; „Благој
Ѓорев“ а.д. Велес; ВВ „Тиквеш“ а.д.; ВВ
„Стоби“ а.д.

Резултати
Денес се забележливи резултатите

од напорите на „Пакомак“. Според
истражувањата, во однос на почетокот
на работата, денес е присутна

забележлива разлика во свеста на
населението за рециклирање. Повеќе од 70 проценти
од населението ги знае придобивките од
рециклирањето, повеќе од 50 проценти го препознава
„Пакомак“ како компанија за менџирање на

амбалажниот отпад.
Преку собирачката мрежа на

„Пакомак“ се собираат повеќе
од 25.000 тони отпад од

пакување годишно, во кои
е вклучено стакло,
пластика, хартија, метал,
дрво и композит.

„Пакомак“ во 2018 година
набави и 390 контејнери

како игло, кои се поставуваат
на јавни површини, а

инвестицијата е 7,4 милиони денари. 
Од почетокот на своето работење до денес

„Пакомак“ бележи импозантна
бројка на рециклиран амбалажен
отпад од 115.541 тони. Од година

во година растат бројот и напорите,
а визиите на „Пакомак“ се во

блиска иднина секое
домаќинство да го селектира
амбалажниот отпад и да се
подигне нивото на самосвест
за оваа граѓанска должност кај

секој од нас.

„ПаКОмаК“ гО 
ОДбележи 

СВетСКиОт ДеН На 
рециКлирањетО

Од почетокот на
своето работење до

денес „Пакомак“
бележи импозантна

бројка на рециклиран
амбалажен отпад од

115.541 тони


