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РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

„Пакомак“ додели Подароци
на најуспешните угостители од ECO Zona

колку повеќе селектирате
отпад, толку повеќе
награди: „Пакомак“
воведува
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ВоВедник

Селектирај иднина, екоМак он д трак!
Економските инструменти за мотивација на граѓаните се се уште доминантни за
зголемена селекција и рециклирање на отпадот!
Како вовед зошто екоМак...
Во 2015та година почнавме со активност за
селекција на пластични шишиња во основните
училишта во Скопје. Поставивме жолти
контејнери во секое училиште и ги замоливме
учениците секој понеделник да носат по 5
пластични шишиња кои станале отпад откако
нивните семејства ги консумирале пијалоците во
нив во текот на претходната недела. Секако, во
ова активно беа вклучени и нивните наставници
и директори. Пакомак секој месец или на крај на
полугодието ги наградуваше одделенијата кои
најмногу собираа пластични шишиња,
подарувајќи им фудбалски топки, баскети,
спортски реквизити, билети за кино и театар...
Најдобрите училишта добиваа како донација
разгласни системи, реновирање на училници,
опрема за кабинетите или училишните дворови...
Учениците кои беа посочени од наставниците
како најревносни собирачи на пластичен отпад
добиваа маички, ранчиња,
излети... И навистина, првата
година од 20 училишта собравме
над 32 тона пластични шишиња!
Следните години вклучувавме
нови училишта, но ги намалувавме подароците...
Во 2018 имавме вклучено во овој наш систем 60
основни училипшта во Скопје, а собравме само 18
тони пластични шишиња!!! Повеќе ученици,
помалку собран отпад. Наместо наградите на
почеток да бидат само иницијален мотив за
понатамошно самоиницијативно селектирање на
отпадот за повисоки цели, се соочивме со тажниот
факт дека без одреден личен бенефит селекцијата
на отпадот не може да биде масовна појава... За
жал, така е и во земји побогати од нашата...
Тоа ни беше главен мотив да размислуваме за
развој на модел кој ќе креира навики за селекција
на отпадот, реално го собира истиот и притоа им
даде одреден бенефит на граѓаните кои ќе го
прават тоа. Заедно со ИНОФЕИТ при УКИМ и
поддржани од Фондот за Иноваци и Техношки
Развој, работиме на македонски модел eкoMaк и
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Какви
материјални
бенефити ќе
добие лично секој
од нас не треба да
Што е разликата на системот на Пакомак од
биде главниот
системите во другите земји?
мотив за
Во западните земји овие т.н депозит системи се
одговорен однос
воведуваат на цела територија на државите и
кон
резултираат со покачување на цените на производите селектирањето
на отпадот. Со
на пијалоците за 10 до 50 евроценти по парче, пари
правилна
кои ги плаќаат во старт граѓаните/купувачите како
еден вид депозит за амбалжата од производот што го селекција на
купиле. Во моментот кога ќе ја вратат амбалажата од отпадот и негово
тој производ во ПВМ апаратот, тие си ги добиваат тие рециклирање, ние
ја штитиме
пари назад како кеш или во форма на купон со кој
нашата
може да платат во супермаркетот каде е поставена
животна средина
ПВМ. Значи, граѓаните ги добиваат своите пари
и иднината на
(депозитот) кој го платиле при купување на
нашите
производот, како награда за селекција на отпадот.
поколенија. Чист
воздух, здрава
Со екоМак системот на Пакомак, цените на
почва и
производите остануваат исти, а
граѓаните добиваат "зелени поени" кои незагадена вода
се универзален
со апликацијата може да ги
бенефит од
конвертираат за плаќање јавни услуги
одговорното
или купување производи во
управување со
супермаркети кои ќе бидат дел од мрежата на
нашиот отпад!
екоМак системот.
Во спротивно,
Прва предност на системот на Пакомак е што не
само ќе се
мора да биде воведуван на ниво на цела држава туку залажуваме дека
може да оди општина по општина. Со тоа се намалува се храниме здраво
почетната потреба од големи инвестиции од неколку јадејќи зеленчук
полеван со
стотина ПВМ одеднаш.
загадена вода и
Втора предност е што граѓаните добиваат
растен во
навистина екстра заштеда (или приход), а не
загадена почва, ќе
сопствените пари кои ги дале како депозит со
се лажеме дека
купување на производот. Со тоа неколку стотина
физички сме фит
илјади евра би се вратиле на оние граѓани кои имаат додека џогираме и
совесен пристап кон селекција на отпадот.
вежбаме забразно
дишејќи воздух со
Трета предност на екоМак е што ќе биде
мирис на
доминантно македонски производ со значително
пониска цена од постојните светски модели и пониска пластика и чад...
цена на одржување. Тоа го прави овој модел
пристапен за помасовна употреба и побрзо
покривање на цела територија на земјава.
Материјалот собран во овие ПВМ е многу
чист со можност за 100% рециклирање.
Системот ќе биде одржлив и Пакомак веќе
договара детали со општините кои се
заинтересирани да бидат први во
имплементацијата,
производителите и
рециклаторите кај кои ќе
завршуваат пластичните
шишиња и лименките.

домашна повратна вендинг машина SmartBin за
пластични шишиња и лименки, која е само еден
дел од целиот модел.

Пишува :

Филип ИвановскИ,
Извршен Директор во Пакомак
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КолКу повеќе СелеКтирате
отпад, толКу повеќе поволноСти:

„пакомак“ воведува
повРатни вендинг-машини

акомак“ е првата
македонска
компанија, која на
почетокот на идната
година ќе го воведе
светскиот тренд во рециклирањето –
повратни вендинг-машини за
пластични шишиња и лименки.
Проектот се реализира заедно со
ИНОФЕИТ при УКИМ, како партнер,
со помош на Фондот за иновации и
технолошки развој, а целта е да се
мотивираат граѓаните колку што е
можно поефикасно и побрзо да се
вклучат во процесот на селективно

„
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како поволност за
селектиран отпад,
граѓаните ќе
добиваат „зелени
поени“ што може да
ги користат за
плаќање производи и
јавни услуги, како
што се комунални
такси, билети за јавен
превоз, паркинг и сл.

одложување отпад. Како награда,
тие ќе добиваат „зелени поени“ што
може да ги користат за плаќање
производи и јавни услуги (на пр.
комунални такси, билети за јавен
превоз, паркинг и сл.).
Од компанијата информираат
дека на почетокот, „Пакомак“ ќе
постави машини во неколку
општини низ земјата, а
долгорочниот план опфаќа
поставување машини на целата
територија на Македонија.
„Енормниот обем на отпад што се
создава со зголемената

консумација во
модерното
општество го
прави
селективното
одложување
отпад,
собирањето и
неговото
рециклирање
екстремно
важен процес за
одржување чиста и
незагадена околина.
Но, за многумина, овој
процес е напорен и одзема
премногу енергија, па затоа ’Пакомак‘
ќе се обиде да ги мотивира граѓаните
на Македонија да се приклучат на
едноставен начин, преку воведување
повратни вендинг-машини, т.н.
SmartBin, кои ќе функционираат во
составот на ecoMac– систем на
стимулацијa кој ги наградува луѓето
што селективно одложуваат отпад со
награди, попусти или некои други
придобивки“, информираат од
компанијата и додаваат дека проектот
е наменет за сите граѓани, без оглед
на возраста и социјалниот статус, а
системот на награди е приспособен за
сите групи во општеството.
Пластика и лименки ќе се
селектираат во вендинг-машините на
„Пакомак“
Иако досега не беа застапени во
Македонија, повратните вендингмашини не се нов концепт во светот.
Работат на многу едноставен начин –
граѓанинот става отпад за
рециклирање во форма на производ
(пластично шише, лименка, стаклено
шише), а за возврат добива вредносен
купон или пари.
Машините на „Пакомак“ ќе примаат
пластични шишиња и лименки, кои ќе
ги пресуваат и ќе ги складираат.
Преку посебна апликација за мобилни
телефони, граѓаните што го одлагаат
отпадот на овој начин ќе ги собираат
зелените поени со кои потоа ќе
добиваат бенефиции при плаќање
јавни услуги или производи. Бизнисмоделот на „Пакомак“ ќе вклучи
мрежа на јавни институции, општини,
производни компании и рециклатори
на отпад, а во секој момент ќе има и

податок колку
парчиња
амбалажен
отпад се
рециклирани,
од кој бренд
се и од каков
материјал.
Во
компанијата
велат дека
системот на
„Пакомак“ ќе
препознава и кои
граѓани се најеколошки
совесни и рециклираат
најмногу во текот на годината, и ќе им
даде можност да добијат
дополнителни бенефити.
Вендинг-машините нема да
повлечат поскапување на
производите
Во западните земји, овие т.н.
депозитни системи се воведуваат на
целата територија на државите и
резултираат со зголемување на
цените на производите и на
пијалаците за 10 до 50 евроценти по
парче, пари што ги плаќаат
купувачите како еден вид депозит за
амбалажата од производот што го
купиле. Во моментот кога ќе ја вратат
амбалажата од тој производ во
апаратот, тие ги добиваат
тие пари назад
во вид на
банкноти или во
форма на
купони.
Во системот на
„Пакомак“, цените
на производите
остануваат исти, а
граѓаните
добиваат зелени
поени, кои со
апликацијата може
да ги конвертираат
во попуст за
плаќање јавни
услуги или
купување
производи во
супермаркети што ќе
бидат дел од
мрежата на
„Пакомак“.

ПреДНОСТИ НА СИСТемОТ
НА „ПАкОмАк“

• Граѓаните добиваат
вистинска заштеда,
односно приход, а не поврат
на сопствените пари што ги
дале како депозит со
купување на производот.
Најмногу ќе добијат оние
граѓани што имаат совесен
пристап кон селекцијата на
отпадот.
• Вендинг-машината на
„Пакомак“ е македонски
производ со значително
пониска цена од постојните
светски модели и пониска
цена на одржување. Тоа го
прави овој модел пристапен
за помасовна употреба и
побрзо покривање на
целата земја.
• Системот ќе биде одржлив,
а „Пакомак“ создава мрежа
на општини,
производители и
рециклатори што сакаат да
бидат дел од системот.
• Вендинг-машините не мора
веднаш да бидат воведени
во целата земја, туку
постепено, општина по
општина. Со тоа се
намалува потребата од
големи почетни
инвестиции.
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ПакоМак“ иМ
одговара на
сите што имаат
изговор зошто
не СелеКтираат
отпад
ногумина од нас користат
различни изговори со кои се
оправдуваат зошто не
селектираат отпад. Речиси сите тврдења се
неточни и, всушност, се заблуди во кои
луѓето самите се доведуваат или, пак, ги
уверуваат другите. „Пакомак“ одлучи да
даде одговор на седум најчести изговори
што луѓето ги користат за да не
селектираат. Тие секојдневно се
поставуваат на социјалните медиуми со
цел правилна едукација на луѓето.
Селекцијата на отпадот и рециклирањето
се многу важни за опстанокот на
планетата, па токму затоа секој човек,
семејство, компанија итн. мора да ги
применуваат секојдневно, без изговор.

м

најчестите изгоВори се:
• Отпадот што го создавам не може
да ѝ наштети на планетата.
• Отпадот ќе го селектира некој
друг наместо мене.
• Не знам каде се наоѓаат кантите
на „Пакомак“ за селектирање
отпад.
• Рециклирањето исто така троши
енергија.
• Користам биоразградлива
пластика и не мора да ја
селектирам.
• Не можам постојано да мислам на
селектирањето.
• Селектирањето отпад одзема
премногу време.
6

Вистината е:
• Просечен граѓанин на Европската
Унија годишно создава 120 килограми
амбалажен отпад, количина што
штети и ја загадува околината.
• Отпадот се селектира на почетокот,
бидејќи доколку се измеша со
комунален смет, заминува на
депонија.
• Можеби не знаеш, но може да ги
најдеш, доколку сакаш.
• Точно, рециклирањето троши
енергија, но многу помалку отколку
производството на истиот производ
од природни суровини, поточно
троши 50 отсто помалку енергија и
значително помалку вода.

• Биоразградливата пластика е замена
за обичната на која ѝ треба многу
време за разградување. Но, за
разградување на биоразградливата
пластика се потребни посебни услови,
кои доколку не се исполнети, тој
процес може да се пролонгира и да
придонесе за загадување на
околината.
• Селектирањето треба да ни стане
навика со која ќе им бидеме пример
на помладите и ќе ја чуваме
околината.
• Знаете што одзема премногу време?
Разградувањето на пластиката одзема
околу 450 години, а на лименките
околу 500 години!

„ПакоМак“ додели Подароци на
најуСпешните угоСтители од ECO ZOna

омпанијата „Пакомак“ додели подароци на 12
угостителски објекти кои селектирале најмногу
стаклена амбалажа. Подароци добија кафулињата
и рестораните кои од јуни минатата до истиот месец
годинава се дел од ECO Zona ланецот на „Пакомак“, во
кој во моментов низ целата земја има над 850
локации, и кои предале најголеми количини на
стаклена амбалажа на рециклирање.
Подароците беа доделени во
рамките на Skopje Beer Fest 2019, а
беа поделени во четири категории,
лесна за објекти кои селектираат од
200 до 1.000 килограми стакло,
полутешка, од 1.000 до 2.000
килограми стакло, тешка од 2.000 до
4.000 килограми и последната,
супертешка категорија во која
спаѓаат објектите кои селектираат
над 4.000 килограми стаклена амбалажа годишно. Во секоја
категорија беа доделени по три парични подароци, во
најмалата, угостителите добија 5.000, 9.000 и 15.000 денари,
во втората категорија подарокот беше 8.000, 20.000 и 35.000

к

денари, во третата
категорија најуспешните добија 10.000,
25.000 и 50.000 денари, а оние кои
собираат најмногу добија подарок од 25.000, 45.000 и
70.000 денари.
Пакомак на годинешното издание на Скопскиот пивофестивал го поддржа и организирањето на настанот Silent
disco под мотото „За рециклирањето сме гласни, но за диско
сме тивки“.

на д-феСтивал Се пишуваа и
еКолошКи пораКи

Екологијата, правилниот третман на отпадот, заштитата
на водата и воздухот беа дел и од настаните на еден од
нашите најдобри летни фестивали – Д-фестивал во
Дојран. Во текот на трите дена исполнети со музика и
забава во јули, во фестивалскиот камп, како и
претходните години, декор беа и кантите на „Пакомак“
за селекција на отпадот. Компанијата организираше и
неколку работилници на кои се изработуваа дела од
отпад од пакување и се пишуваа еколошки пораки.
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нефорМалните
собирачи
мора да Станат дел од
СиСтемот за СелеКција
на отпадот
олем дел од отпадот што го собираат
неформалните собирачи никаде не се евидентира,
често завршува кај отпади што работат без
дозвола, а со тоа неформалните собирачи нелегално го
собираат вредниот дел од отпадот што е во надлежност
и во сопственост на комуналните претпријатија и на
општините. Поради недостигот на организација и
контрола, во секојдневната борба за обезбедување
поголеми количини отпад, а со тоа и поголема
заработка, неформалните собирачи многу често ја

г

оштетуваат комуналната инфраструктура поставена од
„Пакомак“, во која граѓаните треба да го одложат
селектираниот отпад.
„Собирачите гледаат конкуренција во формалните
системи за селекција на отпадот. Но, освен што ја
уништуваат скапата опрема, која колективните
постапувачи им ја донираат на општините, тие
создаваат и лоша слика околу контејнерите, каде што го
расфрлаат отпадот и со тоа ги демотивираат граѓаните
да го селектираат отпадот“, велат во „Пакомак“.

собирачите треба да ПоМинат обука и да добијат
Заштитна облека и ракавици
Оттаму бараат неформалните собирачи да се интегрираат во
организиран систем за собирање отпад. Предлагаат да се обезбеди
листа на улични собирачи, кои ќе треба да поминат обука, да имаат
заштитна облека и ракавици и да работат во координација со
комуналните претпријатија. За оние што од разни причини нема да
сакаат да станат дел од легални системи за селекција и за
собирање, од „Пакомак“ предлагаат институциите да применат
казни доколку повторно продолжат со нелегално собирање отпад.
„Казнувањето не е решение што ќе резултира со успех, бидејќи на
најголемиот дел од собирачите, продавањето на отпадот им е
единствениот приход. Поради ова, придобивките од нивната
интеграција се големи. Освен собирачите, кои ќе имаат постојан и
поголем приход од постојниот, здравствено и пензиско
осигурување и подобри работни услови, и општините ќе обезбедат
нови вработувања, почиста околина за своите жители, контрола на
системот за собирање отпад, како и неоштетена комунална
инфраструктура“, посочуваат од „Пакомак“.
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За Многу сеМејства, ова е единствениот
иЗвор на Приходи
Се проценува дека од 5 000 до 10 000 лица во
Македонија живеат од собирање отпад како
неформални собирачи. За нив не постојат
прецизни податоци, бидејќи повеќето од нив
немаат лични карти, а дел од нив само повремено
собираат отпад од пакување. Тие не се дел од
организираниот систем на собирање и
селектирање на отпадот во земјата, немаат
постојано вработување и стабилни приходи,
здравствено и пензиско осигурување, социјална
заштита. Веќе подолг период се во сивата зона, без
никаква евиденција за нив. Најлошото е тоа што
со себе ги носат децата, на кои не им дозволуваат
да одат на училиште и со тоа создаваат нови
генерации потенцијални учесници во сивата
економија, кои без образование се осудени да
останат на маргините на општеството.

ПакоМак“
Подели
ПаМетни канти
во скопските
градинки
омпанијата „Пакомак“ подели 14
канти за селективно собирање ПЕТ
пластика и лименки во повеќе
градинки во неколку општини во Скопје.
Станува збор за SmartBin, паметни канти
што го скенираат секое шише и даваат
точна бројка колку шишиња се селектирани
внатре.
Кантите се обоени со жолта боја и имаат
привлечен дизајн, приспособен за возраста на
децата што ќе треба да ги користат. На кантата
има и голем цртеж со кој на едноставен начин се
објаснува како да ја искористат паметната канта. Во
„Пакомак“ велат дека целта е на децата да им се

к

доближи и да им се поедностави процесот на
селектирање и преку игра и забава да создадат навики
што ќе ги применуваат до крајот на животот.

цементарница „усје“ и „Пакомак“
едуцираа 25 деца како се селектира отпад
Во рамките на проектот „Енергија од отпад за одржлива
иднина“, 25 деца на возраст од осум до 13 години во јуни
беа дел од летниот камп во Едукативниот центар –
Училишна вежбална, на тема „Рециклираме и се
забавуваме“. Во кампот, на Центарот за климатски
промениподдржан од Цементарница „Усје“ и финансиран
од „Пакомак“, младите имаа можност да видат едукативни
презентации за отпад на кои беа споделени информации за

потребата од селектирање и рециклирање на отпадот,
потоа имаа можност и да изработуваат различни предмети
од отпад, но и да научат како може да го реупотребат.
Децата добија и боенки со еколошки пораки. Во рамките
на кампот, во едукативниот центар беа поставени и
канти за селекција на стакло, хартија и пластика, а со тоа
можеа и практично да видат како треба правилно да го
селектираат отпадот.
9

од неколку канти
ѓубре неделно
до една тегла
ѓубре годишно
Во Македонија, 100 проценти од отпадот завршува на депониите и
таму останува барем околу 30 години. Повеќе од 90 проценти од него
излегува од домаќинствата, и тоа најчесто спакуван во навидум
биоразградливи кеси... но има чаре!
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Андријана ПАПИќ - мАНчеВА
www.odnuladonula.mk
олеми количества храна,
неизносени парчиња
облека, стари списанија,
разни предмети и, буквално, секаква пластика –
и тоа најчесто спакувани во. навидум. биоразградливи кеси – завршуваат во отворените
контејнери или покрај нив, на депонии, во реките и во езерата или,
пак, едноставно, ни ги полнат
шпајзовите само за да не ни притребаат еден ден. Важно, речиси
никогаш не исчезнуваат. А сите
ние и понатаму создаваме и
фрламе ѓубре и чекаме да запролети за да (под)заборавиме дека
Македонија е меѓу петте најзагадени европски земји, а стапката на
малигни и на респираторни болести е сè поалармантна.
Кај нас, 100 проценти од отпадот
завршува на депониите и таму
останува барем околу 30 години.
Македонските домаќинства произведуваат повеќе од 90 проценти
од целото ѓубре што „живее“ на
вкупно 54 општински депонии и
на повеќе од 300 диви депонии
низ целата земја... Но, што ако можеме поретко да одиме до контејнерите? Што ако е возможно да
имаме барем една канта помалку
дома?
Наспроти општото верување
дека спасот е (само) во селектирањето и во рециклирањето на отпадот од домаќинствата, постојат
луѓе што речиси воопшто не
фрлаат ѓубре затоа што речиси воопшто не создаваат. Беа Џонсон е
една од нив. Французинка по потекло, денес таа живее во Калифорнија каде што просечниот
потрошувач произведува по два
килограма ѓубре дневно, односно
по 60 килограми месечно. А таа,
заедно со сопругот и со двајцата
синови, произведува само една
тегла ѓубре годишно! И тоа, веќе
деветта година по ред!
Во срцевината на нејзиниот животен стил е концептот „нула
отпад“: контрапункт на постојниот потрошувачки ментали-
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Интересни факти за Беа Џонсон и
нејзиното семејство
n живеат според принципот „животот е
искуството, а не материјалните работи“
n купуваат само second hand облека,
чевли и мебел
n целиот гардеробер им го собира во
еден куфер за рачен багаж
n Беа на лицето става руменило од
какао во прав
n не купуваат храна спакувана во амбалажа, туку само рефус
n со животниот стил „нула отпад“ штедат
40 проценти од семејниот буџет
n користат само 25 проценти вода во
споредба со просечната потрошувачка
во регионот
n наместо паста за заби употребуваат
содабикарбона
n секој член на семејството има по еден
комплет постелина и по два пешкири

тет во општеството, кој се води според начелото „искористи, произведи и фрли“. Земајќи ја
природата како пример - зашто
таму нема вишок – концептот „нула
отпад“ нè учи да го сакаме тоа што
веќе го имаме и да го купуваме само
тоа што, навистина, ни треба. Така,
тој повторно ги става на пиедестал
човечкото достоинство, природните ресурси и животната средина
од каде што наглавечки паднаа поради човечката ненаситност за повеќе.
Нејзиниот принцип гласи: „речи
не, редуцирај, реупотреби, рециклирај и направи компост“. Со други
зборови, таа предлага да користиме
само производи за повеќекратна
употреба, да им кажеме „не“ на промотивните производи што ни ги
нудат бесплатно и да купуваме само
толку колку што ни треба и тоа на
мерење, без амбалажа. Така, толку

популарното – а кај нас сè уште недостижно – селектирање и рециклирање на отпадот, кое бара огромни
ресурси, енергија и функционална
законска рамка, ќе биде сведено на
минимум затоа што ќе биде речиси
непотребно, а општините ќе можат
да ги пренаменат средствата, кои,
инаку, би се „фрлиле“ за управување
на отпадот! Да не зборуваме за огромниот - и неискористен - потенцијал за вмрежување и за развој на
заедниците, индустријата и на деловниот сектор!
Благодарение на живеењето со
„нула отпад“, Беа Џонсон со години
не користи кујнска хартија, пластични садови, алуминиумска фолија, кеси за
замрзнување, пенкала
од пазар, па дури ни

светот да се ослободат од стегите
на консумеризмот и да живеат
(по)едноставно. Досега има одржано пет меѓународни турнеи и
има одржано 150 говори во повеќе
од 20 земји на пет континенти. Зборувала во „Гугл“, Европскиот парламент и во ООН.
Сите дополнителни информации,
како и задолжителната пријава за
предавањата, се достапни на
www.odnuladonula.mk

фластер, менструални производи,
конец за заби и чепкалки за уши!
Нејзината гардероба содржи само 15
парчиња облека - иако студирала
мода! Чисти „природно“, како што на
времето чистеле нашите баби и прабаби, и сама си ги прави шминката и
пастата за заби! И така, не само што
остава помал јаглероден отпечаток
и се грижи за животната средина,
туку успева да заштеди и време и
пари!
Со својот блог www.zerowastehome.com и неверојатно продаваната книга „Дом без ѓубре“ (на
англиски „Zero Waste Home“), која
досега е преведена на 14 јазици, таа
почна глобално движење и неуморно ги инспирира луѓето низ

не ги замениме пластичните кеси
со поцврсти торби, а хартиените
салфетки со платнени? Би трошеле ли време ако не ги виткаме
подароците во украсна хартија и
ако правиме компост? Зошто, навистина, ни се потребни десет
тенџериња и два комплета кујнски
прибор? Зошто да не го понесеме
кафето за носење во чаша за повеќекратна употреба? Зошто да не
го замолиме келнерот да ни донесе
пијачка без сламка? Зошто да не го
купиме лебот во платнена торба
направена од навлака за перница, а
леќата во стаклена тегла?
Мислите ли дека би можеле да
(пре)живееме ако не создаваме
ѓубре?

„од нула до нула“ е неформална група граѓан(к)и
кои се цврсто убедени дека е можно да имаме
поздрава животна средина и многу помалку ѓубре
наоколу. свесни дека промената започнува од дома,
тргнуваат од нула за да стигнат до нула – отпад, и
тоа во Македонија.

Зошто да не одиме на пазарење
само двапати годишно, а на концерти двапати месечно? Зошто да
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еко искуство

Хрватска

граѓаните имаат обврСКа
да СелеКтираат отпад,
а коНтејНери има
На Секој чекор

ластиката, хартијата,
стаклото, текстилот и
биоотпадот задолжително
мора да ги одвојува секое
семејство во Хрватска. Главниот
град Загреб, но и помалите места,
како и островите, веќе се опремени
со садови за селективно одлагање
на отпадот, а секое семејство од
јавното комунално претпријатие
добива и ќесиња за селекција на
пластиката и хартијата. Во близина на
станбените објекти, покрај секој контејнер
за мешан отпад, задолжително има и жолт,
син и зелен контејнер за селекција на пластика,
хартија и стакло. Во секоја населба на одредено
место има и локација за одложување текстил,
како и за одложување електрични и електронски

п
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отпад.
Најновата обврска за хрватските
граѓани е одвојувањето на биоотпадот,
која беше воведена годинава. Покрај
класичните контејнери, кои се за
мешан отпад, пред секој влез на
станбените згради има кафеава канта,
со обележје дека во неа може да се
остави биоотпадот. Граѓаните на
Хрватска мора да внимаваат и ќесињата
во кои го пакуваат овој отпад
задолжително да бидат биоразградливи.
Се инвестираат 42,5 милиони евра за 1,2
милиони контејнери
На подрачјето на Загреб се распределени околу
6 500 канти за селекција на отпадот на јавни
површини. Покрај тоа, според податоците на
јавното комунално претпријатие, постојат и десет

фиксни и осум мобилни рециклажни дворови. Во
2014 година, на јавните површини имало само 169
зелени острови, а сега има 1 008. Постојано растат
инвестициите во комунална опрема за селекција на
отпадот од амбалажа, како и за електронскиот и
електричниот отпад. Во последните пет години,
бројот на контејнери за одложување хартија
пораснал од 1 879 на 2 336, за пластика од 1 153 на
1 972, а за стакло од 1 483 на 1 870.
Во моментов во тек е јавна набавка на Хрватскиот
фонд за заштита на околината и енергетска
ефикасност за купување 1,2 милиони контејнери за
примарна селекција на отпадот, наменети за 407
хрватски општини и градови, за кои ќе се
инвестираат 42,5 милиони евра. Хрватските
градови побарале да се купат над 450 000
контејнери за отпадна хартија, 525 000 за пластика,
2 700 за стакло, над 14 000 за биоотпад и над 113
000 за мешан цврст отпад што може да се
рециклира.
Од 2015 година во Хрватска се селектираат и
отпаден текстил и стара облека и обувки, а низ
градот има околу 620 пунктови каде што може да
бидат оставени. Од 2016 година, хартијата и
картонот треба да бидат одвоено спакувани уште
од дома, а од годинава се одвојуваат и биоотпадот и
металната амбалажа.
Јавното комунално претпријатие, за жителите на
Загреб организира и изнесување кабаст отпад или
стар мебел од домовите, двапати во текот на
годината, на барање на граѓаните. Локациите на
садовите за одвоено одлагање на отпадот што се
поставени на јавни површини се лоцирани на мапа
поставена на веб-страницата на комуналното
претпријатие, а целта е граѓаните на Загреб колку
што е можно полесно да ги лоцираат.

европСКата унија
наметнува високи
цели За селекција
на отПадот

екторот за третман на отпадот е едно од
подрачјата во кои Хрватска, по
влегувањето во Европската Унија,
воведе најмногу новини. Националните цели
се одамна усогласени со европските, а до 2020
година треба да се рециклираат најмалку 50
отсто од компонентите хартија, стакло,
пластика и метал. Прв и најважен чекор за
исполнување на таа цел е воведувањето на
примарната селекција и создавањето услови
за да може секој граѓанин да го селектира
својот отпад, а остварувањето на целите ќе се
следи преку количините отпад што ќе
завршуваат на депониите.
Пред една година, Европската Унија
информираше дека Хрватска е една од 14
нејзини членки на кои им се заканува
опасноста да не ја исполнат целта во 2020
година. До минатата година, оваа земја
рециклирала само под 30 отсто од отпадот, за
разлика од европскиот просек од 47 отсто. На
крајот на 2017 година, во вкупниот отпад, 72
отсто бил мешаниот комунален отпад, а 28
отсто селектиран отпад пратен на
рециклирање. До крајот на 2022 година, целта
е мешаниот отпад да спадне на само 40 отсто.

с
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еко совети

плаСтично
шише
во замена за билет
за јавен превоз
им почна со
реализација на проект
со кој луѓето од градот
може да рециклираат
пластични шишиња, а за
возврат да добијат билети за
бесплатно возење преку
системот за јавен градски
превоз. Наречен + Ricicli +
Viaggi, или + Recycle + Travel,
шемата за рециклирање
прифаќа ПЕТ пластични
шишиња што се собрани и
пратени на рециклирање.
Машините на три метростаници во градот
разменуваат одредена количина пластични
шишиња, со цел да добиете еден билет за
бесплатно возење во метрото.
Кредитите собрани преку рециклирање
може да се користат во метро-системот на Рим.
„Може да кажеме дека ние сме првиот голем
европски град што ја претстави оваа
иновација“, вели градоначалничката на Рим,
Вирџинија Раги.
„Машината што ’јаде‘ пластични шишиња и

Р

издава кредит со кој може да се купат
автобуски билети е веќе поставена на три
локации“, додава таа.
Проектот за рециклирање, исто така, ќе
помогне во решавањето на проблемот со
ѓубрето во Рим. Бидејќи климатските промени
и загадување со пластика стануваат сè
поголемо оптоварување во градовите низ
целиот свет, луѓето се обидуваат да измислат
иновативни решенија.

и еКвадор по СтапКите на рим
о вториот по големина
град во Еквадор,
Гвајакил, жителите може
да разменуваат пластични
шишиња за да купат билет за
автобус. Патниците што
користат јавен транспорт од
неодамна беа во можност да
разменуваат пластични
шишиња во специјална машина
за вендинг.
„Замислете, може да купите

в

14

билет во замена за пластични
шишиња“, рекол патникот
Кристијан Карненас.
„Тоа е поекономично отколку
продажба на шишиња во
центри за рециклирање“, рекол
76-годишниот пензионер
Вашингтон Браво.
Сепак, овој систем има
недостатоци, бидејќи машините
им даваат пари на корисниците,
кои потоа би можеле да се

користат за други цели. Сепак,
планот е да се инсталираат
нови машини што директно ќе
даваат автобуски билети во
замена за пластични шишиња.
Досега е поставена само една
машина, но има планови за
десетина, кои ќе бидат
поставени на автобуските
терминали.
Гвајакил, со население од 2,7
милиони, произведува 4 200

канадска
коМПанија
Пластичниот отПад
го претвора во
бензин и дизел
анадската компанија Спарта Груп
(Sparta Group) успешно го
спроведува проектот Феникс
(Phoenix), и од сеприсутниот пластичен
отпад произведува дизел гориво и бензин.
Од компанијата соопштуваат дека
проектот веќе дава резултати и дека
добиеното гориво веќе се користи за
потребите на сопствениот возен
парк.
„Пет тони нерециклиран
пластичен отпад може да се
конвертира во 4 000 литри
гориво“, вели претседателот на
компанијата чие седиште се
наоѓа недалеку од Торонто.
Пластичниот отпад прво се сече
на ситни парчиња, а потоа се
разградува на високи температури
и без кислород. Со оваа технологија се
третира пластичниот отпад што најчесто
завршува како загадувач на животната
средина.“

к

тони отпад на ден, од кои само
14 проценти може да се
рециклираат. Војната на
Еквадор против пластиката се
прошири и во други делови на
земјата, како што се главниот
град Кито и островите
Галапагос, архипелаг на
Светското наследство на
неколку стотици километри
западно од копното. За два
месеци од почетокот на
програмата се собрани повеќе
од 24 000 шишиња.
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еко планета

Светот влегува во војна со
пластичните ќесиња,
а германија ги забранува
од 2020 година
ерманската министерка за
екологија Свенја Шулц бара
од следната година повеќе
да нема пластични ќесиња
во продавниците. Според
нејзиното мислење, дошло времето на
забрана за пластични ќесиња, а сѐ
поголем број луѓе се навикнуваат да
користат торби за повеќекратна
употреба. Тамошното министерство
за екологија предложило предлогзакон со кој треба да се забранат
одредени пластични ќесиња.
„Моментално по глава на жител се
трошат по околу 20 ќесиња годишно.
Со забраната ќе дојдеме на нула. Тоа
би бил првиот чекор“, вели
министерката. „За прекршок против
забраната, трговците може да сметаат
на казна од 100 илјади евра.“
Во изминатите години се намали
бројот на продадени пластични
ќесиња, откако за нив се наплаќа: во
2018 година беа потрошени 2
милијарди ќесиња, додека, пак, во
2000 година беа потрошени 7

г
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се проценува дека на светско ниво се користат од една до пет
милијарди пластични ќесиња годишно. ако се врзат, може да
покријат двојно поголема површина од Франција.
милијарди ќесиња.
Сега им дојде крајот на ќесињата, или
барем на некои од нив. Подебелите
пластични ќесиња за повеќекратна
употреба, како и потенките за овошје
и зеленчук се изземени од забраната.
Министерството стравува дека со
забраната за тенките ќесиња,
индустријата ќе почне да ги продава
овошјето и зеленчукот претходно
пакувани, а со тоа би настанал уште
повеќе пластичен отпад. Затоа тие
ќесиња и натаму се дозволени.
„Законот не опфаќа доволно забрани“,
критикува Ролф Бушман, експерт за
отпад и ресурси при Сојузот за
заштита на околината и природата
(БУНД). „Забраната ја поттикнува
употребата на заменски производи.
Треба да се воведе такса за ќесиња за
еднократна употреба, инаку законот е
во рамките на акциски мерки и не
помага многу“, вели тој.

крај и за „биоразградливите“ ќесиња
Шулц, пак, уверува дека, за неа,
сериозна цел е да се сменат
навиките на фрлање. Затоа во
продавниците треба да се забрани
продажбата и на биоразградливите
ќесиња. Според зборовите на
министерката, тие се „големо
пакување измама“ и „повеќе
пластика отколку био“.
„Претставениот предлог-закон ’во
прва линија, е добар сигнал за
намалување на отпадот‘“, вели
Холгер Берг од Институтот за клима,
екологија и енергија од Вупертал.
Според податоците на фондацијата
„Хајнрих Бел“, во 2016 година секој
Германец продуцирал околу 38
килограми пластичен отпад. Земјата
зазема врвно место во ЕУ. Само
Луксембург со 50,5, Ирска со 46,2 и
Естонија со 42,2 потрошиле повеќе
пластични ќесиња. Се рециклираат

само 13 проценти од целокупниот
германски пластичен отпад.
„Ќесињата што во Африка и во Азија
завршуваат во животната средина
не се проблемот кај нас, зашто ние
сме подобри во собирањето и
сортирањето на отпадот“, нагласува
Берг. „Проблемот е тоа што се
продуцира премногу отпад, а се
рециклира премалку од него.“

исполнија повеќе отколку што ѝ
ветија на министерката за
намалување на бројот на ќесиња за
еднократна употреба“, вели
претседателот на Сојузот, Штефан
Гент. „Трговската гранка со 3
милиони вработени се прашува
дали може да се потпре на зборот на
владата.“

користење пластични ќесиња во
Германија

Се проценува дека на светско ниво
се користат од една до пет
милијарди пластични ќесиња
годишно. Ако се врзат, може да
покријат двојно поголема
површина од
Франција.
Германија не е

Глобална борба против ќесињата
„Севкупниот концепт не е да се
забранат одредени видови“,
критикува Ролф Бушман од БУНД.
„Луѓето сега ги користат ќесињата
за овошје и зеленчук што се
бесплатни. Има пораст на 37 по
глава на жител во 2018 година, што
е за една повеќе од минатата
година.“
Од Министерството за екологија
велат дека потрошувачката на
тенките ќесиња, според нивните
податоци, „во принцип, била
стабилна“.
Сојузот на трговците на
Германија нема разбирање за
предлог-законот на
министерката. Во 2016 година,
министерката со трговците
постигнала договор за
принципот на доброволност,
односно трговците на мало да
може комплетно да ги повлечат
ќесињата или, пак, да наплаќаат
за нив. Денес во Сојузот сметаат
дека има кршење на довербата.
„Трговците го одржаа зборот и

единствената земја што сака да го
забрани или да го намали
користењето пластични ќесиња.
Индиската сојузна држава Сиким во
1998 година беше пионер во
забраната за пластични ќесиња, а,
освен тоа, забрани и продажба и
испорачување производи во
пластична амбалажа. Кина, Кенија,
Руанда и Јужна Африка веќе
забранија пластични ќесиња. Во
САД има правила на локално ниво,
и тоа во градовите Сан Франциско,
Вашингтон и Лос Анџелес, каде
што, на пример, има давачки за
употреба на пластични ќесиња. Во
Африка има најмногу забрани за
производство и употреба на
пластични ќесиња. Од 26
африкански земји во кои денес има
забрана за ќесиња на национално
ниво, повеќе од половината
забраната ја вовеле меѓу 2014 и
2017 година. Во Азија и во
Латинска Америка, 14 земји имаат
воведено рестрикции. По забраната
за пластични ќесиња во Уганда,
Јужен Судан и Тунис, Танзанија е
најновата земја што воведе забрана
за ќесиња за еднократна употреба.
Новиот закон им се заканува на
оние што ги произведуваат или ги
продаваат со две години затворска
казна или со парична казна од 357
илјади евра. Оние што
употребуваат пластични ќесиња
мора да сметаат на помали
парични казни. Забраната во
Танзанија не е ограничена на увоз
и продажба на ќесињата, туку и на
внесување од надвор. При
влегувањето во земјата,
туристите мора да ги фрлат
ќесињата
17

Дали сте знаеле

првпат докажана
микроПлаСтика
Во чоВечкото тело

ластиката во водите и во
почвата станува растечки
проблем, а сега научниците
првпат открија ситни пластични
честички во човечкиот измет, и тоа
кај испитувани луѓе низ цел свет.
Научниците од Австрија во пилотстудија првпат докажале присуство
на микрочестички пластика во
проби од човечки измет, и тоа кај
сите испитувани лица, соопшти
Медицинскиот универзитет во
Виена, во соработка со австрискиот
Еколошки сојуз.
Испитаниците на возраст помеѓу
33 и 65 години, кои живеат во
различни континенти и не се
познаваат меѓусебно, една седмица
воделе дневник за својата исхрана,
по што предале проби од измет.
Сите тие во исхраната во текот на
седмицата додека траело
испитувањето користеле
намирници спакувани во пластика и
пиеле пијалаци од пластични
шишиња. Најголем дел од нив, освен
тоа, јаделе риба и морски плодови,
никој не се хранел исклучиво
вегетаријански.
„Во нашата лабораторија, кај
испитаниците можевме да докажеме

п
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девет
различни
видови
пластика со големина од 50 до 500
микрометри“, истакнува Бетина
Либман, експерт за анализа на
микропластика во Сојузот за
екологија. Таа е изненадена, пред сѐ,
од мноштвото видови пластика, од
кои најчести биле полипропилен и
полиетилентерефталат. Но, со оглед
на бројно малата експериментална
група, не може да се докаже
корелација помеѓу исхраната и
присуството на пластика во
човечкото тело.

Научниците планираат, во
иднина, студијата да ја
прошират со поголем
број испитаници,
како и со повеќе
нови студии околу
штетноста на
пластиката за
човековото здравје.
Микропластиката
стигнува во
природата
првенствено преку
триењето на
автомобилските
гуми, ситнењето
градежен отпад
или козметика, и
тоа најчесто
директно во
водите. Студија по
нарачка на хемиски
концерни, козметички
производители, здруженија за
управување со води и на фирми за
отстранување смет дошла до
резултат дека годишно во Германија
на овој начин примарно се
ослободуваат околу 330 000 тони
микропластика. Секундарно,
микропластиката настанува преку
ситнење или распаѓање на поголеми
пластични делови.

фото есеј

на баСКерфеСт

Се Селектираше
отПад

елена, жолта и сина жива статуа,
заедно со канти за селекција на
отпадот во истите бои и под мотото
„Are you recycling?“ а „Пакомак“, беа дел од
Интернационалниот фестивал за баскери и
живи статуи Статуафест и баскеркараван,
кој во јуни се одржа на улиците на Скопје.
Живите статуи рециклирачи во рамките на
фестивалот одржаа работилница за
селекција и рециклирање на отпадот.
Заедно со другите баскери од Македонија,
Шпанија, Бугарија, Венецуела, Германија,
Србија, Украина и други земји, тие ги
потсетуваа минувачите и гостите на
фестивалот дека местото на отпадот не е
на улиците, туку во кантите за отпадоци,
правилно селектиран и поделен. Тие во
своите шешири ги собираа „донациите“
од стакло, пластика, лименки, хартија од
минувачите и од посетителите и ги
распределуваа во вистинските канти.
За време на фестивалот, на скопските
улици свое шоу имаа и Џон Еик од
Германија, интерактивен уличен баскер
статуа, Мирор Кру (Mirror Crew) во
своите костими изработени од безброј
парчиња стакло, бронзени статуи,
пантомимичари и други артисти.
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