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ВоВедник

промените се позитивна работа!

С

о доаѓањето на пролетта,
природно ни се наметнуваат и
нови очекувања, ентузијазам и
позитивна енергија која треба
да донесе подобрување на
состојбите во нашата животна
средина. Но промените, не
можат да дојдат сами од себе,
ако сме пасивни, ако очекуваме
некој друг нешто да направи,
ако постојано обвинуваме
некого друг за состојбите кои
не ги сакаме!
Одговорноста е на сите нас!
На компаниите за управување
со отпад од пакување, на
општините, надлежните
институции, и секако од
самите граѓани од чие
однесување и однос кон
потесната животната средина
зависат многу работи.
Не е се црно! Работите се
подобруваат, но треба уште
многу да се направи, во
периодот кој следи да ги
засукаме ракавите, да
покажеме висока еколошка
свест, и со координирани сили,
да се избориме за остварување
на националните еколошки
цели, како единствен услов за
здрава животна средина.
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Во Македонија се создаваат
годишно над 700.000 тони
различен отпад, од кои над
100.000 тони се отпад од
пакувања, над 15.000 тони
електронски и електричен, над
70 тони мали батерии и над
3.500 тони акумулатори.
Животната средина е
неповратен ресурс, и кон неа
треба одговорно да се
однесуваме!
Но, некои работи треба и
институционално да се решат,
да се постават рамки, за да на
сите ни биде полесно.
За таа цел, „Пакомак“, беше
еден од главните инцијатори
за формирање на
Асоцијацијата за управување
на посебните текови на
отпадот, во која членуваат
компаниите за управување со
отпад од пакување „Пакомак“ и
„Еуро-Екопак“, како и
компаниите за управување со
батерии, акмулатори и
електричен и електронски
отпад „Нула Отпад“, „Елколект“,
„Еконелектрон“ и „ОБА“. Како
самостоен постапувач со отпад
член е и „Цементарница Усје“.

посебните текови на отпадот.
Тоа да доведе до
санкционирање на компаниите
кои пуштаат отпад на пазарот,
отпад од посебни текови, а не
финансираат системи за
негово собирање и
рециклирање, со што се
оштетува буџетот на Р.
Македонија во просек со 4-5
милиони евра годишно.
Државниот Инспекторат за
Животна Средина и Пазарниот
Инспекторат треба да ги
контролираат сите
производители и увозници
дали се членови на некој
колективен систем за
управување со отпад или
плаќаат некаде воопшто. Ако
не се, треба да платат
ретроактивно и да бидат
санкционирани согласно
законите.
Во овој домен, неминовно е
да бидеме поригорозни, и
доследни, бидејќи, само така
на долг рок можеме да имаме
резултати.
Немаме друг избор, освен
совесно и општествено
одговорно да се однесуваме!

Асоцијацијата ќе има за цел
да придонесе кон поефикасно
управување со посебните
текови на отпад, да ја унапреди
соработката со општините, да
го реши проблемот со
неформалните собирачи, да ги
поттикне инспекциските
контроли од државните органи
со цел доследно
применување на законските
обврски поврзани со
Пишува :

Игор МакалоскИ,
Оперативен менаџер
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асОцијацијата за
управување на пОсебните
текОви на ОтпадОт ја
Организираше првата
меѓунарОдна кОнференција

СИте комПанИИ мора Да Се грИжат
за селекција на својот отпад
од пакување
овеќе од 40 проценти од
количините отпад од
пакување што компаниите
секоја година ги пуштаат на
пазарот, не се рециклираат. За
нив, фирмите што ги пласирале не
плаќаат во колективите системи за
собирање, „Пакомак“ или „Еуро-екопак“,
ниту, пак, ѝ плаќаат на државата, иако тоа
е законска обврска. На овој начин
директно го оштетуваат буџетот на
Македонија, во просек, со по четири до
пет милиони евра годишно. Ова беше
истакнато на првата меѓународна
конференција во организација на
Асоцијацијата за управување на
посебните текови на отпадот, која под
мотото „Европските искуства за улогата
на компаниите што ги управуваат
посебните текови на отпадот – сега и во
иднина“, се одржа на 13 март во
Стопанската комора на Македонија.
Покрај „Пакомак“, членки на
Асоцијацијата се и „Еуро-екопак“, како и
компаниите за управување батерии,
акумулатори и електричен и електронски
отпад „Нула отпад“, „Елколект“,

п

ОкОлу 40 прОценти Од
регистрираните фирми вО
земјава не плаќаат за свОјОт
Отпад. сО тОа се нарушува
кОнкурентнОста меѓу
кОмпаниите, а, Од друга страна, и
директнО се Оштетува буџетОт
на државата зачетири дО пет
милиОни евра гОдишнО, вели
филип иванОвски,
претседателОт на асОцијацијата
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„Еконелектрон“ и „ОБА“. Како самостоен
постапувач со отпад, член е и
цементарницата „Усје“.
На конференцијата директори на
најголемите компании - колективни
постапувачи од Германија, Чешка, Бугарија
и од ЕКСПРА (асоцијацијата на колективни
постапувачи со седиште во Брисел),
заедно со претставници на македонските
постапувачи, дискутираа и разменуваа
искуства поврзани со моделите за
ефикасно управување на посебните
текови отпад. Учесниците ги истакнаа
предизвиците со кои се соочуваат, посебно
ставајќи акцент на важноста од
соработката со општините и на потребата
од ефикасни инспекциски контроли од
државните органи со цел доследно
применување на законските обврски
поврзани со посебните текови на отпадот.

Буџетот е оштетен за четири до пет
милиони евра годишно

Филип Ивановски, претседателот на
Асоцијацијата, посочи дека компаниите
што се членки на колективните
постапувачи одвојуваат сериозни средства

вложувањата во колективните постапувачи со отпад од пакување во земјите на еу, во
просек, се по пет евра по жител, за разлика од македонија, каде што вложувањата во
сите колективни постапувачи заедно се околу 0,5 евра по жител
за да го финансираат
системот за селекција на
отпадот. Но, од друга страна,
голем дел фирми во земјава, околу 40
проценти од регистрираните, не плаќаат
ништо, ниту на колективните
постапувачи, ниту на државата. Со тоа се
нарушува конкурентноста меѓу
компаниите, а, од друга страна, и
директно се оштетува буџетот на
државата за четири до пет милиони евра
годишно, средства што би можеле да се
инвестираат во еколошки проекти.
„Во Македонија годишно се создаваат
повеќе од 700.000 тони различен отпад,
од кои повеќе од 100.000 тони се отпад
од пакувања, повеќе од 15.000 тони
електронски и електричен отпад,
повеќе од70 тони мали батерии и
повеќе од 3.500 тони акумулатори. Ова,
според Асоцијацијата, е повеќе од 20
проценти од вкупниот отпад, но сè уште
има голем број компании што не ги
почитуваат законите со кои се
задолжени да го пријавуваат отпадот
што го создаваат и да финансираат
негово одделно собирање и
рециклирање. Секоја компанија мора да
плаќа во некој систем за собирање на
тој создаден отпад“, истакна Ивановски.
Тој посочи дека, во просек,
вложувањата во колективните
постапувачи со отпад од пакување во
земјите на ЕУ се околу пет евра по
жител, за разлика од Македонија, каде
што вложувањата во сите колективни
постапувачи заедно се околу 0,5 евра по
жител.
Сите учесници, исто така, истакнаа
дека решавањето на проблемот со
неформалните собирачи мора да се

стави високо на агендата на општините
и на институциите. Тие посочија дека
има потреба од клириншка куќа што ќе
го следи работењето на колективните
постапувачи и ќе се грижи да постои
лојална конкуренција.

Во иднина, селекција и на отпадно масло,
гума и на текстил

Заменик-министерот за животна
средина, Јани Макрадули, на
конференцијата истакна дека
колективните постапувачи се главни
промотори на идеите за селекција и за
рециклирање на отпадот и за
циркуларна економија.
„Во моментов се работи на два нови
закона во оваа област со кои сакаме да
се зголеми опфатеноста на селекцијата
на отпадот со тоа што ќе ги вклучиме
маслата, гумите и текстилот.
Општествената одговорност на
компаниите е еден аспект на
селекцијата на отпадот, но неговата
економска вредност како секундарна
суровина е друга, која на компаниите
може да им донесе профит и да отвори
нови зелени работни места“, посочи

Макрадули.
Според Фана Христовска, заменикпретседателката на Асоцијацијата за
управување на посебните текови на
отпадот, според Законот за управување
на посебните текови на отпадот сите
супермаркети, продавници, трафики,
аптеки, ресторани, кафулиња,
продавници за бела техника и други не
смеат да продаваат производи од
компании што немаат доказ дека плаќаат
за селекција и за рециклирање на својот
отпад.

Нови закони

Заради надминување на сите
констатирани мани на системот за
селекција на отпадот, Министерството
за животна средина работи на нови
закони за управување отпад, за
пакување и за отпад од пакување, за
батерии и за акумулатори и за отпадни
батерии и акумулатори, за управување
електрична и електронска опрема и за
отпадна електрична и електронска
опрема, за посебни видови отпад, како и
на закон за продолжена одговорност на
производителите за кој следните два
месеца ќе биде отворена јавна расправа.
Според Ана Каранфилова - Мазневска,
раководителката на Секторот за отпад,
со новиот закон за продолжена
одговорност на производителите ќе се
регулира минимален износ на паричен
капитал на колективниот постапувач,
како и банкарска гаранција во корист на
МЖСПП за колективните и за
индивидуалните постапувачи, како
гаранција да се одговори на барањата за
исполнување на националните цели во
случај на неочекувани состојби.
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ГермАНИјА

БуГАрИјА

ЧешкА

• Системот за селекција на отпадот
од пакување во Германија постои
од 1991 година, а сите компании
што создаваат отпад мора да
бидат вклучени.

• Колективните постапувачи
во Бугарија работат во
конкурентска средина и
имаат целосен систем, кој
вклучува селекција,
собирање, постројки за
секундарна селекција и за
рециклирање на отпадот
од пакување.

• Компанијата „Екоком“ е
единствениот
колективен постапувач
во Чешка, кој покрива
до 95 проценти од
отпадот од пакување од
домаќинствата и 82
процента од отпадот од
индустријата.

• Финансирањето на
колективните
постапувачи е од
надоместоците што ги
плаќаат нивните клиенти
и од тргувањето со
отпадот како секундарна
суровина, со оглед на тоа
што колективните
постапувачи во оваа земја
стануваат сопственици на
отпадот што ќе го соберат.

• Во 2016 година биле
рециклирани 77
проценти од вкупниот
отпад од пакување или
по фракции: 94
проценти хартија, 75
проценти стакло, 68
проценти пластика, 58
проценти метал итн.

• Во системот секоја година се
инвестираат по една милијардa
евра, инвестиции што 100
проценти ги покрива
индустријата.
• Вложувањата во колективните
постапувачи во Германија
изнесува 12 евра по жител.
• Во оваа земја постои одвоен
систем, односно јавните
комунални претпријатија се
задолжени за органскиот отпад и
за отпадот што не се рециклира,
додека колективните
постапувачи организираат
собирање на отпадот што се
рециклира (хартија, пластика,
стакло, лименки, дрво...).
• Од јануари 2019 година во
Германија во сила ќе влезе
новиот закон за пакување, според
кој се зголемуваат националните
цели на селектиран отпад од
пакување на 90 проценти за
пластика, 85 проценти за хартија
и за картон, 80 проценти за
стакло, алуминиум и за метали.
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• Вложувањата во системот
за селекција во Бугарија
изнесуваат околу две евра
по жител.
• Остварувањата за
селектиран и рециклиран
отпад од пакување за 2017
година изнесувале 40,7
проценти за пластика, 91
процент за хартија, 65
проценти за стакло, 57,7
проценти за метали итн.

• „Екоком“ е одговорна за
поставување на
инфраструктурата и за
подигнување на
отпадот од пакување, а
општините се
одговорни за другиот
комунален отпад.
• Системот во Чешка се
финансира од
компаниите што се
клиенти на „Екоком“, а
вложувањата се
приближно седум евра
по жител.

„Пакомак“ избира најекОлОшки
градОначалник и Општина
Компанијата „Пакомак“ на најеколошката општина и
градоначалник ќе им додели модерно детско игралиште,
направено од рециклирани материјали

К

омпанијата „Пакомак“ организира конкурс за избор на најеколошки градоначалник и
општина за 2018 година. Изборот ќе се
изврши во јануари в година, а право на
учество имаат сите општини во
земјава, урбани и рурални. Градоначалниците, кои сакаат да се гордеат со
титулата еколошки градоначалник и
еколошка општина, ќе треба да се
пријават на конкурсот што ќе биде
објавен на веб-страницата на „Пакомак“.
Најеколошкиот градоначалник ќе
треба да исполни и одредени крите-

риуми како: количини селектиран отпад од пакување, реализирани
еколошки проекти во тековната година, како на
пример поддршка на еколошки градби, зголемување на
бројот на зелени површини, број на
екокафулиња во општината и други.
Деталните условите за конкурсот,
термините за пријавувањето на секоја
општина, членовите на комисијата за
избор, како и крајниот рок за доставување на сите податоци ќе бидат
објавени на веб-страницата на „Пако-

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

филхармОнијата Одржа симфониски
концерт „музичка екскурзија
со „Пакомак‘“

М

акедонската филхармонија
одржа симфониски концерт
за деца насловен „Музичка
екскурзија со ’Пакомак‘“ на кој ани-

матор беше познатиот водител на
емисии за деца Ивце Пивце. На концертот, кој го водеше диригентот Фи
Фи Ле, беа изведени композиции од

Хајдн, Респиги, Вивалди, Штраус, Бетовен, Сметана…
Концертот беше посветен на екологијата, чувањето чиста природа,
соживотот на растителниот и на животинскиот свет. Тој раскажа приказна за група ученици што одат на
екскурзија и за перипетиите што ќе
им се случат по патот.
„Ова е уште еден од едукативните
концерти на Македонската филхармонија, чијашто мисија е преку класичната музика, но и преку
еколошката приказна, да влијаат врз
образованието на најмладите и да ја
прошират нивната свест за екологијата надвор од училишните клупи“,
соопштија од Филхармонијата.
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нефОрмалните сОбирачи
ПреДИЗВИкуВаат корИСт ИлИ штета?
поред истражувањата на
„Пакомак“ - друштво за
управување пакување и
отпад од пакување, еден
од посериозните
проблеми во изминатиот период е
уништувањето на опремата од
страна на неформалните собирачи,
поставена од оваа компанија, што
претставува, навистина, голема
материјална штета. Се палат и
кршат контејнерите, а корисниот
отпад се селектира на неправилен
начин. Речиси секојдневно
контејнерите се превртени и
дополнително ја загадуваат
околината.
- Ние, како „Пакомак“, имаме
искуства и предлог како да се реши
тоа, меѓутоа не можеме сами. Затоа
стоиме на располагање со сериозен
пристап да се реши овој проблем и
статусот на оваа категорија луѓе.
Ако сакаме како држава
усогласување со европските
директиви, што значи исполнување

с
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за да се обезбеди поголема
контрола и организираност во
собирањето на отпадот,
потребна е интеграција на овие
луѓе во легалните општински
системи за собирање отпад

на националните цели за собран и
селектиран отпад од пакување, ќе
мора да се реши и овој проблем
колку што е можно поскоро - велат
од компанијата.
Неформалните собирачи на отпад
собираат најголем дел од
амбалажниот отпад (од контејнери
или депонии), кој завршува во
отпадите низ општините во
Македонија, најчесто без никаква
евиденција.

Оваа група луѓе, најчесто, ја сочинуваат
социјално загрозени граѓани

Се проценува дека најмалку 5.000
луѓе во Македонија живеат или ги
дополнуваат своите приходи со

собирање отпад од пакување. Тоа се
најчесто социјално загрозени
граѓани, за кои таквата активност е
единствен извор на приход и на
егзистенција за нивните семејства.
Токму поради тоа, за да се обезбеди
поголема контрола и
организираност во собирањето на
отпадот, потребно е интеграција на
овие луѓе во легалните општински
системи за собирање отпад. На тој
начин би се покажало разбирање за
овие луѓе, вистински би им се
помогнало и, секако, би се
овозможило собирање поголеми
количини отпад во општините.
Ова е главниот заклучок од
истражувањата, во најголем дел
поддржани од „Пакомак“.

Интеграција во општествените системи

Од „Пакомак“ истакнуваат дека
резултатите од истражувањето
укажуваат дека приодот на
интегрирање на овие луѓе во
легалните општински системи за

собирање отпад е подобро
решение од репресивниот
модел.
- Овие луѓе остваруваат
приходи за егзистенција од
собирањето пластика и хартија, не
ретко единствени приходи во
семејството. Ако не го прават тоа
поради евентуални репресивни
мерки, а притоа не им се даде
опција за друга легална работа,
тогаш системот ќе ги тера да се
преориентираат кон криминогени
активности. Единствена опција во
која ќе добијат и двете страни е да
продолжат да го работат тоа, но во
рамки на легалните системи за
собирање отпад во општините,
контролирано и организирано.
Нашите анализи велат дека тоа
може да биде финансиски
одржливо и за двете страни. Во
таквата поставеност нема да се
оштетуваат контејнерите за

селекција
на отпадот, а и количините вреден
отпад што се собираат ќе бидат
поголеми - велат од „Пакомак“.
Повеќе од 77 проценти од
испитаниците сметаат дека добро
ја познаваат работата со отпадот и
потребно е само подобрување во
организацијата и во легализација
на „нивната работа”. Како една
форма на интеграција би можело да
биде формирање т.н. дворови за
рециклирање од страна на
општините, во кои би се
вработувале социјално загрозените

граѓани. Тоа е поврзано и со
исполнување на законската обврска
со која градоначалниците на
општините треба да спроведат
селекција на отпадот по типови кај
населението во своите општини. Со
тоа би имале официјален статус на
вработени со обезбедено
здравствено и пензиско
осигурување, како и побезбедни
услови за работа и сигурни
примања.
Истражувањата укажуваат на
фактот дека неформалните
собирачи се реалност и дека тие со
никакви репресивни мерки не
можат да бидат спречени во
нивната „работа“. Во моментов се
водат како невработени лица, без
здравствено и пензиско
осигурување. Според степенот на
образование, 40 проценти од
неформалните собирачи се без
образование, а 38 проценти се со
основно образование.
Од видовите отпад, најчесто се
собира ПЕТ-амбалажа (81 процент),
потоа картон (45 проценти),
лименки (42 проценти) и
стаклени шишиња (два
процента). При собирањето
на отпадот, речиси не
користат заштитни
средства (ракавици,
очила, маска и капа).
Најголем број од
испитаниците или 37
проценти собираат
отпад од 10 до 20
контејнерски места
дневно, 25 проценти
собираат на повеќе од 20
контејнерски места. За
собирање и за транспорт на
собраниот отпад, 56 проценти од
испитаниците користат велосипед
со приколка, 28 проценти користат
мотор со приколка, а другите
користат запрежни коли или
отпадот го носат рачно.На
прашањето дали би сакале да
почнат со редовна работа, односно
вработување, само 22 процента
дале позитивен одговор, додека 14
проценти дале негативен одговор.
Изненадува фактот што најголем
дел од испитаниците, или 62
процента, одговориле „не знам“.
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интервју со амбасадорот на Кралството Холандија во република Македонија
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Кое е Вашето мислење за еколошките
состојби во Македонија и оценка за заложбите што ги прави земјата за нивно
подобрување?
l Македонија има среќа да има високо
ниво на природна разноликост на релативно мала географска површина. Планините, езерата или реките се природни
богатства од неизмерна вредност. Охридско
Езеро, на пример, не само што е светско културно наследство заштитено од УНЕСКО,
туку наскоро ќе биде и официјално Рамсар
подрачје.
Од друга страна, човек не може да не го
забележи загадувањето, кое е видливо
скоро секаде. А тоа не е само естетски, туку
и животнозагрозувачки проблем.
За да се започне со решавање на проблемот со загадувањето и отпадот во земјата,
потребен е заеднички пристап на централната и локалната власт, на граѓанскиот сектор и бизнисите, но и на граѓаните.
Your personal view of the environmental issues in Macedonia and evaluation of the efforts
the country overtakes to improve the situation?
l Macedonia is a very lucky country to have such
a high level of natural variety in a relatively small geographical area. The mountains, the lakes or the
rivers – they are natural treasures of immense value.
For an instance, the Ohrid lake is not only a UNESCO
site but it is soon to be designated as an official Ramsar site. On the other hand, one cannot but notice the
pollution which is visible almost everywhere. And
this is not only an esthetic problem but a life-threatening issue. To start solving the pollution and waste
problem in the country a joint approach is necessary
of the central and local government, the civil sector
and the businesses, but also the citizens.

Ваши предлози и искуства за подобрување на еколошката состојба во земјата?
l Неодамна имавме конференција со омбудсманот и со претставници од речиси
сите општини. Имавме прилика да дознаеме за предизвиците со кои се соочуваат
кога станува збор за управување со
цврстиот отпад, но и за напорите што ги
презема или што планира да ги преземе
Министерството за животна средина во наредниот период.
Македонија не е единствената држава
што се соочува со овој проблем така што
има многу нешта што можеме да ги научиме едни од други. Во оваа насока, сепарацијата на отпадот и рециклирањето се
меѓу првите работи што треба да се решат.
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Познавам многу луѓе што прават сè во нивна можност да го сортираат отпадот во домаќинството, но кога сакате да го фрлите
вака сортираниот отпад, едноставно нема доволно контејнери,
или тие што ги има се полууништени. Така што и јас самиот ги
носам собраната хартија, стакло и пластика до Амбасадата, од
каде што „Пакомак“ и „Нула отпад“ ги собираат.

Во Холандија во моментов се рециклира
или повторно се употребува повеќе од 80
проценти од отпадот, додека остатокот се
користи за производство на енергија.
Познавам многу луѓе што прават сè во
нивна можност да го сортираат отпадот во
домаќинството, но кога сакате да го фрлите
вака сортираниот отпад, едноставно нема
доволно контејнери, или тие што ги има се
полууништени. Така што и јас самиот ги
носам собраната хартија, стакло и пластика
до Амбасадата, од каде што „Пакомак“ и
„Нула отпад“ ги собираат. Доколку се обезбедат услови за луѓето да го селектираат и
да го рециклираат отпадот, тоа во значителна мера ќе го намали количеството на
отпадот што завршува на депониите, заедно со компостирањето на органскиот
отпад, кое навистина може да го прави
секое семејство, без оглед дали живеат во
зграда или во куќа. Индустрискиот отпад е
уште еден голем проблем што го забележувам особено кога одам да планинарам. Огромни купови тули или цемент или стари
прозори едноставно се истураат среде планината – тоа не смее да се дозволи.
Proposals and experiences to improve the environmental conditions in the country?
l We recently had a conference with the Ombudsman and representatives from almost all municipalities. We heard about the challenges they are
faced with when it comes to solid
waste management, but
also about the efforts
the Ministry of Environment takes or is planning to take in the
coming period.
Macedonia is not
the only country
faced with the
problem so there is
a lot we can learn
from each other. In
this respect, waste
separation and
waste recycling
are among the
first things that

need to be addressed. Back in the Netherlands we are
reusing or recycling over 80 percent of the waste, and
the rest is used for energy production.
I know many people who make their utmost efforts to separate their household
waste, but when you go out and try to dispose it, there are simply not enough containers, or those containers are half-destroyed.
So I end up bringing the paper, glass and
plastic to the Embassy, from where Pakomak and Nula Otpad pick it up. Recycling
has to be made easier for the citizens, and
this will to a large extent decrease the
amount of residual waste, together with
composting of the organic waste which can
really be done by every family, whether they
live in a building or a house. The industrial
waste is another big issue I notice especially
when mountaineering. Huge piles of bricks or
cement or old windows are simply being disposed in the middle of the mountain, and this
cannot be allowed.

Што е тоа што најмногу Ви пречи
од еколошки аспект за разлика од
другите европски земји, пред сè
Холандија?
l Другите европски земји и Холандија не биле отсекогаш
чисти и еколошки освестени како што
се денес.

Дворови

аме локално

ре
и,

Потребна е многу работа, започнувајќи од
домаќинствата, преку училиштата, компаниите и владата. Она што најмногу ми пречи
е недостигот од иницијатива, недостигот од
акција од страна на многу од овие чинители.
Сите ние мора да почнеме од сопствените
дворови – да размислуваме глобално, но да
дејствуваме локално.

What bothers you the most from an environmental point of view, compared to the other European countries and the Netherlands?
l The other European countries and the Netherlands have not always been as clean and environmentally aware as they are now. This requires a lot
of work, starting from the homes, through the
schools, the companies and the government. What
bothers me most is the lack of initiative, the lack of
action on the side of many of these stakeholders. We
all have to begin from our own yards – think globally
but act locally.

Кои природни убавини најмногу Ви се
допаѓаат во Македонија?
l Бидејќи доаѓам од географски исклучително рамна земја, планините секако се
мојот прв избор, но исто така и езерата. Набљудувањето птици ми е хоби и го користам секој слободен момент што го имам за
да им се воодушевувам на чудесните видови птици и нивните места за гнездење во
Македонија – како што се пеликаните во
Преспа или шарените пчеларки и пупунци,
кои само што долетаа назад во своите скопски домови.
What are the natural beauties you enjoy the
most in Macedonia?
l Coming from the flat lands, it is absolutely the
mountains that I enjoy the most, but also the lakes.
Birdwatching is my hobby and I spend every free moment I have to admire the beautiful bird species and
their nesting grounds in Macedonia – like the pelicans
in Prespa or the colorful bee-eaters and hoopoes, who
have just returned to their Skopje homes.

Вие како амбасадор се вклучивте во
еколошки акции, кое е Вашето гледиште
за нив?
l Еколошките акции што ги организираме со „Пакомак“ и „Пивара“ секогаш се одлично искуство! Задоволство е да се видат
фотографиите направени пред и по акцијата, која е исто така и одличен тим-билдинг за нас. Веќе се подготвуваме за
следната акција на крајот на април и се надевам дека овој пат повеќе граѓани ќе ни се
придружат за да можеме да исчистиме поголема површина.
Your personal views regarding the environmental actions you have been involved in?
l The environmental actions we organize with
Pakomak and Pivara are always a great experience!
Seeing the before and after photos is really rewarding, as well as the excellent
team building we have
every time. We are
already preparing

the next one which should take place end of April
and I hope that this time more citizens can join us so
we can clean a bigger area.

Каква е Вашата соработка како амбасада со „Пакомак“?
l Јавноприватното партнерство што го
имаме со „Пакомак“ е добар пример за концептот кога еден плус еден е три. Освен
традиционалните еколошки акции, заедно
ја организиравме и претставата „Зелена
планета“ наменета за децата од основните
училишта низ Македонија. Уживав додека
гледав како овие деца учат дека рециклирањето може да биде и забавно и знам дека
тие се идните двигатели на промените во
државата.
The cooperation between the Dutch Embassy
and Pakomak?
l The public-private partnership we have established with Pakomak is a good example of the concept of one plus one being three. Apart from the
traditional clean up actions together we organized
the Green Planet shows for primary school children
around Macedonia. I enjoyed seeing those children
learning how recycling can be fun and I know that
they are the future engines of change in the country.

Идни еколошки проекти што ги промовира и ги поддржува Амбасадата на
Холандија?
l Промовирањето на возењето велосипед е наш континуиран проект и би рекол
дека повеќе се работи за стил на живот отколку само проект. Како амбасада се обидуваме да го користиме велосипедот како
основно средство за превоз, а во Скопје јас
навистина стигнувам на сите состаноци побрзо кога сум на велосипед. За таа намена
имаме и три службени велосипеди (што е
повеќе од бројот на службените возила што
ги имаме). Наскоро ќе започнеме и кампања за намалување на употребата на пластични ќеси и се надевам дека „Пакомак“ ќе
ни се придружи.
Other environmental projects promoted and
supported by the Dutch Embassy?
l Promotion of cycling is a continuous project of
ours, and it is more a lifestyle we are trying to promote than a project per se. We as an Embassy are
trying to use the bicycle as the basic means of transport and in Skopje I really arrive faster at any meeting when I’m on a bike. For that purpose we have
three Embassy bikes (which is more than the Embassy cars we have).
We will soon launch a campaign to decrease the
use of plastic bags in the country and I hope Pakomak will also join us.
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еко искуство

законот ги обврзува
граѓаните на Бугарија
Да селектираат
отпаДна амбалажа
Во Бугарија, слично како и во Македонија, има
проблем со неформални собирачи на отпад, кои
ја уништуваат урбаната опрема, ја кршат или ја
палат, а отпадот го земаат и го продаваат
елекцијата на отпадот од
амбалажа е задолжителна за
сите компании и за сите
граѓани во Бугарија. Во
согласност со законот за
управување на отпадот, компаниите што
произведуваат отпад од амбалажа, како и
домаќинствата, мора да селектираат
хартија, пластика, стакло, метал,
алуминиум и композитни пакувања.
Доколку не го прават тоа, може да се
соочат со казна, најчесто парична, во
висина од 150 до 500 евра.

с

контејнери во три бои

Селекцијата на отпадот во Бугарија се
врши во контејнери со различна боја,
жолта за пластика, зелена
за стакло и сина за
хартија. Такви има
повеќе од 17.000 низ
целата земја, не само
во урбаните средини,
туку и во селата.
Селектираниот
отпад потоа,
преку системот
на
најголемиот
колективен
постапувач
„Екопак“, оди
во нивните
16 линии за
сортирање
каде што се
врши секундарна
селекција. Тука се
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селектира и отпадот од домаќинствата и
отпадот што доаѓа од компаниите и од
комуналните претпријатија .
„Контејнерите за селекција на отпадот
од амбалажа најчесто се распоредени до
контејнерите за комунален отпад, а
локациите ги одредува локалната
самоуправа. Најчесто тоа се места што се
во станбените зони, блиску до домовите
на граѓаните, со што се овозможува
поголема ефикасност на селекцијата и
поголема мотивација на граѓаните да го
одвојат отпадот што може да се
рециклира и соодветно да го фрлат на
предвиденото место“, вели Тодор
Бургуџиев, генералниот директор
на „Екопак“.
Секое семејство, врз основа на
својата дневна динамика, може да
го селектира отпадот во својот дом,
во садови или кеси, по свој избор.
Единствената обврска за граѓаните е
така одвоениот отпад да го донесат
до наменските контејнери. Нема
ограничувања дали тоа ќе се прави
секој ден, еднаш неделно
или поретко.
Едукација за
најмладите
Компанијата
„Екопак“, која зазема
најголем дел од
пазарот во Бугарија, во
изминатите 14 години
постојано врши и
едукација за важноста
на селекцијата и на
рециклирањето,
особено на најмладите
во градинките и во
основните училишта.
Децата се едуцираат за
правилна употреба на
контејнерите, која боја на
кој отпад му одговара, како се

Селекцијата на
отпадот во
Бугарија се врши во
контејнери со
различна боја,
жолта за
пластика, зелена
за стакло и сина за
хартија

Контејнерите за селекција на
отпадот од амбалажа најчесто се
распоредени до контејнерите за
комунален отпад

И Бугарија има проблем со неформални собирачи

Во Бугарија, слично како и во
Македонија, има проблем со
неформални собирачи на отпад, кои ја
уништуваат урбаната опрема, ја кршат
или ја палат, а отпадот го земаат и го

,,

врши одвојувањето на отпадот дома и во
училиште, која амбалажа може да се
рециклира и да има втор живот.... Исто
така, во градинките и во училиштата
има канти во различна боја за
практично да се применува наученото.
Канти во различна боја има и во
деловните објекти на компаниите, на
улиците, околу трговските центри, на
аеродромите, на железничките
станици... и на други локации каде што
често има фреквенција на многу луѓе.

ОкОлу 20
прОценти Од
целОтО
кОличествО
Отпадна
амбалажа штО
се сОбира е Од
дОмаќинствата.
на нивО на
целата земја, се
рециклираат 60
прОценти Од
декларираните
кОличини Отпад
Од амбалажа“,
вели тодор
бургуџиеВ,
генералниОт
директОр на
„екОпак“

продаваат.
Разликата меѓу системот во Бугарија и
во Македонија е што секој килограм
собран отпад од амбалажа е сопственост
на „Екопак“. Тоа значи дека компанијата
потоа може да го продава отпадот за
рециклирање, да генерира
дополнителен приход, што, пак, го
инвестира во нова опрема за селекција.
„Свеста на луѓето полека, но сигурно
се менува. Дома селектираат околу 45
проценти од домаќинствата во Бугарија.
Околу 20 проценти од целото
количество отпадна амбалажа што се
собира е од домаќинствата. На ниво на
целата земја се рециклираат 60
проценти од декларираните количини
отпад од амбалажа“, вели Бургуџиев.
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еко планета
секоја година Во океаните заВршуВаат ПоВеќе од 10 милиони тони Пластика

Дали секојдн
евно
јадем

е пластика?

инатата година
научници откриле
пластика во морската
храна, пивото,
морската сол, па дури
и во воздухот . Тие 314 честички на
еден литар, за кои не може да се каже
со целосна сигурност дека се
пластични, сепак се именуваат како
„најверојатно пластични“. Што се
однесува до пластичното пакување на
различни пијалаци, секоја секунда во
светот се продаваат 20.000, односно
повеќе од еден милион на секоја
минута. Во 2016 година се продадени
480 милијарди (само „Кока-кола“
продала 110 милијарди), од кои
помалку од 50 отишле на
рециклирање и помалку од седум
отсто се претвориле во нови
шишиња, а каде се другите?

м

пластични парчиња, дали ја голтаат,
па се задушуваат или се отруени од
неа. Желките јадат големи
количества медузи, а пластичните
кеси што пловат неверојатно личат
на медузи. Кога ќе ги голтнат, кесите
го блокираат влезот во желудникот, а
животните умираат во големи маки.
Се проценува дека во океаните
секоја година завршува една
десеттина од сета пластика што
човештвото ја произведува, користи
и, на крајот, ја фрла и дека до 2050
година во океаните ќе има поголема
маса пластика, отколку риби. Тука се
доаѓа и до конкретна индикација за
тоа колку микрочестичките и
наночестичките
од пластика се
опасни за

морскиот свет е
директно загрозен
Во оваа приказна, океаните се
најранливи, а најважни во
процесот на ситнење на
пластичниот отпад. Секоја
година во океаните
завршуваат по повеќе од 10
милиони тони
пластика, така
што за неколку
години среде
океаните се
формираат
огромни
области целосно
пренатрупани со
пластика, која
директно ги
убива
морските
организми;
без разлика
дали се дават од
14

Истражувања
покажуваат дека со
пластични микрочестички се
загадени 83 проценти од сите
примероци вода од системот за јавно
снабдување со вода во градовите низ целиот
развиен свет. Пластични честички има во
системот за водоснабдување, реките, почвата,
како директен резултат на фрлање пластичен
отпад во животната средина, во која пластиката
се деградира на пофини честички и на тој начин
полесно влегува во синџирот на исхрана

организмите. Една студија од
Универзитетот „Лунд“, објавена
есенва, покажува дека најситните
пластични честички во океаните
успеваат да навлезат во ткивото на
организмите што ги голтаат,
најмногу рибите, и дека честичките
успеваат да ја пробијат и пречката
меѓу циркулаторниот систем на
рибите и нивниот мозок.
Научниците, исто така, откриле
дека таквите риби јадат помалку,
помалку внимаваат да не станат плен
на предатори и дека пластиката во
нивниот мозок се акумулира. Кратко,
заклучокот е дека пластичните
наночестички предизвикуваат
оштетување на мозокот на рибите. И
ако можат да го направат тоа кај
рибите, тогаш…

И системот за јавно снабдување
со вода е загаден со пластика
Истражувања покажуваат дека
83 проценти од сите примероци
вода од системот за јавно
снабдување со вода во
градовите низ целиот развиен
свет се загадени со пластични
микрочестички. Пластични
честички има во системот
за водоснабдување, реките
и во почвата како
директен резултат на
фрлање пластичен
отпад во животната
средина во која
пластиката се
деградира на
пофини честички и
на тој начин полесно
влегува во синџирот
на исхрана.
Светската
здравствена
организација ги објави

резултатите од испитувањето на
водата пакувана во шишиња,
спроведено од новинската
организација „Орб медија“, според кое
93 проценти од сите видови пакувана
вода содржат пластични честички.
Стручњаците на Државниот
универзитет во Њујорк анализираа
250 шишиња од 11 различни
производители од 19 локации во
девет земји. Од светски познатите
производители, честички се
пронајдени во примероци на „евијан“,
„нестле пјур лајф“, „сан пелегрино“ и
во неколку марки од Индонезија,
Индија, Германија, Бразил и од Кина.
Во контаминираните примероци,
просечно, на еден литар вода, се
пронајдени 10 честички со дијаметар
малку поголем од човечко влакно, и
уште 314 честички што биле премногу
мали за да се утврди со сигурност дека
се работи за пластика. Од 250
шишиња, само 17 биле незагадени,
додека многу од загадените во себе
содржеле стотици, па дури и
илјадници честички. Посебно лоша
вест е дека постојат големи разлики
меѓу шишиња од исти производители,
па дури и во ист пакет.
Брус Гордон, координаторот на
Светската програма за вода на СЗО, за
„Би-Би-Си њуз“ изјави дека не е лесно
да се пресметаат штетните
последици од ваквото загадување
бидејќи, едноставно, нема доволно
истражувања што би го обработувале
составот на пластиката што ја
загадува водата, во кои количини
оваа пластика содржи токсични
материи и какво точно оштетување
може да му направат овие честички
на телото.
- Вообичаено е да се утврди
безбедно ниво на одредени
супстанции. Но, со цел да се утврдат и
безбедни граници, прво мора да се
дознае дали и колку тие супстанции
се опасни и дали тие што се
пронајдени во водата се опасни во
одредени концентрации - рече тој.
Сепак, микрочестичките и
наночестичките во водата за пиење,
особено во пакуваната, што треба да
значи посебно обработена, сигурно не
се нешто што треба да се најде во неа.
Стручњаците заклучија дека во
земјите во кои градската вода е,
можеби, загадена, граѓаните подобро
да продолжат да купуваат вода за
пиење во шишиња.
Светската здравствена
организација најави испитувања за
потенцијалните ризици.
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еко совети
убљана ја има престижната титула зелена
престолнина на Европа за 2016 година.
Има 560 квадратни метри зелени
површини по жител. Во центарот на
Љубљана моторниот сообраќај е сведен
на минимум. Годишно има околу 14 илјади
најразновидни културни

Љ

ЉубЉана
е лидер Во еВроПа
По сеПарација на ѓубрето од дома

како се станува
лидер во остварување

„нула отпад“
со правилен пристап, Љубљана успеа
настани и околу
да го зголеми рециклирањето на
1,5 милион ноќевања
отпадот така што денес е прва
на туристи.
во Европа по сепарацијата
Во Љубљана бројот на
на ѓубрето дома
жители се зголемува, во моментов
во градот живеат повеќе од 288 илјади
граѓани. Љубљана е град по мера на човекот,
пристапен е на сите, не е преголем, поголемиот
дел од градот може да се помине пеш, а, од друга
страна, го има сето тоа што го имаат големите градови.
Градот има четири претпријатија што се грижат за

комуналните услуги. Тие се поврзани во т. н. Јавен холдинг
Љубљана. Тоа се Енергетика Љубљана, која го снабдува градот
со топлинска енергија и со природен гас, претпријатието
Водовод и канализација обезбедува вода за пиење и ја
обработува отпадната вода, Љубљански патнички сообраќај
обезбедува јавен превоз; Јавното претпријатие „Снага“ се
грижи за собирање и за обработка на сите видови отпад и за
одржување на чистотата. Градот е мнозински сопственик на
холдингот (87 проценти), додека другите проценти на
сопственост се делат на пет околни општини. За ефикасно
работење на холдингот, а со тоа и на сите јавни
претпријатија, мошне е важна добрата
соработка на сите основачи и
меѓусебната доверба.
Во Љубљана се живее по начелата на
зелена престолнина на Европа, што значи дека
сите подрачја ги следат принципите на одржлив
развој. Според властите, најтешкиот дел е да се менуваат
навиките на луѓето на кои, пред сè, треба да им се објасни
зошто се потребни промените, да им се понудат алтернативи и
за новите работи на правилен начин. Со правилен пристап,
Љубљана успеа да го зголеми рециклирањето на отпадот така
што денес е прва во Европа по сепарацијата на ѓубрето дома, а
воедно е и единствен главен европски град со успешна
стратегија „нула отпад“. Во центарот на градот има поставено
контејнери за ѓубре под земја и тие се вистинска атракција за
туристите. Во Љубљана е сместен и најголемиот современ и
технолошки довршен Регионален центар за обработка на
отпад (РЦЕРО) и тоа дури за една третина на отпадот во
Словенија. Исто така, вистинска атракција се и алтернативните
продавници, кои се дело на „Снага“, каде што производите се
без пакување, во чиишто рамки работи и кафетерија во која се
служат локални добра и кафе, а послужувањето е поткрепено
со девизата: купи, употреби и рециклирај.

И г умите за џвакање се

суровина за рециклирање

е само пластиката, стаклото,
хартијата.... во светот денес
се откриваат начини за
рециклирање на сè
повеќе материјали,
кои во огромни количини се
користат во нашето
секојдневие. Во нив спаѓа
и гумата за џвакање, која е
втор по големина отпад што се собира од улиците, веднаш зад
догорчињата од цигари. Во светот годишно се трошат повеќе
од 14 милијарди фунти за гуми за џвакање, а огромен дел од
нив завршуваат како отпад залепен за асфалтот или
тротоарите. Само во Велика Британија секоја година се
трошат по 50 милиони фунти за чистење на улиците.
Тоа ја инспирирало британската дизајнерка Anna Bullus да
почне да работи на проект со кој отпадните гуми за џвакање
ги претвора во
употребливи
предмети, како на
пример ѓон за
чевли, чаши,
чизми.... На тој
начин гумите за
џвакање добиваат
неверојатна

н

можност за
„втор живот“, а
животната
средина шанса
за помало
загадување.
Главната состојка
на гумите за џвакање е
полимер сличен на
пластиката
Пред околу 10
години Bullus почнала
проект во кој
испитувала случајни
примероци отпад, за
кои се обидела да
дознае дали може да се
рециклираат.
Истражувајќи го
составот на
гумите за
џвакање,
открила
дека главната состојка им е синтетичка гума,
еден вид полимер сличен на пластиката, и
сфатила дека гумата за џвакање, дури и како
отпад, е потенцијално корисен материјал.
„Состојката се вика полиизобутилен,
истата што се наоѓа во внатрешната гума
на велосипедите. Се добива од петрохемиски
производи, кои се рафинирани од фосилни горива
како сурова нафта“, објаснува Ана.
Таа смислила и начин како да дојде до оваа суровина и да ги
натера луѓето да ја донираат својата гума за џвакање, место
безгрижно да ја фрлат на улица. Ана направила светлорозови
кантички во облик на балончиња, Gumdrop, наменети за
фрлање на употребените гуми за џвакање. И самите Gumdrop
се направени од рециклирана гума за џвакање. Секоја од
кантичките има порака дека секоја собрана гума ќе се
рециклира во нови предмети. Тие биле поставени на
аеродромите, на железничките станици, на универзитетите и
на други локации.
Проектот на Ана доби финансиска поддршка од Wrigley,
еден од најголемите производители на гуми за џвакање.
„Gumdrop е, навистина, креативен и иновативен начин да ги
натераме луѓето да ги донираат гумите за џвакање како
суровина за рециклирање. Веруваме дека промената во
однесувањето е единствено долгорочно одржливо решение“,
вели Алекс Хантер-Дан, портпаролот на Wrigley.
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дали сте знаеле

кинезите ќе плаќаат

еКолошКи дАНоК
Кина, која емитува најмногу штетни гасови во светот, донесе
нов закон за еколошки данок, но емисијата на јаглероден
диоксид повторно ќе биде изоставена.
Законот за еколошки даноци, кој најмногу ги погодува
компаниите, го усвои постојниот комитет на кинескиот
парламент, неколку дена по бранот атмосферско загадување
поради кое шест дена по ред во многу делови на Кина беше
издадено црвено предупредување.
Повеќе од 260.000 компании и други правни лица во Кина, кои
ја загадуваат животната средина, ќе мора да плаќаат данок за
животната средина.
Во согласност со Законот за заштита на животната средина,
кој влезе во сила на 1 јануари 2018 година, даночните обврзници
се обврзани да ја плаќаат оваа такса на три месеци, почнувајќи

од 1
април.
Овој
правен акт се
однесува на
компаниите и на јавните
институции што директно ги исфрлаат супстанциите што
загадуваат во животната средина и се предвидува компаниите
да плаќаат еколошки такси и за бучава, загадување на воздухот
и на водата, како и за цврст отпад, рече Ксинхуа.
Данокот е последен во серијата мерки усвоени од страна на
владата во Пекинг, во обид да се исчисти животната средина од
наследството на деценискиот економски пораст, без да се земе
предвид екологијата.

четири гоДини затвор за употреба на

ПлАСТичНи КеСи во КеНијА
Производството, продажбата и употребата на пластични
кеси стана нелегално во Кенија и, како што велат
официјалните лица, сакаат прво да се насочат кон
производителите и продавачите.
Кенијците што произведуваат, продаваат, па дури и тие
што користат пластични кеси ризикуваат затвор до четири
години или парични казни од 40.000 долари, според
најтешкиот закон во светот за намалување на
загадувањето со
пластика, кој
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од понеделникот стапи во сила, пренесе „Гардијан“.
Источноафриканската нација се приклучи на повеќе од
40 други земји што ги забранија, делумно ги забранија или
ги оданочија пластичните кеси за еднократна употреба,
вклучувајќи ги и Кина, Франција, Руанда и Италија. Многу
кеси пловат во океанот, ги дават желките, ги задушуваат
морските птици и го полнат стомакот на делфините и на
китовите со отпад додека не умрат од глад.
- Ако продолжиме вака, до 2050 година ќе имаме повеќе
пластика отколку риби во океанот - рече Хабиб ел-Хаб,
стручњак за поморските отпадоци, кој работи во
Програмата за животна средина на ОН во Кенија.
Законот на Кенија ѝ дозволува на
полицијата да гони некого дури и ако
носи пластична кеса. Но, Џуди Вакунгу,
министерот за животна средина на
Кенија, вели дека спроведувањето
првично ќе биде насочено кон
производителите и снабдувачите.
На Кенија ѝ беа потребни три
обиди во повеќе од 10 години за,
конечно, да воведе забрана,
меѓутоа не се сите приврзаници
на оваа забрана.
Самуел Матонда, портпаролот
на асоцијацијата на
производители на Кенија, соопшти
дека ова ќе ја чини земјата 60.000
работни места и ќе принуди 176
производители да го затворат својот
бизнис. Кенија е главен извозник на
пластични кеси во регионот.

фото есеј

Преку трИкоВИте
на крИСтИан Децата
учат За СелекцИја
на отПаДот

окус покус, селектирањето е во
фокус“ е мотото на познатиот
магионичар Кристиан
Шопов, кој заедно со „Пакомак“
во февруари почна еколошка
едукација на најмладите ученици
преку магионичарски трикови.
Шопов својата еколошка магија
досега ја претстави пред 3.000 деца
од прво до петто одделение во
основните училишта во општината

„Х

Аеродром, по што ќе следуваат слични
забавни едукативни курсеви и во другите
скопски општини, како и во сите
градови низ земјава.
Истовремено, еколошките
магионичарски трикови во кои се
учи значењето на селектирањето и
на рециклирањето на отпадот од
пакување ќе бидат претставени и
преку серија видеа на „Јутјуб“ под наслов
„Училиште за екомагионичари“.

