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ЕЛ Магазин

Придонес во развој на претприемништвото

Еколошки речник за деца

Пристигна новиот Е-контејнер



Почитувани соработници !

Пред Вас е најновиот број на ЕЛ Магазин во кој ќе можете да се информирате 
за сите настани, случувања, доделени и добиени награди кои ги реализиравме 
и добивме во текот на 2019 година. Вложивме максимални напори во насока на 
зачувување на животната средина, зголемување на нивото на јавната свест и секако 
исполнување на законски предвидените обврски. 
Намалувањето генерирање отпад е најпосакуваната опција согласно хиерархијата 
за управување со отпад но во случај кога тоа не е можно неопходна е примарна 
селекција на е-отпадот а потоа и негова преработка и рециклирање. Во рубриката 
За нас можете да ги најдете локациите на општинските собирни места каде можете 
бесплатно да го фрлите вашиот е-отпад. Воедно, во истата рубрика можете да 
прочитате и куса сторија од доделувањето на признанието за придонес во развојот 
на претприемништвото во јужна и југоисточна Европа кое го добивме минатата 
година. За начинот на рециклирање на е-отпадот ќе дознаете повеќе од интервјуто 
со преставникот на Матиќ Трејд, лиценцирана компанија за складирање и 
третман на е-отпад со која имаме долгогодишна успешна соработка. Соработката 
со општините е една од најважните за правилно функционирање на системот 
за управување со отпад. Така и во 2019 година организиравме наградни игри за 
жителите на општините Неготино, Радовиш, Штип, Крива Паланка и Гостивар во 
рамките на наградната игра ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА. Ги одбележавме 
деновите на екологија со Општина Бутел, ја продлабочивме соработката со 
Комунална хигиена од Скопје и поставивме нов вид на инфраструктура во 
општините Карпош, Центар и Крива Паланка со што го зголемивме бројот на 
општински собирни места. Во соработка со училиштата ги одбележивме Денот и 
Часот на Планетата земја како и Денот на пролетта. Садевме дрвца и собиравме 
батерии во 62 Општински основни училишта во општините со кои имаме договор 
за соработка. Светскиот ден за животна средина го одбележавме во Градскиот 
парк во Скопје при што дадовме можност на децата во присуство на нивните 
родители да го расклопат е-отпадот и да осознаат кои се неговите составни делови. 
Меѓународниот ден за рециклирање на е-отпад а воедно и месецот на штедење, 
втора година по ред  го одбележивме заедно со Шпаркасе банка под мотото 
Креираме, штедиме и рециклираме со Елколект и Шпаркасе банка. На конкурсот 
беа пријавени голем број креативни творби проследени со пораки при што 
најдобрите најдоа место на календарот на ЕЛКОЛЕКТ за 2020 година. За децата 
изготвивме еколошки речник кој се надеваме ќе помогне во нивната едукација за 
животната средина. Ел Магазинот го завршуваме со рубриката Зборуваат за нас 
каде е дадена информацијата за ЕЛКОЛЕКТ во медиумите.
Се надеваме дека и со овој број на ЕЛ Магазин ќе успееме да го задржиме вашето 
внимание и ви посакуваме здрава, среќна и успешна 2020 година.

До скоро читање,
Ваш ЕЛ Магазин
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Општински собирни места

Општина Битола
• ул. 16-та б.б.
Општина Богданци
• ул. Маршал Тито бр.52
Општина Берово
• ЈПКД Услуга - Берово
Општина Боговиње
• Населено место без уличен 
систем б.б. с. Боговиње
Општина Босилово
• Во кругот на општината
с. Босилово б.б.
Општина Бутел
• ул. Бутелска бр. 4 – Скопје
• ул. Радишанска бр.68 а,
• бул. Втора Македонска Бригада бб
Општина Василево
• ДГ Прва Радост
Општина Валандово
• ул .6 Ноември бб
Општина Гази Баба
• ул. Лазар Поп Трајков бр. 28 
(во училишниот двор на ООУ „Стив 
Наумов”)
• с. Стајковци, ул. 6
ул. Перо Наков б.б.
Општина Гевгелија
• ул. Моински Пат бр.67,
• ул. Ѓорги Митров бб,
• Општинска Канцеларија
с. Негорци
Општина Гостивар
• Бул. Браќа Гиноски б.б.,
• ул. Илинденска б.б.
Општина Дебрца
• Пред општинска зграда
с. Белчишта
Општина Дојран
• ул. 5 Ноември бб
Општина Дебар
• ул. Скопска бб
Општина Демир Капија
• ул. Јане Сандански ББ,
Општина Ѓорче Петров
• ул. Ѓорче Петров бб  
• ООУ „Тихомир Милошевски“
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Општина Куманово
• ООУ Јероним Дерада
с. Черкези
•  ул. Веселин Маслеша бб, 
• ул. Никшичка бб
• ул. Народна Револуција бр. 43
 Општина Карпош
• ул. Трифун Бузев бб
• Бул. Илинден б.б. 
• ул. Никола Русински
Општина Крива Паланка
• ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175
Општина Мак. Каменица
• ул. Александар Македонски бб
Општина Маврово и Ростуша
• с. Маврови Анови,
• Административна зграда на 
Општина Маврово и Ростуша  - 
С. Ростуша
Општина Неготино
• ул. Маршал Тито бр.49
Општина Ново Село
• ул. Гоце Делчев б.б
Општина Охрид
• ул. Асном бб Охрид
• ул. Нов Расадник бб 

Општина Петровец
• ул. 1 б. б., Петровец
 Општина Прилеп
• ул. Трајко Николовски б.б.
Општина Ранковце
• Во дворот на ТППЕ, Пожарно 
одделение
Општина Свети Николе
• ул. Карпошева бр.82
Општина Струмица
• ул. Климент Охридски бр.1
Општина Струга
• ул. Ристо Крле б.б.
• ул. Димче Ковачевски бр.64
Општина Центар
• ул. Мирче Ацев пред влезот на 
ОУ 11ти Октомври
•  ул. Народен Фронт, спроти 
ТЦ Беверли Хилс
• ул. Владимир Полежановски и 
Петар Поп Арсов
• ул. Даме Груев спроти катна гаража 
Беко

Драги наши сограѓани,
Електричниот и електронски отпад можете да го фрлите во некој од подолу наведените општински собирни места, или на 
собирните места на нашите производители и дистрибутери чии локации може да ги најдете на нашата  WEB страна.



Во периодот 3-4 Декември 2019 година во Скопје се одржа Меѓународниот саем за 
енергетика и вода  RENEXPO 2019.  Во рамки на саемот се одржа и Конференција 
за отпад на која главни теми беа:  Циркуларната економија во областа на управување 
со отпад, Повторна употреба и рециклирање, Третман на различни видови отпад, 
Технологии за производство на енергија од отпад, Најдобри европски и светски 
пракси за управување со отпадот и Меѓународна помош за развој на секотор за 
управување со отпадот. 
Како еден од излагачите, ЕЛКОЛЕКТ имаше можност да го претстави 
функционирањето на својот систем за управување со електричен и електронски 
отпад пред широкиот аудиториум како и постигнатите резултати. Ваквите саеми 
и конференции претставуваат одлична можност за претставување на најновите 
технолошки достигнувања и најдобри пракси во управување со отпадот. 
Особено треба да се има предвид дека фокусот на ЕУ е циркуларната економија што 
подразбира одржување на вредноста на производите, материјалите и ресурсите 
колку што е можно подолго а создавањето на отпад е минимизирано се со цел 
развој на одржлив, ниско јаглеродна, ефикасна и конкурентна економија.

ЕЛКОЛЕКТ 
на RENEXPO 2019
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Признание за придонес во развојот 
на претприемништвото во Средна и 
Југоисточна Европа

EЛКОЛЕКТ e добитник на награда и признание за придонес во развојот на претприемништвото во средна и југоисточна 
Европа „Stvaratelji za stoljeca”.
Целта на Проектот “Stvaratelji za stoljeca” е промоција и наградување на најзаслужните поединци и компании за развој на 
претприемништвото на подрачјето на средна и југоисточна Европа.
Во конкуренција на 411 кандидати од 6 земји (Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Србија, Македонија и Црна 
Гора), Меѓународниот комитет избра и награди 56 најзаслужни компании и поединци за развој на претприемништвото. 
Свеченоста по повод доделувањето на наградите се одржа во Дубровник, Република Хрватска во периодот од 22-24.03.2019 
година во присуство на претставници од Република Хрватска, владини претставници од Македонија, претставници на 
дипломатскиот кор, успешни претприемници од земјите од кои се лауреатите, медиуми и здруженија на граѓани.
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Во рамките на денови на екологијата кои се организираа во период од 19 -  
30.03.2019, од страна на Општина Бутел, Елколект зеде активно учество преку 
одржување на презентација за влијанието на електричниот и електронскиот отпад 
врз здравјето на луѓето и животната средина и потребата од примарна селекција на 
овој вид на отпад.

Оваа манифестација беше одржана во 
училишниот двор на ООУ Панајот 
Гиновски - Скопје, каде учениците 
направија одлична приредба во 
духот на екологијата и енергетиката. 
Воедно, учениците ги претставија и 
своите изработки од рециклирани 
материјали како и проекти поврзани 
со енергетиката и енергетската 
ефикасност. На тој начин тие го 
покажаа својето видување и заложба 
за заштита на животната средина и 
природните ресурси. 

Денови на екологија во 
Општина Бутел
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Во намерата да ги запознаеме нашите читатели со 
активностите кои ги спроведуваат лиценцираните 
компании за складирање и третман на отпадна 
електрична и електронска опрема и отпадни батерии 
и акумулатори, во ова издание го пренесуваме 
разговорот со раководителот на лиценцираната 
отпадна компанија Матиќ Трејд – Г-ѓа Лозана 
Јакимовиќ која е наш повеќегодишен соработник.

Елколект – Г-ѓо Јакимовиќ, Ве молам, куса историја 
за почетоците на Матиќ трејд ?

- Компанијата Матиќ трејд е основана во 2004 г. 
со мои лични средства. Првичните активности на 
компанијата беа извоз на стари акумулатори во 
соседна Грција,  кои ги набавував поголемиот дел од 
Македонија, но и од соседните земји. Од одредени 
причини после три години престанав да работам 
извоз на стари акумулатори.
Размислувајќи што понатаму, во период кога никој не 
се занимаваше со складирање и третман на електричен 
и електронски отпад, одлучив да се занимавам токму 
со оваа дејност. Бидејќи во моментот ги исполнував 
сите услови во смисол на дворна површина, магацин 
и слично, кој ги предвидуваше тогашниот закон, 
дејноста ја отпочнав во дворот и подрумот на мојата 
куќа каде што и живеам.

Во 2012 година донесен е закон со кој се уредени условите според кои треба да работи една овластена компанија за складирање 
и третман на електричен и електронски отпад. Во тој момент на почетната локација веќе не ги исполнував условите и бев 
приморана да изнајмам под закуп соодветен простор кој се наоѓа во индустриска зона, со минимално потребна површина 
и се друго што предвидуваше законот. 

Елколект – Матиќ трејд денес,  посебни дозволи за различните видови отпад кои ги поседувате?
- Во моментов Матиќ трејд поседува дозвола за складирање и третман на електричен и електронски отпад, која е продолжена 
годинава и е со важност до 2024г.

Елколект  –Какви се искуствата во вашата компанија од досегашната работа со електричниот и електронски отпад ?
- Електричниот и електронски отпад кој го складираме и третираме се состои од дотраени и најчесто нефункционални 
апарати кои се составени од голем број различни материјали. Во овие апарати може да се најде: бакар, алуминиум, железо, 
прохром, месинг, бронза, сребро, злато и други метали, кои после секундарната селекција ги пласирам на домашниот пазар. 
Но, покрај овие метални елементи има и неметали. Значи, станува збор за стакло и пластика од телевизори и монитори кои 
сега засега е проблем кој тешко се решава.

Елколект  – За каков вид на отпад се сметаат потрошените батерии и акумулатори ?
- Батериите и акумулаторите спаѓаат во опасен отпад. Нивното неправилно одложување е многу опасно. Доколку се остават 
на несоодветно место, особено во природа, под дејство на временските услови тие се разложуваат и со тоа ја контаминираат 
најпрво почвата а потоа и водите, а преку нив храната и т.н.

Елколект – Откако се превземени во вашиот центар, како понатаму се постапува со батериите и акумулаторите ?
- Бидејќи како компанија сеуште немаме можности за третирење или извоз на отпадни батерии и акумулатори, собраните 
количини ги предаваме во домашни овластени складишта кои понатаму ги третираат на соодветен начин, односно ги 
извезуваат во земји каде што може истите да се уништат или рециклираат.

Соработка со МАТИЌ ТРЕЈД
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Елколект – Ваша оценка за нивото на јавната свест кај граѓаните и компаниите за 
постапувањето со е-отпад и батерии и акумулатори во земјава.
- Сметам дека нивото на јавната свест како кај голем дел како од граѓаните, така и од 
правните лица за жал, според мене, е на многу ниско ниво. Затоа цели апарати или 
делови од апарати може да се забележат на места каде што никако не им е местото, 
како што се речни корита, планински предели, земјоделски површини и слично. 
Се разбира дека има исто така и дел од граѓаните и правните субјекти кај кои е 
развиена свеста за опасноста од овој вид на отпад и тие се однесуваат правилно кон 
истиот. Но, сето тоа е недоволно и мора уште многу да се работи на подигнување 
на свеста кај луѓето за постапувањето со овој вид на отпад.
Воедно, сакам да истакнам дека апаратите кои беа произведени пред дваесетина 
години и повеќе беа составени од далеку поголем процент на делови кои може да 
се рециклираат а воедно беа и со далеку подобар квалитет. Денешниве апарати се 
составени од делови кои можат во помал процент да се рециклираат и се со далеку 
послаб квалитет, што доведува да станат отпад во многу покус временски период .

Елколект– Дали сметате дека е потребно нешто да се промени или направи со цел 
да се унапреди управувањето со овој вид отпад во државата?
Мое мислење е дека на државата и недостасува рециклирачки капацитет за 
електричен и електронски отпад. Сметам  дека надлежните институции би требало 
да ангажираат адекватни експерти од оваа област  и да се реализира проект за 
изградба на еден рециклаторски капацитет во земјава во кој би се преработувале 
сите елементи од електричниот и електронски отпад со примарна цел да се вадат 
чисти елементи односно метали како злато, сребро, платина, олово, бакар и др. 
и да се реупотребуваат. Само во ваков случај можеме да зборуваме за примена на 
циркуларна економија во нашата држава.  Покрај металите, во овој капацитет би 
требало да може да се рециклираат и останатите неметални делови од отпадот, како 
што се тврда пластика и стакло. 
Се разбира, треба да се земе предвид дека за изградба на ваков рециклирачки 
капацитет неопходна е голема инвестиција а истата за да биде исплатлива неопходни 
се големи количин отпад кои во нашата земја не се генерираат. Но сепак, сметам 
дека овој проблем може да се надмине со увоз на овој вид на отпад од сите соседни 
земји, а и од други делови на континентов.



Пристигна новиот Е – Контејнер 
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ЕЛКОЛЕКТ од оваа година започна со поставување на новиот вид опрема т.н Е-Контејнер и тоа во општините Карпош, 
Центар и во општина Крива Паланка. Намената на овој Е- Контејнер е за правилно одложување на електричен и електронски 
отпад чија најголема димензија не надминува 50 cm и за отпадни батерии кои наоѓаат примена во сите домашни апарати. 
Со поставување на овој контејнер (што е прв од ваков вид во нашата држава) се воспоставува уште еден вид на собирно 
место за електричен и електронски отпад и отпадни батерии. Се надеваме дека истиот ќе им овозможи на жителите од 
овие општини поедноставно, полесно и на правилен начин да се ослободат од својот електричен и електронски отпад и 
отпадните батерии со што заеднички ќе придонесеме кон зачувување на животната средина. ЕЛКОЛЕКТ ќе продолжи со 
поставување на овој нов вид на опрема во општините со кои веќе има склучено договор за соработка но и со општинини со 
кои во иднина ќе склучи договор.

Воедно, сакаме да ги потсетиме граѓаните дека за големи домашни апарати кај кои барем една од димензиите надминува 50 
cm и понатаму стојат на располагање Еко Магацините лоцирани во општините со кои имаме соработка а кои може да ги 
најдете на нашата веб страна.
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Елколект во соработка со ЈКП Комунална хигиена воспостави две собирни места 
за електричен и електронски отпад во рамките на собирните центри во Карпош и 
Вардариште (Општина Гази баба)

Намената на овие собирни центри е жителите на град Скопје да имаат можност во 
непосредна близина се ослободат од различните видови отпад кои им се создаваат 
во домаќинствата. Така, покрај пет-амбалажа, хартија, картон, лименки, габаритен 
отпад и слично на овие локации има место и за отпадна електрична и електронска 
опрема. Вакви собирни центри постојат и функционираат во сите развиени земји 
а доказ дека истите може да функционираат и кај нас се и првичните количини 
е-отпад собрани од населението кое покажа висока еколошка свест и го донесе 
својот е-отпад во овие собирни центри. Вратите на собирните центри во Карпош 
и Вардариште се отворени за жителите на град Скопје од понеделник до сабота со 
работно време од 07 до 14 часот. 

Соработка со ЈП Комунална 
Хигиена - Скопје
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И оваа година продолжуваме со спроведување собирни акции за прибирање дотраена и нефункционална отпадна електрична 
и електронска опрема проследени со наградни игри за граѓаните кои својот електричен и елктронски отпад ќе го остават 
во нашите еко магацини. 

Наградната игра беше спроведена во 3 циклуси и 5 општини и тоа:
- 17.04.2019 до 13.06.2019 во Општина Неготино и Радовиш,
- 02.05.2019 до 27.06.2019 во Општина Штип и Крива Паланка и
- 16.09.2019 до 18.11.2019 во Општина Гостивар 

Во овој награден период опфативме 184.924 жители и собравме 5000 kg електричен и електронски отпад. Како и сите 
претходни наградни игри, така и во оваа, преку јавно извлекување на наградните купони поделивме вредни награди за 
совесните граѓани кои го донесоа својот е-отпад на соодветното место.

„ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“



На сите добитници им честитаме за добиените награди, со надеж дека и понатаму 
ќе продолжат да го селектираат нивниот е-отпад и ќе придонесат за зачувување на 
животната средина.
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Традиционално, веќе четврта година по ред, Елколект го одбележува  денот на пролетта 21 Март преку донација на 
долгогодишни зимзелени садници во Општински Основни Училишта.
Оваа година садници подаривме на ООУ Стив Наумов – Скопје, ООУ Страшо Пинџур – Скопје и ООУ Лазо Трповски 
– Скопје.

Учениците од овие Основни Училишта не пречекаа со големи насмевки на своите лица и неуморно се вложија себеси, за што 
подобро да ги засадат овие садници кои живот значат.
Нашата цел за зголемување на бројот на дрвца во градот како и подигнување на свеста кај најмладите за грижа и заштита на 
животната средина се надеваме дека е постигната.
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Денот на пролетта 21.03.2019



Брзиот развој на технологијата придонесува потрошувачите наместо да ги однесат 
своите уреди на поправка едноставно ги заменат со нови и посовремени. Така 
на пример, просечниот животен век на компјутерот се намали од 6 на 2 години. 
Уште во 1994 година, се проценува дека околу 20 милиони компјутери во светот се 
застарени, а вкупната количина на електронски отпад се проценува на 7 милиони 
тони. Оваа бројка, во 2004 година се зголеми на 100 милиони компјутери. 
Денешните бројки се значително поголеми и забрзано растат. Европските студии 
покажуваат дека количините на електричен и електронски отпад растат за 3 до 5% 
годишно, што претставува 4 пати побрз раст отколку отпадот од домакинството. 
Од вкупниот отпад во светот на овој вид на отпад припаѓаат 5%, а стапката на раст 
секоја година се зголемува. Доволен е податокот дека просечен граѓанин на Англија 
во текот на својот живот, создава дури 3 тони електричен и електронски отпад.
Во моментов, најголем дел од електричниот и електронски отпад завршува 
на депониите или се согорува. Иницијативата за преминување од горење во 
рециклирање е голема. при што под рециклирање се подразбира механичка 
сепарација, термички третман, хидрометалуршки третман и електрохемиски 
третман. Првиот систем за рециклирање на електричен и електронски отпад е 
воспоставен во Швајцарија уште во 1991 год.

Рециклирањето на е-отпадот е важно не само од аспект на третман на отпадот туку 
и поради обновување на вредните материjали кои се содржат во него. Е-отпадот е 
нехомоген и сложен во однос на материјалите и компонентите. Со цел да се развие 
рентабилен и еколошки систем за рециклирање, важно е да се познаваат физичките 
карактеристики на секој вид е-отпад, да се идентификуваат и измерат вредните 
материјали но и опасните материи во истиот [1].
Во Република Северна Македонија во моментот е-отпадот е поделен во 10 
категории и тоа: Големи домашни парати, Мали домашни апарати, Опрема за 
информатичка технологија и телекомуникација, Монитори, Опрема за широка 
потрошувачка, ТВ, Опрема за осветлување, Светилки, Електричен и електронски 
алат, Електрични и електронски играчки, Медицински апарати, Инструменти за 
следење и контрола и Автомати. 
Составот на е-отпадот зависи од видот и староста на опремата. Така на пример, 
е-отпадот од информатичко технололошките и телекомуникациските системи 
содржи поголема количина на скапоцени метали отколку е-отпадот од апаратите 
за домаќинство. Во постарите уреди содржината на вредни метали е поголема, но 
исто така и содржината на опасни материи отколку кај поновите уреди. Генерално, 
отпадната електрична и електронска опрема се состои од 40% метал, 30% пластика 
и 30% огноотпорни материјали (како на пример керамика).Типично, металниот 
отпад се состои од 20% бакар, 8% железо, 4% калај, 2% никел, 2% олово, 1% цинк, 
0,02% сребро, 0,1% златои 0,005% паладиум. Неметалниот дел од е-отпадот се 
состои од полиетилен, полипропилен, полиестери и поликарбонати.

Рециклирање на е-отпад
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[1] P. Gramatyka*, R. Nowosielski, P., Sakiewicz Recycling of waste electrical and electronic equipment, Journal of Materials of Achievements in 
Materials and Manufacturing Engineering, Jan-Feb. 2007
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Еден од најважните проблеми во третманот на е-отпадот е содржината на супстанции како што се тешките метали и 
органските соединенија. Во комбинација со халогените во пластичната фракција тие можат да формираат испарливи 
метални халиди, но истовремено делуваат и како катализатор за формирање на диоксини и фурани.
Процесот за рециклирање на електронски отпад започнува  со рачно сортирање при што уредите кои се уште се 
функционални се предаваат за реупотреба а оние кои не се се предаваат на расклопување. Расклопените уреди се делат во 
следните фракции: метали (железо, бакар, алуминиум и др.), неметали (пластика, керамика, хартија, дрво) и уреди како што 
се кондензатори, батерии, катодни цевки, ЛЦД, матични плочи итн. Овие фракции потоа можат понатаму да се третираат.
Пластиката се отстранува заради високата содржина на халогени а металните фракции понатаму се третираат во различни 
металуршки процеси. Матичните плочи може да предизвикаат проблеми во понатамошната преработка затоа што 
металните и неметалните фази се силно врзани.
После рачното сортирање и отстранување на загадувачите (живини свичови, кондензатори што содржат ПХБ итн.) 
материјалот се подложува на дробење и разделување на различни фракции (обоени и необоени метали). Вака добиените 
фракции понатаму се преработуваат со употреба на термички или хидрометалуршки методи.
Во рециклирачки компоненти спаѓаат компонентите кои имаат карактер на секундарни суровини и кои можат и понатаму 
да се преработуваат како што се пластиката, металите, дрвото, стаклото и каблите кои имаат употребна вредност и немаат 
својства на опасен отпад. По сортирањето, најголемиот дел од натамошниот процес на рециклирање се одвива машински, 
кој пак придонесува за спречување на ширењето на штетните хемикалии кои можат да бидат ослободени од овој процес.
Она што е важно да се нагласи е дека, погоните за рециклирање, според строгите прописи мораат да вршат пречистување 
на отпадните гасови и води и на секој можен начин да го спречат или минимизираат влијанието врз животната средина.
Поради сè поголемата количина и штетност по здравјето на луѓето, отпадот се вбројува во еден од најзначајните еколошки 
проблеми во современиот свет. Со загадување на животната средина и трошење на природните ресурси, човекот ја нарушува 
природната рамнотежа и со тоа си штети самиот на себе и на генерациите кои доаѓаат.
Поради сето ова, многу е важно да се разбере проблемот со е-отпадот и начинот на неговото третирање, односно намалување 
на истиот почнувајќи од производителот, па се до крајниот корисник.  
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По повод часот на планетата Земја, Елколект во соработка со Центар за Климатски 
промени на 28.03.2019 год. организираше посета на учениците од ООУ Стив 
Наумов од Скопје на Ботаничката градина при Природно Математичкиот факултет 
во Скопје.  Учениците имаа можност да се запознаат со интересни факти поврзани 
за растенијата и нивното значење за животот на земјата и животната средина. 
Воедно, учениците имаа можност да добијат информации за тоа како и колку 
електричниот и електронскиот отпад може негативно да влијае врз природата, 
доколку со истиот не се постапува соодветно.
Часот на планетата Земја со својата кампања “#Connect2Earth” има за цел да 
изгради масовна свест кај луѓето ширум светот за значењето на природата и да 
создаде незапирливо движење, сè со цел справување со климатските промени.
Часот на планетата земја во светот беше одбележан на 30.03.2019 година со гасење 
на светилките во домовите во периодот од 20:30 – 21:30 часот. 

Часот на планетата Земја 2019
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Денот на планетата земја 22.04.2019 год. го одбележавме заедно со учениците од 5 општински основни училишта и тоа: 
ООУ Тихомир Милошевски, ООУ Христијан Тодоровски – Карпош од Скопје, ООУ Браќа Миладиновци од Куманово, 
ООУ Св. Климент Охридски од Охрид и ООУ Даме Груев од Битола.

При посетата, учениците беа информирани за е-отпадот и отпадните батерии и акумулатори како и нивното штетно 
влијание врз животната средина доколку со истите не се постапува на соодветен начин. Воедно беа организирани и 
креативни работилници на кои акцент беше даден на редуцирање преку реупотреба на е-отпадот. Во соработка со 
креативните ракотворци, учениците од овие 5 Општински Основни Училишта, од е-отпад изработија преубави творби од 
типот на цртежи, макети, играчки па дури и накит. 

Денот на планетата земја!
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Светски ден на животната 
средина

Светскиот ден на животната средина во 2019 год. го одбележавме на поинаков 
начин од досега. Во соработка со Креативна Македонија во Градскиот парк во 
Скопје, одржавме „Едукативна игра со е-отпад“, каде децата заедно со своите 
родители имаа можност да се дружат и да осознаат нешто повеќе за внатрешноста 
на електричните и електронски уреди кои секојдневно ги употребуваме.
На наше големо задоволство, посетата беше на завидно ниво, а љубопитноста на 
посетителите огромна. Во меѓусебните разговори кај децата можеше да се забележи 
колку беа изненадени од она што го пронајдоа во внатрешнота на електричните 
и електронски уреди, но истовремено да се слушнат и дебати за  тоа чиј дедо е 
подобар мајстор.
Се надеваме дека со оваа активност ја поттикнавме љубопитноста кај децата но 
исто така и дека нема да застане овде туку дека ќе продолжи да се развива и ќе 
придонесе да се изградат одлични истражувачи, но и пронаоѓачи.
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Биди Супер Херој

Со последното училишно ѕвонче за оваа учебна 2018/2019 година, ги доделивме и последните награди за вредните раце на 
Супер Хероите од вкупно 62 Општински Основни Училишта ширум Републиката.
Горди сме што и оваа година постигнавме голем успех во подигнување на свеста за опасноста од отпадните батерии кај 
најмладите и мораме да потенцираме дека дури 7 Општински Основни Училишта собраа над 50 kg отпадни батерии.
Се надеваме дека наградените ученици се задоволни од подароците кои дополнително ќе ги мотивираат да продолжат со 
собирањето на отпадни батерии и мисијата за еколошката свест ја прошират и на своите другарчиња. 
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Месец на штедењето 
и меѓународен ден за 
рециклирање е-отпад

Во 2019 година по втор пат, во соработка со нашите пријатели од Шпаркасе 
Банка го одбележавме меѓународниот ден за рециклирање е- отпад и месецот 
на штедењето.
Во проектот зедоа учество над 32 000 ученици од преку 60 училишта во 
државава. На конкурсот за ликовна творба кој го објавивме пристигнаа огромен 
број творби, од кои одбравме 13 кои ќе бидат поставени на нашиот календар за 
2020 година.

Настанот беше одржан во Природонаучниот музеј во Скопје каде што 
присуствуваа учениците на одбраните и наградени  ликовни творби, како и 
нивните ментори и директори на училиштата.
Наградените творби односно нивните автори – учениците беа наградени со 
детска штедна книшка Медо Штедо со еднократен паричен износ од Шпаркасе 
Банка, додека Елколект им додели пофалници на учениците и менторите.
Организирањето на овој проект има за цел да ги мотивира младите луѓе да 
размислуваат и креираат во насока на рециклирање и штедење на сите ресурси 
а во функција на заштита и зачувување на животната средина.  Земајќи го 
предвид бројот на пристигнати творби и пораките кои ги придружуваа истите, 
заклучивме дека сме на добар пат да ја постигнеме целта.
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Еколошки речник за деца 
Екологијата не учи да ги сакаме другарите и другарките, таа не учи да ги сакаме животните и растенијата, како и природата 
која не опкружува. Секое дете кое ќе научи за  екологијата, никогаш повеќе нема да ја гази тревата, ниту ќе крши гранки од 
дрвата, а уште помалку ќе им нашети на птиците.
Екологија значи да ја браниш природата која не опкружува.
Екологија потекнува од старо грчките зборови оикос – дом и логос – наука. 
Екологијата е пред сè начин на живот.
Еколошка свест и совест
Еколошката свест и совест е исто како и секоја свест која непрестајно прашува, дали нештот е направено правилно. Кога 
ќе посегнеш по гранка да ја скршиш или да ја фрлиш обвивката од изеденото чоколадо низ прозорец, па веднаш ќе се 
засрамиш од самата помисла. Значи цело време над тебе бдее еколошката културна свест која те опоменува на сè што не 
треба да правиш и дека си ти еколошка млада личност.
Синџир на исхрана
Во природата сè е поврзано. Со синџирот на исхрана материите кружат и ја пренесуваат енергијата. На почетокот на секој 
синџир на исхрана е растението, па така на пример, растението го јаде животното на пример овцата, животното го јаде 
некое друго животно на пример волкот или човекот, а овие ги јаде староста. Разложувањето со помош на бактериите овие 
организми се минерализираат во земјата, а растенијата се хранат од истата. Ова е еден од синџирите на исхрана.
Животна средина
Ако внимателно го набљудуваме живиот свет ќе видиме дека некои растенија живеат на камен, некои на песок или на некоја 
поплодна почва. Некои птици прават гнездо на високите дрва, а некои во грмушките. Во природата се разликуваат водена, 
воздушна и копнена животна средина. 
Животната средина е простор на кој можат да опстанат живите организми. Границата помеѓу различните видиви на животна 
средина не е остра. Постојат организми чиј опстанок е поврзан за две животни средини, како на пример жабата која живее 
и во вода и на копно, па така таа припаѓа на групата на водоземни организми.

Прилагодување на условите за живот
Сите живи суштества се прилагодуваат на условите за живот, па така некои животни ја менуваат бојата на перјата или 
крзното во зависност од годишното врема, оваа појава уште се нарекува заштитна боја. Мечките и жабите хибернираат во 
зимски сон за да ги избегнат за нив неповолните животни услови. 
Еволуција
Еволуцијата е појава слична на адаптацијата, разлика е во тоа што промените кои настануваат со еволуцијата се трајни, така 
на пример морските риби со еволуцијата се адаптирале на живот во солена вода, додека склатководните риби ако се најдат 
во солена вода изумираат.
Еколошка рамнотежа
Секое суштество има свое место на планетата земја. Никој не е совршен, така на пример ситните инсекти кои ги опрашуваат 
растенијата за природата се исто значајни како и слонот кој се храни со растенија. Во природата постои рамнотежа, едни 
се ловци а други пленови. Пленот секогаш мора да биде во поголем број од ловецот. Природната рамнотежа најчесто ја 



уништува човекот, за да создаде поголемо лично богатство, па така уништени се 
многу видови на растенија и животни.
Животна заедница
Сите кои живеат на еден простор ја сочинуваат животната заедница како на 
пример: растенија, животни, микроорганизми и тн. Сите овие зависат од 
животните услови кои просторот ги нуди: доволно простор, вода, храна, воздух, 
температура на воздухот или водата, како и доволна количина на светлина.
Загадување
Присуството на штетни материи во водата, воздухот и почвата претставуваат 
загадување на животната средина.
Загадувачи
Загадувачи претставуваат сите материи кои со своите штетни последици ја 
загадуваат животната средина.

Рециклирање
Рециклирањето е процес на преработка на веќе еднаш употребени материи, 
како на пример: харија, стакло, пластика, гума и друго, а сè со цел за нивна 
повторна употреба. Со процесот на рециклирање помалку се загадува водата, 
воздухот и почвата, а секако се штеди и енергијата.
Кисел дожд
Кога термоелектраните го согоруваат фосилното гориво за да произведат 
електрична енергија и кога автомобилите трошат бензин, невидливи гасови се 
ослободуваат и навлегуваат во воздухот. Некои од овие гасови исто така можат 
да се помешаат со водата и тогаш водата има кисел вкус.
Тоа што може да се случи е тие гасови да формираат кисели облаци, каде ќе се 
измешаат со дождот или снегот и така закиселени да се вратат на почвата. Ова 
се нарекува кисел дожд.
Киселиот дожд е исклучително штетен за растенијата, но и за реките, езерата и 
за сите живи суштества кои живеат во нив. На некои места, може да дојде и до 
уништување на шумите, а ја загадуваат и водата која животните но и луѓето ја 
користат за пиење.
Еколошка патрола
Како член на една еколошка патрола, може заедно со другите да се патролира 
и штити природата. Еколошката патрола би можела да делува на тој начин што 
би ги опоменувала сите несовесни граѓани за нивното конкретно несовесно 
однесување, а резултатите може јавно да се пренесуваат преку јавни гласила.
Еколошка секција
Еколошката секција би можело да се формира во рамките на училиштето во кое 
се следи настава. Овој вид на секција би можела да се грижи за чистоата како 
за училишниот двор, така и за училниците но и во непосредната близина на 
училиштето.
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ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје
колективен постапувач со отпадна 
електрична и електронска опрема 
и отпадни батерии и акумулатори.

ул. МАНАПО бр.2/128-130, Скопје
++389 2 309 77 66
info@elkolekt.mk

www.elkolekt.mk


