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Од нашето основање во 2014 година па се до денес Ви се обраќавме
само во електронска форма, но оваа година одлучивме тоа да го
сториме и со пишан збор. Така, оваа 2018 година го издаваме нашето
првенче на ЕЛ Магазин кое се надеваме ќе Ви се допадне и редовно
ќе го следите.
Во него ќе имате можност да видите дел од нашите многубројни
активности, кои пред сè, се однесуваат на зачувување на животната
средина. За тоа кој сме ние, нашата мисија, визија и принципите на кои
се придржуваме во нашето делување, собирните места каде граѓаните
може да го остават својот е-отпад и наградите кои сме ги добиле како
општествено одговорна компанија ќе прочитате во рубриката За нас.
Дека еколошката свест се гради уште од најрана возраст, согласни сме
сите, па затоа ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје спроведува најразлични
проекти и активности за подигнување на свеста кај возрасните но и
кај нашите најмили – децата. Ние не би биле тие што сме, доколку
не работиме и на подигнување на свеста на бизнис заедницата за
нивните обврски во однос на заштитата на животната средина. За
успешната соработка на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје со граѓаните
од различни Општини и децата од општинските основни училишта,
ќе прочитате во рубриката ЕЛКОЛЕКТ во Општините, но и во
рубриката ЕЛКОЛЕКТ во училиште. За сите е важно, да знаеме кои
се позитивните страни на примарната селекција и рециклирањето на
е-отпадот. За тоа може да прочитате во рубриката ЕЛКОЛЕКТ совет.
Сосема за крај подготвивме едно интересно катче, кое истовремено
треба да биде едукативно и забавно.
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Се надеваме, дека ќе уживате прелистувајќи ги овие неколку наши
страни, кои се наменети за Вас.
До скоро читање,
Ваш ЕЛ Магазин.
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За нас

Кој сме ние?
ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, е лиценциран колективен постапувач, кој поседува дозвола за постапување
со отпадна електрична и електронска опрема (ОЕЕО), издадена на 9 март 2015 година со број 11-461/6
и дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори (ОБА), издадена на 4 ноември 2015 со
број 11-5661/5, издадени од Министерство за животна средина и просторно планирање.
Примарна дејност на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, е управување со ОЕЕО и ОБА. Основна цел на
компанијата е да воспостави функционален систем за постапување со овие два вида на отпад на начин
кој нема да создава дополнително оптоварување на животната средина и животот и здравјето на
граѓаните на Република Македонија.
ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје е формиран од страна на 13 производители/општествено одговорни за
електрична и електронска опрема и батерии и акумулатори и тоа: АИРКОН ДОО, АМЦ ДОО, ЕВИ
ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО, ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО, ЕУРО – ТРЕЈД – А.М. ДООЕЛ, ЗЕЦ
ЕЛЕКТРОНИКС ДОО, ИНТЕК СИСТЕМ ДОО, ИТД Дистрибуција ДОО, КОНИ КОПИ ДОО,
НЕОКОМ АД, ПАН-ЕВРОПА, ФРИГОТЕХНИКА 2000 и ФРИГОТЕКНИКА – БЕИ.
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НИЕ КРЕИРАМЕ МОЖНОСТИ, ДАЈТЕ МУ ШАНСА НА Е-ОТПАДОТ!
Тимот на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, се обидува секогаш да биде во чекор со времето и заштитата на
животната средина, па затоа не ретко спроведува активности, со кои би се подигнала свеста како кај
граѓаните, така и кај компаниите без разлика дали тие се производители на ЕЕО и БА или не.
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Мисија, визија и принципи
Мисија
Елколект ДОО – Скопје, заедно со своите членови интензивно работи на
организирање на системот за управување со Отпад од Електрична и Електронска
опрема и Отпадни Батерии и Акумулатори, информирање на крајните корисници
за потребата од одделно собирање на отпадот, организирање на собирни центри,
преземање активности за укажување на потребата од преработка, реупотреба и/
или рециклирање на Отпадната Електрична и Електронска Опрема и Отпадни
Батерии и Акумулатори. Сето ова е со цел постигнување на националните цели
за собирање, преработка и повторна употреба на Отпадната Електрична и
Електронска Опрема и Отпадни Батерии и Акумулатори и намалување на можните
негативни влијанија и последици врз здравјето на луѓето и животната средина.
Визија
Нашата визија е Елколект ДОО – Скопје, да биде признат како лидер во
управувањето со квалитет, здравје и безбедност и животна средина во сферата
на колективното управување со Отпадна Електрична и Електронска Опрема и
Отпадните Батерии и Акумулатори, обезбедување на иновативни решенија за
задоволување на потребите на нашите клиенти во согласност со принципите на
одржлив развој и одговорно одржување на интегриран систем за управување со
QHSE.
Принципи
Ги извршуваме нашите задачи со почит и грижа за животната средина, без да се
загрози здравјето и безбедноста на луѓето, вработените или клиентите. Работиме
постојано на подобрување на нашите деловни процеси во согласност со законските
барања и соодветните меѓународни стандарди. Нудиме високо квалитетни
услуги за нашите клиенти. Обезбедуваме средина за отворена и транспарентна
комуникација за прашањата во врска со квалитет, здравје, безбедност и животна
средина. Признаваме дека вештините и вклученоста на нашите вработени се од
суштинско значење за разбирање и задоволување на потребите на нашата компанија
и клиенти. Ги обезбедуваме потребните ресурси за да се постигне нашата визија.
Сертификати ISO 14001 и ISO 9001
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Награда за заштитата на животната средина
за 2017 година од Град Скопје
Во рамките на манифестацијата „Денови на пролетта – Денови на екологијата“, организирана од страна
на град Скопје беше организиран и јавен конкурс за стимулирање и поттикнување на граѓаните и
компаниите, да се грижат за животната средина.
Наградата за најголем придонес во заштита на животната средина, во 2017 година и беше врачена на
Фана Христовска – управител на ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје која посочи дека „Ова е исклучително
важно признание и уште поголем поттик, компанијата низ континуирана работа, да продолжи со
едукација и јакнење на свеста кај граѓаните за потребата од примарна селектција на електричниот и
електронскиот отпад.“ Наградата за компанија со најголем придонес во животната средина , беше
донирана на Институтот за белодробни заболувања кај деца Козле, во Скопје.

Како колективен постапувач со отпадна електрична и електронска опрема компанијата ЕЛКОЛЕКТ
ДОО – Скопје, своето знаење и вештини ги насочува кон воспоставување функционален систем за
постапување со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори, на начин
кој нема да создава дополнителен товар на животната средина и животот како и здравјето на граѓаните
на Република Македонија.

www.elkolekt.mk
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ЕЛКОЛЕКТ донации
Донација од ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, на ЈЗУ Институт
за белодробни заболувања КОЗЛЕ
На 19.09.2017 година, во просториите на Институтот за белодробни заболувања
КОЗЛЕ, компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ја донираше наградата за
компанија со најголем придонес во заштитата на животната средина за 2017 од
град Скопје. Донацијата се состоеше од неопходни Calshake производи (млечен
протеин, масти и јагленихидрати), наменети за децата кои се болни од цистична
фиброза.
Претставник од ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, донацијата му ја врачи на
раководителот на одделението за „Цистична Фиброза“, др. Оливер Зафировски,
кој на компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје и ја честиташе наградата и изрази
благодарност за донацијата и придонесот на истата за подобрување на здравјето на
децата болни од цистична фиброза.
Како колективен постапувач со отпадна електрична и електронска опрема
компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, се надева дека во иднина сè помал број
на деца ќе заболуваат од оваа несакана болест.

Доделен LED TV, на учениците од ООУ „Христијан
Карпош“ од Куманово
Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, на ден 28.11.2017 година, на учениците
од ООУ„Христијан Карпош“ од Куманово, со широко срце им ја донираше
наградата LED TV.
Се надеваме, дека со овој наш мал гест ќе ги развеселиме децата од ова училиште, и
ќе придонесеме за нивните едукативни и информативни содржини.
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ЕЛКОЛЕКТ во општини

Собирни места за Е-отпад
Вашиот електричен и електронски отпад можете да го оставите во Еко магацините за е-отпад поставени на соодветни
локации во вашите општини.
Локациите на општинските собирните места за е-отпад може да ги најдете подолу.
• Општина Гази Баба
Автокоманда ул. Лазар Поп Трајков бр. 28
(во училишниот двор на ООУ „Стив Наумов„)
- Скопје
• Општина Гази Баба
с. Стајковци, ул. 6
до ООУ Кирил и Методиј - Скопје
• Општина Карпош
ООУ Војдан Чернодрински, ул. Дрезденска
бр. 3 - Скопје
• Општина Карпош
ООУ Петар Поп Aрсов, ул. Трифун Бузев бб
- Скопје
• Општина Ѓорче Петров
с. Ново Село (во училишниот двор на ООУ
„Тихомир Милошевски„) - Скопје
• Општина Ѓорче Петров
ул. Ѓорче Петров б.б.
зграда на градоначалник – Скопје

• Општина Петровец
ЈКП Петровец
с. Петровец ул. 1 б.б. - Скопје

• Општина Битола
ЈП Комуналец Битола,
ул. 16 та б.б. - Битола

• Општина Крива Паланка
Покрај кејскиот ѕид на Крива Река, кај
автобуската станица
ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 175
• Општина Свети Николе
ЈП Комуналец
ул. Карпошева бр. 82
• Општина Богданци
До Општината
ул. Маршал Тито бр.52
• Општина Берово
ЈПКД Услуга Берово, На градскиот пазар
• Општина Ново Село
кај Пазарот, с. Ново Село
ул. Гоце Делчев б.б - Струмица
• Општина Босилово
Во кругот на општината
с. Босилово б.б. - Струмица
• Општина Василево
ДГ Прва Радост
с. Василево ул. 373 - Струмица
www.elkolekt.mk
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• Општина Струмица
Југосуровина
ул. Климент Охридски бр. 1 - Струмица
• Општина Охрид
Раб. Единица “Механизација”
на ул. Асном бб
• Општина Охрид
Дирекција ЈП “Охридски Комуналец”
Охрид, ул. Нов Расадник бб
• Општина Дебрца
Пред општинска зграда
с. Белчишта
• Општина Ранковце
Во дворот на ТППЕ Ранковце
Пожарно одделение
• Општина Гевгелија
Отпад Близнак Ком
ул. Моински Пат бр. 67
• Општина Гевгелија
До Општинска Канцеларија
с. Миравци, ул. Ѓорги Митров бб
• Општина Гевгелија
Општинска Канцеларија - с. Негорци
• Општина Дојран
ЈКП Комуналец
ул. 5 Ноември бб - Стар Дојран
• Општина Струга
Техномаркет
ул. Маршал Тито бр. 106
• Општина Струга
Црвен Крст
ул. Ристо Крле б.б.
• Општина Прилеп
ЈКП Комуналец (возен парк)
ул.Трајко Николовски б.б.

• Општина Виница
ЈП Солидарност
ул. Плачковички одред б.б.
• ЈКП Шари с. Боговиње
Населено место без уличен систем б.б.
с. Боговиње - Тетово
• Општина Демир Капија
ЈКП Бошава
ул. Јане Сандански б.б.,
• Општина Македонски Брод
ЈП Комунална Хигиена
ул. Партизанска бр. 10,
• Општина Куманово
ООУ Јероним Дерада
с. Черкези
• Општина Куманово
ООУ Христијан Тодоровски Карпош,
ул. Веселин Маслеша бб
• Општина Куманово
ООУ Кочо Рацин
ул. Никшичка бб
• Општина Куманово
ООУ Браќа Миладиновци, ул.
Народна Револуција бр.43
• Општина Радовиш
ЈП Плаваја, ул. Св.Спасо Радовишки
бб

• Општина Мак. Каменица
ЈП Камена Река
ул. Александар Македонски бб
• Општина Валандово
ООУ Јосип Броз Тито
ул. 6 Ноември бб,
8
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ЕЛКОЛЕКТ акции
Минатата 2017 година ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје организираше акција за подигнување на јавната свест за примарна
селекција на електричен и електронски отпад во дванаесет (12) Општини и тоа Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Гази
Баба, Прилеп, Битола, Охрид, Дебрца, Струмица, Василево, Босилово и Василево во Република Македонија.

Акцијата под мотото „Да рециклираме и да се наградуваме“ имаше за цел да ги информира жителите на овие општини
за видовите отпад кои спаѓаат во отпадна електрична и електронска опрема, локациите каде можат во нивна непосредна
близина да го остават нивниот електричен и електронски отпад и за влијанието на овој отпад врз нивното здравје и
животната средина.

Со цел да ги мотивира жителите за примарна селекција ЕЛКОЛЕКТ ДОО обезбеди награди за совесните граѓани и ги
охрабри да продолжат да ги користат еко-магацините и во иднина.

www.elkolekt.mk
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Еко магацини за 2017 година
Од 43-те Еко магацини распределени на територијата на 30 општини во Република
Македонија, ЕЛКОЕЛКТ ДОО ги објавува трите во кои, во 2017 година е
собран најмногу отпад. Еко магацинот бр. 24 лоциран во непосредна близина на
општинската зграда на Општина Ѓорче Петров е прогласен за „најдобро собирно
место“ за електричен и електронски отпад за 2017 година. На второ место по
количина собран е-отпад е Еко магацинот бр. 5 лоциран на градскиот пазар во
Општина Берово и на трето место е Еко магацинот бр. 12 лоциран кај Дирекцијата
на ЈКП Комуналец Охрид во Општина Охрид.
ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје изразува благодарност до граѓаните на Општините
Ѓорче Петров, Берово и Охрид за нивната заложба за чиста животна средина и на
локалните самоуправи за соработката.

10
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Каде завршува Е - отпадот во Македонија
Голем дел од е-отпадот завршува на депонија, каде оловото и останатите опасни материи може да предизвикаат загадување
на почвата, површинските и подземните води и преку синџирот за исхрана ни се вратат во нашето тело и на тој начин
негативно влијаат на нашето здравје. Ова исто така може да има штетно влијание врз природните живеалишта и дивиот
свет. Многу електрични уреди што ги фрламе може да се поправат или рециклираат. Ставките за рециклирање помагаат
да се спасат нашите природни ресурси, а исто така се намалуваат и еколошките и здравствените ризици поврзани со
отстранувањето на е-отпадот на депонија. Грижете се за животната средина и своето здравје и оставете го вашиот е-отпад на
собирните места воспоставени од ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, ширум Македонија.

ЗОШТО Е ВАЖНО ДА РЕЦИКЛИРАМЕ
Зошто мобилните телефони вреди да се рециклираат?
Во моментов, постојат милиони несакани мобилни телефони што се чуваат во фиоки, шкафови, подруми и гаражи низ цела
Македонија. Тоа се тони на метал, минерали, пластика и стакло - работи што планетата очајно чека да бидат рециклирани.
• Над 96% од материјалите што се користат во мобилните телефони и додатоците може да се преработат.
• Овие материјали може да се искористат да се направи сè од нерѓосувачки челик до пластични огради.
• Мобилните телефони никогаш не треба да се фрлаат. Тие не се биоразградливи и содржат материјали кои може
да ја загадат животната средина, ако не се постапува правилно на крајот на корисниот век на телефонот.
• Рециклирањето на 50.000 телефони може да ја отстрани потребата од ископ на 110 тони златна руда, 213 тони
руда од сребро или 11 тони сулфидна руда на бакар. Прилично скапоцени работи.
• За секој тон преработени мобилни телефони се избегнуваат 10 тони емисии на стакленички гасови.
Како да ги реупотребите вашите стари мобилни телефони?
Ако сакате повторно да го искористите вашиот мобилен телефон, постојат неколку начини на кои можете да го направите
тоа.
• Поправете го! Повеќето производители имаат сервисни центри кои ќе можат да ви кажат дали вашиот мобилен
телефон може да се поправи.
• Предајте го! Можеби имате пријател на семејството на кој му е потребен мобилен телефон. Распрашајте се
наоколу.
• Донирајте го за повторна употреба на луѓе кои имаат потреба.
• Продадете го! Постојат компании кои нудат пари во замена за стари мобилни телефони.
Повеќето од овие мобилни телефони ќе бидат продадени во земјите во развој за повторна употреба.
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Собирни места во Општински
Основни Училишта
Почнувајќи од март 2016 година, ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, интензивно
работи на подигнување на свеста кај најмладите за примарна селекција на отпадни
преносни батерии. За таа цел, ЕЛКОЛЕКТ постави садови за собирање на отпадни
батерии во следниве Општински Основни Училишта:
1. Општина Карпош:
• ООУ „Војдан Чернодрински“, ул. Дрезденска бр. 3,
• ООУ „Владо Тасевски“, ул. Миле Поп Јорданов бр. 74,
• ООУ „Петар Поп Арсов“, ул. Трифун Бузев бб,
• ООУ „Вера Циривири – Трена“, ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9.
2. Општина Ѓорче Петров:
• ООУ „Ѓорче Петров“, ул. Борис Сарафов бр. 131,
• ООУ „Мирче Ацев“, ул. Мечкин Камен бр. 26,
• ООУ „Димитар Поп Ѓоргиев Беровски“, ул. Ѓуро Салај бр. 31.
3. Општина Петровец:
• ООУ „Кочо Рацин“, с. Петровец ул. 1 бр. 185.
4. Општина Гази Баба:
• ООУ „25 Мај“ – с. Синѓелиќ,
• ООУ „Наум Наумовски – Борче“, с. Маџари,
• ООУ „Крум Тошев“, с. Трубарево,
• ООУ „Глигор Прличев“, нас. Железара,
• ООУ „Стив Наумов“, нас. Автокоманда,
5. Општина Прилеп:
• ООУ „Гоце Делчев“, ул. Мечкин Камен бр. 2,
• ООУ „Блаже Конески“, ул. Самоилова бр. 15,
• ООУ „Кире Гаврилоски – Јане“, ул. Јоска Јорданоски бр. 46,
• ООУ „Добре Јованоски“, ул. 11 Октомври бр. 145,
• ООУ „Кочо Рацин“, ул. Борка талески бр. 64.
6. Општина Свети Николе:
• ООУ „Кирил и Методиј“, ул. Анѓел Трајчев бр. 40.
7. Општина Берово:
• ООУ „Дедо Иљо Малешевски“, ул. Маршал Тито бр. 66.
8. Општина Богданци:
• ООУ „Петар Мусев“, ул. Крушевска бр. 64.
9. Општина Гевгелија:
• ООУ „Крсте Петков Мисирков“, ул. Петар Мусев бр. 22,
• ООУ „Ристо Шуклев“, ул. Маршал Тито бр.22б – Негорци.
10. Општина Дојран:
• ООУ „Кочо Рацин“, ул. Ристо Калов бб.
11. Општина Македонски брод:
• ООУ „Св. Климент Охридски“ ул. Партизанска бр. 33.
12. Општина Струга:
• ООУ „Јосип Бриз Тито“, ул. Димче Ковачевски бр. 64,
• ООУ „Браќа Миладиновци“ ул. Јово Стефановски – Риле бр. 4,
• ООУ „Мурат Лабуништи“, с. Лабуништа.
13. Општина Боговиње:
• ООУ „Сами Фрашери“, с. Пирок,
• ООУ „Абдул Фрашери“, с. Боговиње.
14. Општина Камењане:
• ООУ „Сабњдин Бајрами“, с. Камењане.
15. Општина Демир Капија:
• ООУ „Д.А. Габерот“, ул. Маршал Тито бр. 11
12
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16. Општина Куманово:
• ООУ „Јероним де Рада“, с. Черкези,
• ООУ „Браќа Миладиновци“,
• ООУ „Крсте Мисирков“,
• ООУ „Кочо Рацин“,
• ООУ „Христијан Карпош“,
17. Општина Ранковце:
• ООУ „Христијан Тодоровски – Карпош“ – с. Ранковце.
18. Општина Крива Паланка:
• ООУ „Јоаким Крчоски“.
19. Општина Струмица:
• ООУ „Видое Подгорец“,
• ООУ „Сандо Масев“.
20. Општина Босилово:
• ООУ „Гоце Делчев“, с. Босилово.
21. Општина Василево:
• ООУ „Гоце Делчев“, с. Василево.
22. Општина Ново Село:
• ООУ „Мануш Турновски“, с. Ново Село.
23. Општина Битола:
• ООУ „Тодор Анѓелевски“,
• ООУ „Даме Груев“,
• ООУ „Коле Канински“,
• ООУ „Стив Наумов“,
• ООУ „Св. Климент Охридски“.
24. Општина Охрид:
• ООУ „Христо Узунов“,
• ООУ „Св. Климент Охридски“.
25. Општина Дебрца:
• ООУ „Дебрца“, с. Белчишта.

На наше големо задоволство, децата од овие Општински Основни Училишта, не наградија со собрани 843 килограми
отпадни батерии, за што ги наградивме со power bank – ови. Се надеваме дека и во иднина без дополнителна мотивација ќе
продолжат да го селектираат отпадот кој е опасен за нивното здравје и животната средина.
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„Биди Супер Херој“
Во текот на 2017 година ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје организираше акција за
подигнување на свеста на децата од основните училишта за потребата од примарна
селекција на отпадните батерии. Акцијата под мотото „Биди Супер Херој“ беше
организирана во Основните Општински Училишта на територија на следните
Општини: Гази Баба, Охрид, Битола, Куманово, Крива Паланка, Ранковце,
Дебарца, Василево и Босилово.

- Со титулата СУПЕР ХЕРОИ беа прогласени и наградени одделенијата кои
собраа најмногу батерии, согласно бројот на ученици во одделението

14
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СУПЕР ХЕРОИ за учебната 2017/2018 год. се:
- Општина Гази Баба:
o ООУ „Крум Тошев“ - Скопје				
o ООУ „25 ти Мај“ - Скопје				
o ООУ „Стив наумов“ - Скопје				
o ООУ „Наум Наумовски - Борче“ - Скопје		
- Општина Куманово:
o ООУ „Крсте Мисирков“ - Куманово			
o ООУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово			
o ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово			
o ООУ „Кочо Рацин“ - Куманово				
- Општина Крива Паланка:
o ООУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка			
- Општина Битола:
o ООУ „Коле Калински“ - Битола				
o ООУ „Даме Груев“ - Битола				
o ООУ „Св. Климент Охридски“ - Битола			
o ООУ „Тодор Ангелески“- Битола				
o ООУ „Стив наумов“ - Битола				
- Општина Ранковце:
o ООУ „Х. Т. Карпош“ - Ранковце				
- Општина Струмица:
o ООУ „Видое Подгорец“ - Струмица			
o ООУ „Сандо Масев“ – Струмица				
- Општина Василево:
o ООУ „Гоце Делчев“ - с. Василево				
- Општина Босилово:
o ООУ „Гоце Делчев“ - с. Босилово				
- Општина Ново Село:
o ООУ „Мануш Трновски“ - Ново Село			
- Општина Охрид:
o ООУ „Св. Климент Охридски“ - Охрид			
o ООУ „Христо Узунов“ - Охрид				
- Општина Дебрца:
o ООУ „Дебрца“ - с. Белчишта				

VIII 1 – 15,00 кг
I 5 – 12,50 кг
VI a – 19,92 кг
V a – 11,50 кг
VIII г – 13,50 кг
VI 3 – 19,00 кг
IV в - 4,00 кг
II 2 - 5,00 кг
IX 2 – 8,00 кг
VIII 4 – 33,00 кг
IV в – 11,00 кг
V 2 – 14,00 кг
II 1 – 10,50 кг
IX г – 16,00 кг
Va – 7,00 кг
IV д – 6,00 кг
II в – 15,00 кг
VIII 5 – 17,50 кг
IV – 7,50 кг
VII a – 3,00 кг
II в – 5,00 кг
VI 4 – 11,00 кг
VI 1 – 6,00 кг

ЕЛКОЛЕКТ подели скромна награда за секој ученик од одделението кое собрало најмногу отпадни батерии. Сепак, и оние
ученици кои не добија материјална награда ја подигнаа својата еколошка свест.
Отпадните батерии претставуваат ОПАСЕН ОТПАД и затоа мора одделно да се собираат од останатиот комунален отпад.
Тимот на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, им честита на сите учесници на оваа акција, каде нема поразени.
Оваа акција за собирање на oтпадни батерии, продолжува и во оваа 2018 година, во поголем број на вклучени Општински
Основни Училишта.
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Учениците од ООУ „Стив
Наумов“ од Скопје собраа 30
килограми на отпадни батерии

Денот на пролетта 21.03.2017 год. компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, го
одбележа со посета на ООУ „Стив Наумов“ од Скопската населба Автокоманда
со цел да ги награди совесните ученици за нивната самоиницијативна акција за
собирање на отпадни батерии.

Акцијата која учениците ја реализираа предводени од професорката по физика
Билјана Ристоска резултираше со собрани 30 килограми отпадни батерии, кои
совесните ученици не дозволија да се фрлат со останатиот комунален отпад и од
нив да се излеат опасните состојки кои ќе предизвикаат загадување на почвата,
подземните или површинските води. Соодветното постапување на младите
одговорни луѓе со батериите како посебен вид отпад, беше забележан од страна
на претставници на компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, па нивната акција е
наградена со цел да се истакнат позитивните примери.
Учениците од ООУ „Стив Наумов“ запознаени со опасностите кои отпадните
батерии може да ги предизвикаат со излевање на опасните супстанции како цинк,
литиум, олово, кадмиум и жива, со оваа еко акција потврдија дека добрите навики
се создаваат во рана возраст. Најголем дел од отпадните батерие беа собрани од
учениците од второ Б одделение, кои од компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје,
добија поединечни подароци. Учениците кои со насмевки и стихотворби за
природа и екологија, ги пречекаа претставниците од компанијата ЕЛКОЛЕКТ
ДОО - Скопје, споделија информација, дека најголем дел од дотраените батерии
се токму од нивните детските играчи, далечински управувачи, часовници или
застарените мобилни телефони на членови од семејството.
Вистинско задоволство и чест ни е да се дружиме и да ги наградуваме чуварите на
животната средина. Со оваа акција учениците од ООУ„Стив Наумов“, директно
придонесоа да се намали штетното влијание на отпадните батерии врз животната
средина и здравјето на луѓето. Токму затоа, тие се нашите „СУПЕР ХЕРОИ.“
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Часот на Планетата Земја
Недела на одбележување на „ Часот на планетата земја“
Здружение на граѓани „Центар за климатски промени“, Гевгелија, подружница Скопје и подружница Охрид во соработка
со Општина Карпош и Општина Охрид по повод одбележување на „Часот на планетата Земја“ 25 март 2017 организира
повеќе еколошки акции во општина Карпош и општина Охрид.
Имено „Часот на планетата Земја“ претставува најголема глобална еколошка акција за борба против климатските промени
и заштита на животната средина. Целта на акцијата беше на 25 март во периодот од 20:30 до 21:30 часот да се исклучат
светилките и сите заедно да придонесеме кон намалување на потрошувачката на електрична енергија, намалување на
емисиите од јаглеродниот диоксид (CO2) и намалување на климатските промени.
На овој настан му претходеа креативните работилници организирани во ОУ „Јан Амос Коменски“ во Општина Карпош и
ОУ „Христо Узунов“ во Општина Охрид. На овие работилници беа изработени следните творби:
- Едукативен постер од пластични капачиња кој ќе ја испраќа пораката да се исклучат светилките на 25.03.2017 година во
периодот од 20:30 до 21:30 часот
- Ветерен парк од комунален отпад (пластични шишиња, чаши, хартија, картон, жица, камчиња) кој ќе има за цел да ја
пренесе пораката за поголемо искористување на обновливите извори на енергија
- Едукативен постер од кеси и колаж поврзан со темата „Часот на планетата Земја“ на кој ќе бидат напишани пораки од
страна на децата во името на планетата Земја
- Засадување на растенија
Творбите кои се изработија на работилницата во Скопје беа изложени во трговскиот центар Skopje City Mall во периодот
од 24.03 до 26.03.2017 година, додека изработените творби од работилницата во Охрид беа изложени во ОУ „Христо
Узунов“.
Главни помагатели на овие настани се:
- Трговскиот центар Skopje City Mall
- Колективен постапувач за отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори „Елколект“ ДОО
- Книжарница Еквус Јован ДООЕЛ
- Бас Тути Фрути

Одбележан денот на пролетта во ОУ „Јан Амос Коменски“ – Општина Карпош
Центар за климатски промени во соработка со Општина Карпош и ОУ „Јан Амос Коменски“, го одбележаа денот на
пролетта 21 Март 2017 година. Учениците од училиштето засадија цвеќиња и јорговани во училишниот двор.
Цвеќињата ги донираше колективниот постапувач за отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и
акумулатори „Елколект“ ДОО.
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Научете го детето да се грижи за
својата околина
Односот на детето кон животната средина, се гради уште од најмала возраст, а
најголема улога во тоа има семејството.
Не секогаш е доволно, родителите само да им кажат на своите деца дека треба да ја
чуваат животната средина, многу е поважно низ сопствени преимери истото да му
го предочат тоа на своето дете. Но се случува, понекогаш и родителите несвесно,
од презафатеност или поради други причини, да ги „заборават правилата“, на кои
ги подучуваат своите деца – па отпадот го фрлаат на места на кои изричито им
рекле на своите деца дека не смеат да го фрлаат. Во овој случај децата, следејќи го
примерот на своите родители, почнуваат и самите така да се однесуваат.
Предучилишната возраст, е најдобар период за учење и прифаќање на навиките
во однесувањето како кон животната средина така и за останатото однесување во
животот. Затоа најдобар пример за децата се возрасните.

Добар пример
Децата во предучилишната возраст немаат знаење кое го имаат возрасните, но затоа
на таа возраст ги формираат свите ставови и однесување. Ако на нив им покажеме
со пример, тогаш тој сигурно дека ќе биде прифатен од нивна страна. Навиките кои
се создаваат на таа возраст, остануваат за цел живот, а доста е важно, децата да знаат
и зошто нештото се прави вака или онака. Имено, ако навреме ја сватат поврзаноста
на човекот со природата, тогаш ќе добиеме активни и одговорни возрасни луѓе кои
се грижат за животната средина. Тие ќе можат да разберат што значи податокот,
дека климатските промени можат да го намалат глобалното производство на
храна за 40% до 2100 година, кој податок е важен за директното загрозување на
егзистенцијата на нивните деца. Затоа е важно, децата уште на таа возраст, да ја
сватат потребата од собирање на секундарни суровини, поимот рециклирање и
потребата од зачувување на животната средина.
Сопствено искуство
Сè поголем е бројот на родители кои ја сваќаат потребата од зачувување на
животната средина, но за жал сè помал е бројот на родители кои имаат време да се
посветат на своите деца.
Поради големиот број обврски, немањето доволно време да се посвети на своите
деца и образување на децата преку телевизија и интернет, истите немаат прилика
да стекнат искуства кои можат да се научат само со директен контакт со други
18
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луѓе. Децата најдобро учат од сопствено искуство, па затоа голем број на деца, на прашањето „Што значи зачувување
на животната средина“? Ќе одговорат со „фрлање на ѓубре во канта за таа намена, како би ни било чисто“. Ова е секако
позитивно однесување, но мора да имаме предвид дека тие можат многу повеќе да научат и применат во иднина.
Еколошки програм во градинките
Сите предучилишни установи – Градинките, треба да имаат Еколошка програма и активности кои ќе ги спроведуваат во
рамките на оваа прорама за зачувување на животната средина.
Освен престојот во природа и соодветни активности во природата, децата треба со помош на експерименти да се запознаат
со природата која ги опкружува и тоа низ приказни, познати бајки, песни и одредени проблематични ситуации – децата
треба да учествуваат со решенија и образложение.
Во дворовите на градинките, треба да се засадуваат цвеќиња, дрвја но и заленчук. Овие активности се во рамките на кои
децата осознаваат, што сè е потребно за едно растение да се засади, одгледа и собере неговиот плод. Исто така, дознаваат
зошто се корисни глистите, пајаците, бубамарите, птиците... Со одредени содржини воспитувачите треба што повеќе да го
доближат до децата, природните појави и како тие влијаат на живиот свет. Дел од темите кои се важни за децата, веќе се
обработуваат во градинките и тоа: зошто ни се важни водата и воздухот и како истите да ги сочуваме. Сите овие активности,
треба да се прилагодени за возраста на децата.
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ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје,
и бизнис заедницата
Друштвото ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје на ден 25.10.2017 год. во Хотел
Континентал, под потполно покровителство, организираше конференција
на тема „Предизвици во управувањето со отпадна електрична и електронска
опрема и отпадни батерии и акумулатори“.
Конференцијата имаше за цел да ги запознае бизнис секторот и останатите
чинители со степенот на имплементација на постојното законодавство во
делот на управувањето со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни
батерии и акумулатори како и да ги претстави новите законски решенија. Покрај
информативниот карактер, Конференцијата имаше за цел да даде можност на
засегнатите страни да постават прашања како и да ги искажат своите мислења
во однос на новините кои ги очекуваат.

Конференцијата беше отворена од страна на Директорот на Управата за
животна средина г-ѓа Билјана Зефиќ и г-ѓа Билјана Неделковска Миланоска
како претставник на основачите на ЕЛКОЕЛКТ ДОО – Скопје. Со свое
излагање учество земаа и Управителот на ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје - Фана
Христовска, Раководителот на секторот ЕУ и ИПА при Министерството за
Животна Средина- Јадранка Иванова, Раководителот на секторот за отпад при
Управата за Животна Средина- Ана Каранфилова, како и Постојаниот Твинин
Советник од Велика Британија - Греам Брн.

На Конференцијата зедоа учество претставници од државниот инспекторат
за животна средина, членките на колективниот постапувач ЕЛКОЛЕКТ ДОО
- Скопје, општини, Градот Скопје, Комунални претпријатија, рециклатори,
колективни постапувачи за отпад од пакување, Здруженија на граѓани кои
делуваат на полето на животната средина како и претставници од други
засегнати страни.
20
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10 начини, со кои секој од нас
може да ја сочува животната средина
Сите ние во своите глави имаме некои приоритети. Не ретко се споменува дека, човекот би требало да има премногу пари и
да се грижи само за тоа каде би отишол оваа година на зимување или летување, па дури тогаш да се занимава со зачувување
на животната средина. Но има и такви луѓе, кои иако не се многу бројни, оваа цел им е во секојдневна мисла и сакаат да
внимаваат на природата, свесни дека сепак ние сме тие кои ја уништуваме природата. За жал овие не толку бројни луѓе,
сè уште делуваат како чудаци, кои и немаат друга работа, освен да се секираат за тоа во каква кеса ќе ги донесат своите
намирници дома, колку вода ќе потрошат во текот на месецот, каде ќе заврши отпадот кој тие грижно го релектирале, што
се ќе фрлат во тоалетот и каде тоа ќе заврши и ...уште многу други нешта од секојдневието кои влијаат на нашето здравје и
животната средина.
Зошто човекот, која го изел својот сендвич и хартијата во која бил завиткан истиот, го носи до првата корпа за отпадоци, е
премет на исмевање од страна на другите луѓе?

Што секој од нас може да направи за да помогне во зачувување на животната средина:
1. Штеди вода
За некои луѓе, водата е луксуз и ја нема ни за пиење, а секој од нас се тушира кога ќе му текне притоа не водејќи сметка
колкаво количество вода ќе потроши. Баналното затварање на чешмата додека ги миеме забите, може долгорочно да
заштеди доста литри вода. Ваквите работи, лесно можат да поминат во навика, само треба да се мисли на нив и истите да се
имплементираат во семејството.
2. Штеди електрична енергија
На оваа тема, се грижиме дури откако ќе почнеме да ги плаќаме сметките. Па кога еднаш ќе ја анализираме евтината и скапата
тарифа, многу веројатно е дека, машина за перење/миење садови и бојлер ќе вклучуваме после 22:00 часот, а алиштата ќе ги
пегламе само во недела.Воочлива е разликата во потрошувачката на електрична енергија помеѓу сијалици од 60W и 100W.
3. Создавање помалку отпад
Со купување на мармалад и повторно користење на амбалажата (теглата) откако тој ќе се потроши, значи дека сме го
намалиле отпадот. Користење на платнени крпи во домаќинството наместо хариени (кои се сега модерни),се вбројуваатво
активности за намалување на отпадот.
4. Користење на рециклирани материјали
Кај нас на пазарот сè уште нема понуда на некои рециклирани работи, но ќе дојде време и за тоа. До тогаш, можеме сами
да се потрудиме да рециклираме, ако некој предмет сакаме да го фрлиме, добро би било да размислиме дали можеме да
го реупротребиме, па дури и со мали корекции.На тој начин не само што ќе го намалиме количеството отпад туку и ќе ја
осознаеме/поттикнеме сопствената креативност.
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5. Избегнувајте да користите хемикалии
Најчесто како средства за чистење на нашите купатила, користиме разноразни
хемикалии кои ни се на дофат во супермаркетите или се добро изрекламирани
на телевизија.Зошто да не пробаме истите да ги исчистиме со помош на сода
бикарбонаиоцет? Со овој гест повеќе ќе се заштитиме себеси отколку околината
– но и тоа е нешто повеќе.
6. Избегнувајте користење на пластични кеси
Пластичните кеси се разградуваат за 1000 години, па потребна ли е дополнителна
причина за престанок на користење на истите? Освен ако не размислувате на
начин „Баш ми е гајле, секако до тогаш нема да живеам“. Не треба да користиме
ни хартиени кеси – потребни ни се шумите, и сега што? Да користиме платнени
кеси или производите од продавница до дома, да ги носиме во раце.
7. Реупотреба и рециклирање на хартија
Ако веќе морате да користите хартија – користите рециклирана. Пишувајте
до последното празно место во роковникот. Ако не морате да ги принтате
меиловите – немојте. Можете да ја искористите технологијата и да пишувате
и чувате документи online. Сето ова е со цел да сочуваме што е можно повеќе
шуми.
8. Барем повремено одете пешки или користите велосипед
Освен што ќе заштедите на гориво и ќе го намалите загадувњето на воздухот,
истото добро би му дошло на вашето тело. Човекот е создаден да се движи, а
тоа што во развојот на цивилизацијата сме сè повеќе стационирани (мрзливи),
баш и не е нормално.

9. Грижете се за животните и растенијата
Навистина дека ние луѓето се замислуваме дека сме најважни на планетата
земја, но морам да ве потсетам, дека и животните и растенијата се подеднакво
важни на истата. За разлика од нас (луѓето), ретко кој од нив животните и
растенијата ја загадува или уништува земјата на начин како што тоа го прави
човекот. Крајно време е и ние да превземеме некаква активност за зачувување и
одгледување на животни и растенија.
10. Мисли гобално – делувај локално
Секако не треба секогаш да се огледуваме на нашиот сосед, треба сите да се
огледаме на добриот пример во зачувување на животната средина, па макар
биле и единстени во соседството. Кога знаеме дека постапуваме правилно за
нас и нашите поколенија, добро е да знаеме дека сме сами за себе исправни и
одговорни личности. Кога знеме дека сме во право со нашите постапки, тогаш
сме мирни, па што и да прават различно или погрешно нашите соседи.
Не чекајте некој да ве предупреди, погледнете околу себе и превземете нешто
на своја рака за заштита на животната средина, колку и да е тоа чудно за
соседството.
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Еко катче

МОЖЕТЕ ЛИ ДА ГИ НАЈДЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНИТЕ И ЕЛЕКТРОНСКИ АПАРАТИ ВО ОВОЈ
ОСУМНАСОЧНИК?

МОЖЕТЕ ЛИ ДА ГИ НАЈДЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНИТЕ И ЕЛЕКТРОНСКИ АПАРАТИ ВО ОВОЈ

ОСУМНАСОЧНИК?
Едноставно
заокружете ги зборовите штом ги најдете и проверете дали можете да ги најдете
Едноставно заокружете ги зборовите штом ги најдете и проверете дали можете да ги најдете сите. Со среќа!
сите. Со среќа!
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Бургија– Вентилатор – Видеокамера – Глувче– Кабел – Компјутер – Клима уред – Пила –Правосмукалка – Принтер –
Радио – Сијалица – Тастатура –Телевизор – Телефон – Термостат – Тостер – Факс – Фрижидер – Фритеза
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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
elkolekt@gmail.com

