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Драги наши соработници!!!
Зад нас оставаме уште една успешно одработена година, а пред вас го доставуваме
нашиот нов број на ЕЛ Магазин заедно со календар за престојната 2019 година,
која се надеваме дека ќе биде успешна за сите.
Во овој број на ЕЛ Магазин ќе ве информираме за сите настани и случувања,
како и награди кои ги доделивме но и ги добивме како резултат на нашата работа.
Најнапред ќе ве информираме за тоа каде сме денес во однос на нашата поставеност
како и во однос на исполнување на законските цели. Патот до успехот, преку
добивање на Националната награда за „Однос кон животната средина“. Нашата
соработка со останатите општествено одговорни компании и секако интервју со
една лиценцирана компанија за складирање и третман на е-отпад. Минатата 2018
година, учествувавме во голем број на акции, како што е чистењето на езерото
Козјак, но и организиравме самостојни акции за собирање на е-отпад од домовите
во Бутел, Маврово и с. Бардовци. Наградните игри и овој пат ни се мотивирачка
метода за подигање на јавната свест кај сите, па и кај најмалите. Така во 2018 година
успешно ја спроведовме наградната игра „Ја сакам мојата општина“во 12 општини
на територија на Р. Македонија, но и проектот „Биди Супер Херој“ за собирање
на отпадни батерии во 52 Општински Основни Училишта. Во овој број на ЕЛ
Магазин ќе прочитате за тоа што е екологија и како да ја заштитиме животната
средина, но и за тоа кои се опасните елементи кои се содржани во електричниот
и електронски отпад, како и нивното влијание врз животната средина. Во три
Основни Општински Училишта од Општина Карпош, со засадување на садници,
го одбележамве денот на пролетта, часот на планетата земја, но и светскиот ден
за животна средина. За да го изработиме овој преубав календар за 2019 година,
а по повод Меѓународниот ден за рециклирање на е-отпад, заедно со Шпаркасе
Банка, спроведовме проект насловен „Рециклираме, твориме и штедиме“. Нашето
учество на конференции е неминовно, а во 2018 година бевме присутни на
конференциите на Асоцијацијата на постапувачи со посебни текови на отпадот
како и на конференцијата за „Иновации и организациски развој“. За крај ја
оставивме рубриката Зборуваат за нас, навистина зборуваат за нас, прочитајте.
Со надеж дека и со овој број на ЕЛ Магазин успеавме да го задржиме вашето
внимание, ви посакуваме добро здравје и одлично расположение.
До скоро читање,
Ваш ЕЛ Магазин.

Адреса: ул. МАНАПО бр. 2 - 128/130
Телефон: 02/3097 766
Е-mail: elkolekt@gmail.com
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За нас

Каде сме?
Количеството на електричниот и електронскиот отпад популарно наречен е-отпад од година во година рапидно се зголемува.
Така, до 2016 година во светот се генерирале 44,7 милиони тони е-отпад од кои само 20% биле рециклирани на соодветен
начин. Согласно податоците од Меѓународната Асоцијација за цврст отпад дури 66% од светската популација е покриена со
легислатива за е-отпад. Ова покажува дека неопходно е дефинирање на политики за управување со е-отпадот во земјите во
кои тоа недостасува но истовремено и поголеми напори за спроведување на истото во земјите каде е пропишано.
Зголеменото количество на е-отпад е резултат на неколку трендови. Глобалното информатичко општество расте со голема
брзина како резултат на зголемување на бројот на корисници и брзиот технолошки напредок што ги движи иновациите,
ефикасноста и социјалниот и економскиот развој. До 2017 година, скоро половина од светската популација користи
интернет, а повеќето луѓе во светот имаат пристап до мобилни мрежи и услуги. Многу луѓе поседуваат повеќе од еден
уред за информатичка и комуникациска технологија. Исто така, временскиот период на замена на мобилните телефони и
компјутери, како и другите уреди и опрема станува се пократок. Во исто време, расположливите приходи во многу земји во
развој се зголемуваат и растечката глобална средна класа е во состојба да троши повеќе на електрична и електронска опрема
и следствено да генерира повеќе е-отпад. Тековните трендови укажуваат на тоа дека количеството на генериран е-отпад
значително ќе се зголеми во текот на следните децении и дека се потребни подобри податоци за следење на овие случувања.
Република Македонија се придружи на глобалните политики за управување со е-отпадот уште во 2012 година со донесување
на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема. Елколект како
колективен постапувач започна со собирање на е-отпадот и отпадните батерии и акумулатори во 2015 година. Од почетокот
до сега изградивме мрежа од над 400 собирни места каде населението може бесплатно да го предаде е-отпадот и отпадни
батерии и акумулатори. Нашата инфраструктура е поставена во 33 Општини на територијата на Република Македонија
со кои имаме склучено договор за соработка. Цврсто веруваме дека близината на инфраструктурата до населението ќе
придонесе кон поголема примарна селекција за што втора година по ред доказ се сè поголемите количества е-отпад собрани
од истата. Како и изминатата година така и оваа будно
ги следевме количествата е-отпад собран од нашите еко
магацини. Повторно еко магацинот поставен во дворот
на Општина Ѓорче Петров се издвои од останатите.
Покрај овој, најголеми количини отпад се собраа од еко
магацините во Општините Берово и Маврово и Ростуше.
Отпадот го собираме преку организирање на
најразлични кампањи/акции со Општини, Јавни
Комунални Претпријатија, од компании членки на
нашиот систем но и од други компании поседувачи
на е-отпад и отпадни батерии и акумулатори. Преку
реализација на најразлични активности досега собравме
536 тони електричен и електронски отпад и 150 тони
отпадни батерии и акумулатори. Отпадната опрема
и отпадните батерии и акумулатори содржат опасни
материи и како такви НИКАКО не смеат да завршат
заедно со останатиот комунален отпад на депонија или
во животната средина. Последиците од несоодветното
отстранување на е-отпадот и отпадните батерии и
акумулатори се многу сериозни почнувајќи од создавање
на здравствени проблеми до загадување на екосистемите
за идните генерации. Со оглед дека децата се иднината
а воедно и најранливата категорија тие се нашата целна
група во повеќето активности. Преку рализација на
најразлични проекти се трудиме да изградиме навика
да го селектираат отпадот а со тоа да се грижат за своето
здравје и здравјето на своето семејство но и на заштитата
на животната средина.
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Национална награда за најдобри
општествено одговорни
практики во категоријата
„Однос кон животната средина“

Во конкуренција од 25 компании и 38 проекти, се закитивме со статуетка во
категоријата „Однос кон животната средина“со проектот „БИДИ СУПЕР
ХЕРОЈ“. Во реализацијата на овој проект зедоа учество над 42000 ученици од 52
Општински Основни Училишта од 24 Општини ширум Републиката. Сите тие, во
соработка со нашиот тим директно придонесоа за добивање на оваа Национална
награда.
Националното координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата
и Министерството за економија објави конкурс за доделување на Национална
награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските
претпријатија во 2018 година кои се реализирани во период од 01.06.2017 до
01.06.2018.
На овој конкурс, беа пријавени 15 проекти на мали и средни претпријатија и 23
проекти на големи претпријатија. Најголем број на проекти имаше во категоријата
„Вложување во заедницата“ дури 17, во категоријата „Однос кон животната
средина“ беа испратени 7 проекти, во категоријата „Односи кон вработените“
– 6 проекти, во категоријата „Односи на пазарот“ – 5 проекти и во категоријата
„Етичко управување“ – 3 проекти.
Претпријатијата кои земаа учество во овој конкурс се од различни сектори и тоа:
услужен сектор, финансии, прехрамбена индустрија, фармацевтска индустија,
градежна индустрија, металопреработувачка индустрија како и здравствена
заштита.
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Доделувањето на наградите, беше
б
организирано од страна на Министерството за економија и Координативното тело
за општествена одговорност на претпријатијата на ден 28.11.2018 во Клубот на Пратеници во Скопје, со почеток во
11:00 часот. Со поздравен говор не почестија министерот за економија, како и претседателот на Координативното тело
за општествена одговорност на претпријатијата. На овој настан беа доделени 9 статуетки и 11 плакети за „Национална
награда во 2018 година за најдобри општествено одговорни практики на Македонските претпријатија“
Голема благодарност до Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата, кој нè мотивираат како
нас, така и сите останати мали, средни и големи претпријатија, да чекориме кон подобрување на различни сегменти од
нашето работење.
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Соработка помеѓу ЕЛКОЛЕКТ
и ВЕРО Маркети
Електричниот и електронскиот отпад не треба и не смее да заврши во корпата
заедно со останатиот комунален отпад од повеќе причини. Покрај фактот што дел
од овој отпад е токсичен и може да ја загади животната средина а со тоа и здравјето
на луѓето, фрлањето на е-отпадот заедно со останатиот комунален отпад е забрането
и казниво со закон.

За да им овозможиме на граѓаните локации каде може бесплатно да го остават
својот е-отпад и на тој начин придонесат овој отпад да не заврши на депонија или
во животната средина воспоставивме собирни места во сите Веро Маркети. Во
моментот Веро се единствени маркети од ваков вид во Репулика Македонија кој
на своите потрошувачи им даваат можност да се ослободат од старите уреди на
местото каде купуваат нови.
Опремувањето на Веро Маркетите се спроведе во периодот од март до мај 2018
година и досега од оваа опрема собрани се 0,2 % од вкупното количество отпад
кој го собравме во текот на година. Ова е прилично мала количина но претставува
одличен показател дека граѓаните почнуваат да го селектираат е-отпадот и да
го оставаат на соодветно место. Можеби сме далеку од европските навики за
примарна селекција на отпадот но достапноста на инфраструктурата може многу
да придонесе до подобрување на истите.
6
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ЕЛКОЛЕКТ интервју

Соработка со ЕКОЦИРКОН
Во ова издание на Ел магазин одлучивме 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. Тоа се оние компании во системот кои се грижат собраниот отпад да заврши на соодветно место. Во нашата
држава постојат повеќе компании кои се занимаваат со оваа дејност но во ова издание го пренесуваме разговорот со
раководителот на лиценцираната отпадна компанија Еко-циркон која е наш долгогодишен соработник.

Од кога постои и со што се занимава компанијата Еко-циркон ?
- Нашата компанија постои повеќе од 20 години. Се работи за семејна фирма која се занимава со откуп и примарна
преработка на секундарни суровини, при што приоритет се материјалите како железо, бакар, цинк и месинг. Во последните
години, согласно потребите на пазарот, правиме сериозни чекори во насока на прибирање и примарна селекција односно
механички третман на електричен и електронски отпад, како и преносни батерии и акумулатори.
Дали за прибирање и третман на електричен и електронски отпад се потребни посебни дозволи и кој ги издава тие дозволи?
-Да, секако дека се потребни дозволи без кои не може да се работи. Еко-циркон има една генерална дозвола која ја издава
Министерството за животна средина и просторно планирање во која се дефинирани шифрите на видовите отпад со кои
може да постапува. При тоа, покрај шифрите на приоритетните материјали кои се сметаат за неопасен отпад, дефинирани
се шифри на видови отпад кои се сметаат за опасен отпад а во кои спаѓаат одделени видови на електричен и електронски
отпад и отпадни батерии и акумулатори.
Од кога Еко-циркон ги поседува дозволите и дали сте ИСО сертифицирани?
- Првата дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање Еко-циркон ја има добиено во 2009
година, додека, дозволата за постапување со електричен и електронски отпад и батерии и акумулатори посебно ја поседува
од 2015 година, при што дозволите се со важност од 5 години и истите се обновуват после истекот.
- Што се однесува до ИСО стандардите, нашата компанија е сертифицирана во 2013 година со ИСО 9001 стандардот за
квалитет, при што оваа година го воведовме ИСО 9001 стандардот за квалитет со најнова верзија 2015.
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За каков вид на отпад се смета електричниот и електронскиот отпад?
- Електричниот отпад како од домаќинствата така и од индустријата се смета за
неопасен, освен уредите за ладење и мрзнење кои во своите системи имаат вградено
фреоникако и преносните батерии и акумулаторите поради присуството на опасни
елементи, како олово, цинк, кадмиум, литиум и други токсични елементи се сметаат
за опасен отпад.
Дали и на кој начин се постапува со електричниот и електронскиот отпад кој
пристигнува во Екоциркон?
- Отпадот кој пристигнува кај нас во Еко-циркон, најчесто е неселектиран. Како
прва постапка по пристигнувањето на отпадот е негово складирање а а потоа
отпадот се подложува на механички третман, при што се издвојуваат посебно
елементите како што се матични плочи, процесори и сл.
-Со оглед дека во последниве години електричниот и електронски отпад го има се
повеќе Еко-циркон веќе има започнато и се повеќе става акцент на преработката
на овој вид на отпад, кој. За таа цел во фаза на градба е една хала која е планирана
исклучиво за електричен и електронски отпад во која планираме да обезбедиме
линија за рециклирање електричен и електронски отпад, со што сметаме дека ќе
придонесеме за поквалитетен однос кон електричниот и електронски отпад и кон
заштита на животната средина.
Каде завршува електричниот и електронскиот отпад ?
- Еден дел од отпадот се извезува но тоа е само мал дел од вкупниот отпад и обично се
работи за матични плочи, процесори и слично, додека при секундарната селекција
од електричните апарати се издвојуваат металните делови и тие се носат на топење.
- Овде сакам да потенцирам дека нашата компанија поседува линија за издвојување
на бакарот од изолацијата од електричните кабли. Со оваа постројка издвојувањето
се прави без спалување (како што се правеше претходно) и на тој начин без
загадување на воздухот.
Дали граѓаните сами ви носат електричен и електронски отпад ?
- Да, во последниот период има интерес од граѓаните и сами да носат електричен
и електронски отпад, за што добиваат определен надомест и веројатно тоа
дополнително ги мотивира. Не се работи за некои големи количини но сепак ова
покажува дека се менува свеста на граѓаните за заштита на животната средина.
Како го оценувате нивото на јавната свест за постапување со е-отпадот во нашава
земја?
- Мислам дека е сеуште е доста ниско, но има определен напредок ако се спореди
со состојбата од пред три или пет години, при што мислам дека важна улога играат
и компаниите како што е вашата. Колективните постапувачи, преку организирање
кампањи и други настани и активности, поставувањето инфраструктура за
прибирање на електричен и електронски отпад и отпадни батерии, придонесуваат
кон зголемување на нивото на јавна свест за односот кон електричниот и
електронскиот отпад, како и отпадните преносни батерии и акумулатори. Накусо,
бавно но сепак имаме нагорна линија на зголемување на јавната свест и создавањето
нови навики за постапувањето со овој вид на отпад.
На кој начин се одвива соработката со Елколект?
- Мислам дека сега засега соработката се одвива на исклучително високо ниво,
се работи за професионален однос од обете страни, без никаков проблем ниту
во оперативниот ниту во финансискиот дел и се надевам дека сето тоа така ќе
продолжи.
Што сметате дека треба да се промени /направи за да се подобри управувањето со
овој вид на отпад во државата?
- Најпрво сметам дека и покрај тоа што веќе имаме законска регулатива која
го регулира постапувањето со елелктричен и електронски отпад истата во
одредени делови треба да се измени и дополни, а понатаму од пресудно значење е
почитувањето на законот. Ние можеме да го имаме најдобриот закон, кој ако не се
спроведува и почитува нема да биде ефикасен.
- Покрај ова сметам дека компаниите како вашата односно колективните
постапувачи треба да продолжат со досегашните активности кои секако
придонесуваат за подигање на свеста за постапување со електричен и електронски
отпад.
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Време е да го промениме несоодветното однесување во природа
По повод одбележувањето на Денот на Планетата Земја, 22 април, Министерството за животна средина и просторно
планирање, на иницијатива на здружението „Гоу Грин“, а во соработка со фондацијата „Поврзување на природни вредности
и луѓе - Македонија“ , спроведе акција за чистење на езерото Козјак, како дел од националната кампања за чистење на
несоодветно депонираниот отпад - „Македонија без отпад 2018“.
Централниот пункт на акцијата за чистење на езерото беше лоциран во туристичката населба Близанско, а учество земаа
Министерството за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување на РМ со своја опрема и луѓе, Центарот за управување
со кризи, општината Македонски Брод со Комуналното Претпријатие, ЈП „Јасен“, Агенцијата за млади и спорт, ЕЛЕМ,
Асоцијацијата за управување со посебните текови на отпадот, Црвен Крст на Македонија, бројни здруженија на граѓани, како
и кајакарите од клубот „Кајак Револуција“, нуркачите од спелео–нуркачкиот клуб „Врело“ и планинарите од Федерацијата
на планинарски спортови.
- Целта на оваа акција беше не само да се исчисти расфрлениот отпад, туку и да се прати порака до сите наши сограѓани дека
е време да го промениме несоодветното однесување во природата.
Во оваа акција, активно учество зема и дел од тимот на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, кои порачаа дека местото на отпадните
светилки, не им е во езерото.

Акција во Општина Бутел
EЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, во соработка со Општина Бутел организираше дводневна акција за собирање на отпадна
електрична и електронска опрема во периодот 14-15.04.2018 за жителите на с. Радишани, нас. Радишани, Расадник, Бутел и
Скопје Север. Целта на оваа акција беше да им овозможи на жителите на оваа општина да се ослободат од нивниот е-отпад
на тој начин што ќе го изнесат пред своите домови. Во оваа акција, која е прва од ваков тип во општината беа собрани 550
кг е-отпад.
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Акција за чистење на езерото Козјак

Акција во с. Бардовци
Кога последен пат сте биле на реката Лепенец?
Веројатно многу одамна или можеби никогаш.
Пред некое време, случајно или намерно, ја посетив оваа река, која е лева притока
на реката Вардар и имав што да видам. Насекаде градежен шут и комунален смет.
Оттука морав да се распрашам кај жителите од околните населени места, што се
случува, а најмногу она што нас во ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, не интересира, дали
и електричниот и електронскиот отпад, завршува на кејот на реката Лепенец. За
жал одговорот од жителите беше запрепастувачки. Е-отпадот кој се смета за опасен
отпад завршува на кејот на реката но за среќа или можеби несреќа го собираат
неформаните собирачи. Повозрасните жители на с. Бардовци, не информираа
и дека некогаш, не многу одамна – пред да дојде експанзијата на електричните и
електронски апарати, тие своите први пливачки вештини ги стекнале токму на
реката Лепенец. На нашето прашање, зошто го носат електричниот и електронски
отпад на реката Лепенец, одговорот е дека немаат во нивна близина каде да
го остават овој отпад. Затоа ние во ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, решивме да
организираме една голема Еко акција за собирање на опасен отпад. Како што и
досега не изненадуваа со своите одговори, така и овој пат пријатно не изненадија
и ни докажаа дека имаат високо развиена еколошка свест, но и голема одговорност
кон животната средина.

На 13 мај и покрај тоа што беше недела (ден за одмор), жителите на с. Бардовци
организирано го оставаа својот електричен и електронски отпад пред своите
доворови или на најблиската улица до нивниот двор. Од таму, со помош на седумте
волонтери од Волонтерски Центар Скопје од Скопје и десетте вработените
од Општина Карпош отпадот го собравме и со соодветно возило истиот беше
пренесен до лиценциран склад на понатамошно постапување.
На оние жители, кои не можеа сами да го изнесат отпадот, им помогнаа луѓето од
Општината и од Волонтерскиот Центар Скопје. За сите жители кои земаа активно
учество во оваа акција Елколект обезбеди и им подари садници цвеќе кои ќе ги
разубават нивните дворови.
Оваа акција немаше да биде успешно спроведена, доколку жителите не беа
навремено информирани за истата, а за што најмногу заслуга имаат луѓето од
Месната Заедница во с. Бардовци. На сите овие не себични луѓе сме им многу
благодарни, па затоа и има доделивме по една благодарница за „Актувно учество и
поддршка на собирна акција за електричен и електронски отпад“. Секако не смееме
да ги изоставиме и општетвено одговорните компании Пелистерка АД – Скопје
и Пекара Специјал, кои ни донираа производи од нивниот широк асортиман на
производи.
10
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Акција во Маврово
По спроведената успешна акција за собирање на електричен отпад од населено место во с. Бардовци и ЈПКД Маврово
од Маврови Анови, како и Општината Маврово и Ростуше, се приклучија активно во отстранувањето наелектричниот и
електронски отпад од својата Општина.
Така на ден 30.06.2018 година, во Горно Реканскиот а на 10.08.2018 година во Долно Реканскиот регион успешно ја
спроведоа акцијата насловена под мотото „Ја сакам мојата Општина“. ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, активно учествуваше во
спроведувањето и на двете еко акции во овој регион со редовно празнење на Еко Магацините поставени на територијата на
Општина Маврово и Ростуше.
ЈПКД Маврово од Маврови Анови, вакви еко акции ќе спроведува и во иднина со цел подигнување на еколошката свест кај
жителите, но и зачувување на природните убавини на овој дел од Македонија.
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Искрено се надеваме, дека им го ослободивме просторот за живеење во домовите на жителите на с. Бардовци и дека и
во иднина ќе не повикаат за ваков тип на акции, но и да не е така ние во ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, продолжуваме
понатаму со нашата грижа за животната средина со поставување на сè поголем број на инфраструктура која се состои од Еко
магацини, корпи за отпадни сијалици и туби за отпадни батерии, а која ќе биде подостапна до граѓаните на Македонија за
соодветно одлагање на својот електричен и електронски отпад.

„ЈА САКАМ МОЈАТА
ОПШТИНА“
Во текот на 2018 година спроведовме собирни акции под мотото „Ја сакам мојата
општина“ во 12 општини на територијата на Република Македонија. Целта на
овие собирни акции беше да ги едуцираме и мотивираме граѓаните да ги користат
нашите еко-магацини поставени на територијата на нивната општина и со тоа да
покажат колку се грижат за својата животната средина. Акцијата беше поделена во
четири циклуси и тоа:

- 10.04.2018 до 30.05.2018 година во Општините: Македонска Каменица, Виница
и Свети Николе,
- 01.05.2018 до 28.06.2018 година Општините: Дојран , Валандово и Демир Капија.
- 03.09.2018 до 30.10.2018 година во Општините: Македонски Брод, Струга и
Дебар,
- 01.10.2018 до 29.11.2018 год, во Општините: Бутел, Илинден и Петровец
Во оваа собирна акција беа вклучени 216.768 граѓани и беа собрани вкупно 19000
кг електричен и електронски отпад. За правилното постапување со електричниот и
електронски отпад поделивме голем број на награди. На сите среќни добитници им
ги честитаме наградите и им благодариме за учеството, со надеж дека ќе продолжат
и понатаму да го селектираат својот е-отпад.

12

www.elkolekt.mk

Екологија е наука за односите помеѓу живите суштества и околината.
Заштита на животната средина е збир од мерки и постапки кои се користат и спроведуваат со цел да се зачува животната
средина во состојба која обезбедува опстанок и нормално функционирање на екосистемот и биосферата.
Со заштитување на делови од природата, на еден начин се пробува да се сочува биолошката разновидност на преостанатите
мали делови од изворната природа. Во светот има заштитено околу 30.000 подрачја, а само 100 подрачја зафаќаат површина
од околу 12,8 милиони km2 или 9,5% од вкупната површина на копното.
Постојат неколку намени на заштитените делови на природата:
- зачувување на изворниот екосистем,
- научни испитувања,
- заштита на специфичната природа на пример геолошки или палеолошки феномени, споменици, манастири...
- туризам и рекреација,
- одржување на културни и традиционални вредности и уште многу други намени.
Категорија на заштитени природни објекти

Според меѓународната унија за заштита на природата (IUCN), постојат 6 основни категории.
Категорија 1: СТРОГ РЕЗЕРВАТ НА ПРИРОДАТА - единствена цел е заштита на дивината, а предвиден е за научни
истражувања.
Категорија 2: НАЦИОНАЛН ПАРК - Претставува област на која е дозволена рекреација и туризам, како и заштита на
природата и научни истражувања.
Категорија 3: ПРИРОДНИ СПОМЕНИЦИ - Користи за заштита на посебни природни специфичности.
Категорија 4: ОБЛАСТ ЗА ЗАШТИТА НА РАЗНИ ВИДОВИ НА ПРЕСТОЈУВАЊА - Користи за заштита на одбрани
видови на престојувачишта на кои е потребна интервенција за зачувување на нивниот опстанок.
Категорија 5: ЗАЧУВУВАЊЕ НА МОРСКИ ПЕЈСАЖ - Ова е област во која се заштитуваат некои предели, поради
исклучителната природна вредност, но и за истражување на влијанието на човекот во некои дел или некој предходен
период. Овде е многу застапена рекреацијата и туризмот, секако со примарна функција за заштита на природата.
Категорија 6: ЗАШТИТЕНА ТЕРИТОРИЈА ВО КОЈА СЕ УПРАВУВА СО РЕСУРСИТЕ - Ова се делови од природата
на кои им е потребна заштита, но во кои постојат и одередени ресурси (шума, руда, растенија или животни кои се
експлоатираат). Она што е важно, е дека експлоатацијата е допуштена, но во рамки на одржлив прирпден екосистем.
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Што е екологија и како да се заштити животната
средина

Опасни материи кои ги содржи
е-отпадот и нивните влијанија
Отпадот од електрична и електронска опрема, може да влијае на секој дел од
човековото тело, бидејќи истиот содржи низа токсични компоненти. Некои
од овие токсични супстанци, доколку не се третираат соодветно, остануваат во
природата илјадници години. Не соодветно третираните опасни супстанци, може
да предизвикаат здравствени проблеми кај човекот како на пример да ја оштетат
ДНК – та, односно носителот на генетската (наследната) информација но можат
негативно да влијаат и на животната средина. Наведуваме само дел од опасните
материи кои се сретнуваат во отпадот од електрична и електронска опрема, како и
нивните влијанија:
- ОЛОВОТО се наоѓа во голем дел од составните делови на мобилните телефони,
вклучително и во батериите и PVC производите. Изложеноста на олово, може
да предизвика оштетување на репродуктивниот, крвниот и нервниот систем кај
човекот.

- ЖИВАТА се наоѓа во батеријата на мобилните телефони, кристалните дисплеи
итн. Еден мобилен телефон во себе содржи до 2 грама жива. Изложувањето на
жива, доведува до оштетување на мозокот и бубрезите.
- АРСЕНОТ се наоѓа во микрочиповите на многу електронски уреди, вклучувајќи
ги и мобилните телефони. Високото ниво на изложеност на арсен, предизвикува
труење. Ниското ниво на изложеност на арсенот има негативни влијанија врз
кожата, црниот дроб, нервниот и респираторниот систем.
- КАДМИУМОТ се користи за добивање на батеријата за мобилните телефони.
Тој предизвикува штетно влијание врз конгнитивниот систем кај децата, а исто
така може да влијае и на оштетување на бубрезите.
- ХЛОРОТ, а особено полинивил хлорид (PVC) е компонента на пластиката која
се користи за мобилните телефони. Изложеноста на неправилно отстранување
на хлорот, предизвикува оштетување на ткивото и уништување на клеточната
структура.
- БРОМОТ е компонента во групата на огноотпорни хемикалии. Најчесто се
поврзува со конгнитивни и развојни недостатоци. Истражувањата покажуваат
дека бромот придонесува за нарушување на балансот на хормоните на тироидната
жлезда, оштетување на мозокот и предизвикува рак.
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Како посебен пример го посочува случајот со девојче од Њујорк. „Девојче од една година и три месеци живее во Њујорк. Не
се врти на своето име, не реагира на вербалните барања. Нема развиена адекватна мимика и гестикулација. Неколку месеци
порано ова дете плескало со рачињата и мавтало. Специјалистите се посомневале на пореметување од аутистичен спектар.
Се почнало околу осмиот месец, кога детето почнало да седи на столица за јадење, покрај вклучен телевизор. Сето време
таа понатаму го поминувала пред некаков екран. Родителите ги тргнале сите уреди од детето. Првите денови забележале
раздразливост, хистеричност и агресивност. Тешко било да ја нахранат. Но, се вратил контактот со очи и покажување со
рака!“ – посочува д-р Корењ.
На сето ова би се надоврзале со порака – Времето што го имате, поминете го максимално со своето дете, не дозволувајте
медиумите да го воспитуваат вашето дете. Колку ќе вложите – толку ќе добиете.

www.elkolekt.mk
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ЕЛКОЛЕКТ совет

На сето ова погоре изнесено, би се запрашале дали ние родителите дирекно влијаеме на појавата на аутизмот кај нашите
деца? Односно, дали употребата на мобилните телефони уште од најрана возраст е причинителот и за оваа појава? Имено,
во продолжение ќе ви го изнесеме размислувањето на др. Олег Корењ од Новосибирск кој има долгогодишно искуство во
областа на пречки во развојот на децата.
„Веднаш да се оградам и да кажам дека ги изнесувам само моите запазувања на основа на искуство. Работата ми налага
секојдневно да се дружам со деца со помали или поголеми пречки во развојот. Веќе пет години се среќавам со ист проблем
– деца кои во просек имаат три години и практично не говорат. Нивното однесување е слично на однесувањто на децата
со аутизам. Заедничко им е тоа што им дале паметен телефон односно таблет на возраст од околу една година. Тие деца
практично сето слободно време го поминуваат со овие уреди. Буквално живеат со нив. Од тоа страда фацијалната експресија,
насочувањето на погледот и емотивната сфера. Обидот да му го одземете на детето уредот кај него предизвикува крајно
негодување и агресија. Говорот, по правило не се развил или е рудиментран што значи основен.
Комуникацијата со околината е лоша. Знаејќи колку е лесно да се помешаат причината и последицата, неисклучувам дека
некои од тие деца се начелно аутистични, а преокупацијата со овие уреди е една од варијантите на стереотипното однесување
“вели д-р Корењ“.

Часот на планетата земја

В соработка
Во
б
со ЗГ Ц
Центар за К
Климатски П
Промени од С
Скопје
ј иО
Општина К
Карпош,
на ден 21.03.2018 год. го одбележавме Часот на планетата земја со работилница
наменета за учениците од ООУ „Петар Поп Арсов“ – Скопје.
Во работилницата беа вклучени ученици од сите одделенија. Најнапред беше
одржана кратка презентација за денот на планетата земја, со тоа како во светот
се одбележува овој ден, односно со исклучување на светилките во домовите во
времетраење од 1 час. На наше големо задоволство, учениците располагаа со големо
знаење за начините со кои може да се придонесе за зачувување на нашата планета.
Во рамките на работилницата, учениците беа организирани во 4 работни групи
и тоа: најмалите изработија хранилки за птици и соларни печки за подгревање на
храна, додека учениците од повисоките одделенија, изработија макета на планетата
земја и енергетски ефикасни куќи, со кои претставија како едно семејство, може да
опстане само со користење на природните ресурси, како што се сонцето, водата и
воздухот.
Овие изработки, за време на викендот беа изложени во ТЦ Скопје Sity Mall и
истите беа разгледани од голем број на посетители.

16
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Успешната соработка со Основните Општински Училишта од Општина Карпош не заостана ни оваа 2018 година. Така,
по повод денот на пролетта, садници засадивме во ООУ „Аврам Писевски“ во с. Бардовци, ООУ „Јан Амос Коменски“ и
ООУ „Вера Циривири – Трена“. Секое училиште на свој начин го одбележа овој ден.
Во ООУ „Аврам Писевски“ бевме пречекани од директорката на училиштето г-ѓа Матилда Бајкова која на учениците
им одржа краток вовед во екологијата, потенцирајќи како да се зашитити животната средина од штетното влијание на
електричниот и електронски отпад. Дополнително, учениците од прво одделение, нè почестија со куса но одлична приредба
во чест на одбележувањето на овој ден.

Под мотото „Дрвја садиме – парк на пријателство градиме“ во ООУ „Јан Амос Коменски“ го одбележавме денот на
пролетта, а воедно училиштето го одбележа и својот патронен празник. На засадувањето во паркот на пријателството,
со свое присуство нè почестија градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев како и Амбасадорот на Чешката
Република во Република Македонија - Мирослав Томан.
За континуираната соработка помеѓу ООУ „Јан Амос Коменски“ и ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, директорот на училиштето
ни врачи благодарница, која ќе го краси ѕидот во нашите простории.
Вредните детски рачина не заостанаа и во ООУ „Вера Циривири – Трена каде На овој чин, активно учество земаа и
наставниците, “, вработените ово ЕЛКОЛЕКТ, како и претставници од Општина Карпош.
Посакуваме сите овие садници што побрзо да израснат во големи и убави дрвја кои не само што ќе ги разубават училишните
дворови туку и ќе придонесат кон почист воздух.
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ЕЛКОЛЕКТ во училиште

Денот на пролетта

Светски ден на животната
средина

Светскиот ден на животната средина 5ти јуни го поминавме во дружба со децата
од ОУ „Владо Тасевски“ од Скопје. Ова е училиштето кое собра најмногу отпадни
батерии во рамките на наградната игра „Биди супер херој“ за учебната 2017/2018
година. За нивната грижа за заштитата на животната средина ги наградивме трите
најеколошки одделенија, а за самото училиште обезбедивме скромна награда
која се надеваме ќе ги мотивира да продолжат да се грижат отпадот да заврши на
вистинското место.

18
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ЕЛКОЛЕКТ и децата

Биди Супер Херој

Децата од Основните Општински Училишта низ Македонија, докажаа дека се свесни за потребата од одделно собирање
на отпадни батерии и заштита на животната средина. Акцијата под мотото „Биди супер херој“ за учебната 2017/2018
година, заврши на 15 Мај 2018 година. Во текот на оваа акција беа собрани 660,5 кг отпадни преносни батерии. Ако земеме
предвид дека една кадмиумска батерија за мобилен телефон може да загади 600,000 литри вода односно 3 такви батерии
може да загадат еден олимписки базен очигледно е дека количината на собрани отпадни батерии во оваа акција има огромен
придонес во заштитата на животната средина.
За највредните одделенија од секое училиште одделно обезбедивме награди кои се надеваме ќе бидат доволна но не и
единствена мотивација да продолжат да го селектираат секој вид на отпад, а посебно батериите кои се вбројуваат во опасен
отпад.
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Рециклираме, твориме и
штедиме со ЕЛКОЛЕКТ и
Шпаркасе Банка
На 13 Октомври ЕЛКОЛЕКТ и Шпаркасе Банка ги наградија 13-те
најуспешни творби од заедничкиот проект „Рециклираме, твориме и штедиме
со ЕЛКОЛЕКТ и Шпаркасе Банка“ во просториите на Музеј на Македонија.
Најуспешните творби на тема рециклирање на е-отпад и заштита на животната
средина беа наградени со штедна книшка Медо Штедо со почетен паричен влог
од страна на Шпаркасе Банка а ЕЛКОЛЕКТ им издаде пофалници за покажани
исклучителни творечки вештини на учениците но и за активно учество во
проектот на нивните ментори.
Ова е прва година како се одбележува 13-ти Октомври како меѓународен ден за
рециклирање на е-отпад воспоставен од страна на Асоцијацијата на колективни
постапувачи (WEEE Forum) со седиште во Брисел. Целта на овој ден е да се
подигне јавната свест за е-отпадот и да се охрабрат потрошувачите правилно
да го отстрануваат својот е-отпад со фокус на реупотреба и рециклирање, сега
и во иднина.

ЕЛКОЛЕКТ како колективен постапувач од Македонија
М
ј одлучи да се
„ЕЛКОЛЕКТ
приклучи на европските колективни постапувачи во одбележување на овој
ден преку спроведување на проектот „Рециклираме, твориме и штедиме
со ЕЛКОЛЕКТ и Шпаркасе Банка“. Проектот имаше за цел да ја поттикне
креативноста на децата од основните училишта и да ја поврзе со заштитата на
животната средина со фокус на рециклирањето на е-отпадот“ – изјави Фана
Христовска, управител на Елколект.
Во проектот беа вклучени 31.113 ученик од 53 основни општински училишта
од општините: Битола, Берово, Босилово, Бутел, Валандово, Василево, Виница,
Гази Баба, Гевгелија, Дебар, Дебрца, Демир Капија, Дојран, Ѓорче Петров,
Илинден, Карпош, Куманово, Крива Паланка, Македонски Брод, Македонска
Каменица, Неготино, Охрид, Петровец, Прилеп, Радовиш, Ранковце, Струга
и Струмица.
Огромниот интерес за учество во овој проект како од страна на учениците така
и од страна на наставниците (менторите) претставува дополнителен мотив за
ЕЛКОЛЕКТ одбележувањето на овој ден да го направи традиционален.
„Шпаркасе Банка како општествено одговорна компанија е посветена на
учество во проекти наменети за подигнување на јавната свест за заштита на
животната средина. Со наградите кои ги доделуваме сакаме да ги мотивираме
децата да продолжат да творат, рециклирааат но и да штедат од најмала возраст
и со тоа се изградат во совесни граѓани“ – изјави Тодорка Сајкова, директор на
службата за маркетинг и комуникации во Шпаркасе Банка.
20
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ЕЛКОЛЕКТ пароли

Конференција на Асоцијација на Колективни
Постапувачи од Македонија
Асоцијацијата за управување со посебните текови на отпад, на ден 13.03.2018 год. организираше конференција на тема
„Европските искуства за улогата на компаниите кои управуваат со посебните текови на отпадот – сега и во иднина“.
Конференцијата се одржа во просториите на Стопанката Комора на Македонија, а учество земаа: Претседателот на
Асоцијацијата за управување со посебни текови на отпад, г. Филип Ивановски кој ја отвори конференцијата. Со поздравен
говор нè почестија проф. д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор во Владата на РМ задолжен за регулатива за подобрување
на инвестициската клима за домашните претпријатија, г. Јани Макрадули – заменик министер за животна средина, г. Висар
Ганиу – подпретседател на ЗЕЛС и г-ѓа Нелепа Дамеска – претседател на MASWA.
На конференцијата, свое излагање имаа: г-ѓа Билјана Н. Миланоска - претставник од компанијата АМЦ Компјутери, м-р
Ана Каранфилова Мазневска - раководител на сектор отпад при Министерството за животна средина, г. Урсула Денисон –
генерален директор на Pro Europe Duales System Deutschland GmbH & Pro Europe, г. Петар Сикур - оперативен директор
на ЕКОКОМ, г. Тодор Боургоуџиев - генерален директор на ЕКОПАК, г-ѓа Моника Роменска - менаџер за регулатива
и односи со јавноста при EXPA – EkstendedProduser Responsibility Alliance и г. Владо Момировски - претседател на
Асоцијацијата на секундарни суровини.
Г-ѓа Фана Христовска - заменик претседател на Асоцијацијата за посебни тековина отпад, воедно и управител на
Колективниот постапувач за електричен и електронски отпад и отпад од батерии и акумулатори ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје, имаше свое излагање на тема: „Резултати и предизвици на постојните компании во управувањето со посебните
текови на отпад“. Во своето излагање ги претстави обврските, функционирањето, резултатите и предизвиците со кои се
соочуваат колективните постапувачи при својата работа како и предлозите за подобрување на работата на истите. На
наше големо задоволство, со присуство не почестија голем број на претставници од Министерството за животна средина
и просторно планирање, Царината, Општините, Јавните Комунални Претпријатија, Државниот инспекторат за животна
средина, но и од приватниот сектор. По завршување на сите присутни излагачи, се разви конструктивна дискусија која би
требало да придонесе кон подобро спроведување на лигистративата за управување со посебни текови на отпадот.
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5та Конференција за иновации
и организациски развој
Во периодот 9-10 Ноември 2018 година под покровителство на Бизнис
Академија Смилевски – Битола беше организирана Петта Mеѓународна
научна конференција за иновации и организациски развој. Во рамки на
конференцијата беше организирана работилница за децата од основните
училишта од Битола која имаше за цел да ги запознае децата со различните
видови батерии, нивните својства, намена но и како со истите треба да се
постапува кога ќе станат отпад. Децата имаа можност и за практична работа
што значи дека со примена на опремата што им беше дадена на располагање
вршеа проверка на отпадните батерии. За реализација на оваа работилница
ЕЛКОЛЕКТ го обезбеди потребното количество на отпадни батерии кои пред
да завршат на рециклирање беа искористени за едукативни цели.

Што можеме да направиме
со старите и неупотребливи
електрични и електронски
уреди?
1. Никогаш немојте да ги фрлате старите електрични и електронски уреди
заедно со останатиот комунален отпад. Дури и најмалите уреди, како што се
телефоните или „глувчињата“ не смеат да завршат во корпата за комунален
отпад. Овие уреди, понекогаш содржат токсични и опасни материи и истите
не смеат да завршат во животната средина. Истовремено, овој отпад содржи
и вредни метали кои можат да се рециклираат и на тој начин да се заштедат
природните ресурси.
2. Понекогаш имате уреди кои сè уште работат, но не ги користите. Не ги
фрлајте! Најдобро е да ги подарите некому, кому му се потребни. Доколку
неможете да најдете на кого да ги подарите, можете да ги донирате во некоја
добротворна организација, во дом за деца без родители или на семејства на кои
им се потребни ваков вид на уреди.
3. Доколку не можете да најдете некој, што би сакал да го користи вашиот
електричен или електронски уред, истиот може да го предадете во компанија
која врши рециклирање на овој вид на отпад. Сигурно до сега сте собирале
стара хартија или пластични шишиња за рециклирање. На истиот принцип
може да се рециклира и и електричниот и електронски отпад. Во нашата држава
постојат неколку отпадни компании кои би го земале ваквиот отпад и би го
дале на рециклажа, како на пример: Екоциркон, Екоцентар 97, Отпад Охрид,
Новометал и други.
22
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Зборуваат за нс

҃ԔԫԪԩԴԠԨ
ҠԮԨԠ זא۴Ѵԫِבה۴ѶԩԚԠԨԔח

ҋ҈ѴѿҊѳҚѺ҇ѳ
Ѻ٫҈Ҍ҉ѳѹԖԩѴԔԫԚԩԖԳԠ
҈ԪԴԭԠԨԔ ҃ԔԫԪԩԴ Ԗԩ ԬԩԫԔԕԩԭԤԔ Ԭԩ ԤԩԦԛԤԭԠԖԨԠԩԭ ԪԩԬԭԔԪԮԖԔԲ  ٹѺ҅҃҈҅Ѻ҃Ҍ ٺԠ
ѵԩԦԩԨԭԛԫԬԤԠ ԳԛԨԭԔԫ ҋԤԩԪՁԛً ԬԪԫԩԖԛԚԩԔ ԮԬԪԛԴԨԔ ԔԤԳԠՁԔ ԟԔ ԬԩԕԠԫԔԻԛ ԨԔ
ԛԦԛԤԭԫԠԲԛԨԠԛԦԛԤԭԫԩԨԬԤԠԩԭԪԔԚԖԩԨԔԬԛԦԛԨԩԧԛԬԭԩѴԔԫԚԩԖԳԠِѾԔԩԖԔԔԔԤԳԠՁԔ
҈ԪԴԭԠԨԔ ҃ԔԫԪԩԴ ԩԕԛԟԕԛԚԠ ԚԛԬԛԭ ԦԠԳԔ ԖԫԔԕԩԭԛԨԠ Ԗԩ ҈ԪԴԭԠԨԔԭԔ ԤԩԠ
ԪԩԧԩԗԨԔԔԠԬԭԔԭԔԚԔԬԛԬԪԫԩԖԛԚԛԮԬԪԛԴԨԩِ
ѵԩ ԔԤԳԠՁԔԭԔ ԕԛԔ ԬԩԕԫԔԨԠ  דًהדِԤԗِ ԛԦԛԤԭԫԠԲԛԨ Ԡ ԛԦԛԤԭԫԩԨԬԤԠ ԩԭԪԔԚً ԟԔ
ԤԩՁԴԭԩ ٹѺ҅҃҈҅Ѻ҃Ҍ ٺԥԛ ԩԕԛԟԕԛԚԠ ԚԔ ԟԔԖԫԴԔԭ ԨԔ ԫԛԳԠԤԦԠԫԔԻԛً Ԕ Ԩԛ Ԗԩ
ԞԠԖԩԭԨԔԭԔ ԬԫԛԚԠԨԔِ ѾԔ ԬԠԭԛ ԗԫԔԘԔԨԠ ԤԩԠ ԗԩ ԪԫԛԚԔԚԩԔ ԬԖԩՁԩԭ ԩԭԪԔԚً
ԤԩԦԛԤԭԠԖԨԠԩԭ ԪԩԬԭԔԪԮԖԔԲ ԩԕԛԟԕԛԚԠ ԳԖԛԭԨԠ ԬԔԚԨԠԳԠ ԟԔ ԫԔԟԮԕԔԖԮԖԔԻԛ ԨԔ
ԨԠԖԨԠԭԛԚԖԩԫԩԖԠِ
҈ԪԴԭԠԨԔ҃ԔԫԪԩԴԪԫԩԚԩԦԞԮԖԔԬԩԬԪԫԩԖԛԚԮԖԔԻԛԨԔԔԤԳԠԠԟԔԲԠԬԭԔԠԟԚԫԔԖԔ
ԞԠԖԩԭԨԔԬԫԛԚԠԨԔԨԔԬԖԩԠԭԛԗԫԔԘԔԨԠِ
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колективен постапувач со отпадна
електрична и електронска опрема
и отпадни батерии и акумулатори.
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