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Почитувани читатели,
Преку ова воведно излагање сакам да го изразам задоволството поради објавувањето
на вториот број на Современите студентски текстови – Нови балкански предизвици. Исто
како и кај првиот број, интересот кај студентите за ова издание беше значаен, што особено
радува, па не беше лесно да се направи селекција на текстовите кои се однесуваат на
современите предизвици во Република Македонија, Балканот и Европа. Ова само го
потврдува фактот дека и младите во нашата држава сакаат да дадат придонес за
унапредување на состојбите во општеството, економијата, меѓународните односи,
безбедноста и правната наука, екологијата и исхраната преку сопствени видувања,
забелешки, идеи и сугестии преточени во индивидуалните текстови.
Центарот за меѓународни и развојни студии ќе ја продолжи ваквата практика и ќе ги
охрабрува студентите, со цел да се слушне гласот на младите интелектуалци во јавноста. Тие
имаат многу што да кажат за проблемите во различни сфери на живеењето, со кои се
соочуваат и кои започнуваат полека да ги идентификуваат. Преку истражување на ваквите
појави, младите преземаат проактивен пристап и започнуваат да предлагаат соодветни
проектирани решенија за нивно елиминирање.
Сигурна сум дека предизвиците кои ги посочија младите автори во ова издание не се
единствените во денешното општество, па затоа се надевам дека и во иднина ќе продолжат
да ги откриваат новите дилеми и проблеми на живеењето. Ова издание нека биде еден мал
чекор кон свртување на вниманието на државните лидери кон младите личности и креирање
на сигурна патека за нивен личен, образовен и општествен развој.

д-р Јана Кукеска
Главен уредник
Нови балкански предизвици – Современи студентски текстови
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ЗНАЧЕЊЕТО НА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА ВО ОТКРИВАЊЕТО И
СПРЕЧУВАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ
Диме Наумчески
Државите долги години својата борба против тероризмот ја заснивале на самостојни
активности на нивните разузнувачко-безбедносни служби, додека соработката со сродните
структури од странство била споредна и воглавно површна. Негативните последици од
таквиот пристап не биле големи се додека делувањето на терористите било ограничено. Но,
од моментот кога тероризмот доби транснационална димензија, а териростите од еден
континент почнале да ги планираат нападите на друг, а да ги изведуваат на трет континент,
меѓународната соработка станала клучна точка во ефикасно откривање и спречување на овој
облик на политичко насилство.
Националните стратегии за борба против организираниот криминал, тероризам и
корупција се покажале како недоволен одговор на предизвиците кои ги надминуваат
границите. Нападите на Ал Каеда на САД, Велика Британија и Шпанија, како и
перманентното страдање на невиното население во Руската Федерација од страна на
исламистичките терористи од Северен Кавказ, инаку поврзани со иста идеологија и цели со
Ал Каеда, дефинитивно ги увериле сите релевантни фактори во меѓународната заедница дека
транснационалната опасност бара транснационален одговор. Резултат биле бројните
меѓународни договори и резолуции помеѓу меѓународните организации и институции.
ООН за меѓународниот тероризам прв пат се заинтересирале уште во 1948 година
кога во Палестина бил убиен грофот Фолк Бернадот. Во текот на 90-тите години на 20-от век
Советот за безбедност вовел санкции на група држави кои ги поддржувале различните
терористички организации. ООН придонеле за формирање на глобални антитерористички
коалиции. Се покажало дека всушност борбата против транснационалниот тероризам може
да стане една од областите околу која може да се соединат најголем број на држави, но и
појдовна основа за реформи во ООН во согласност со новата реалност.
Правните темели на меѓународната соработка во областа на спротивставување на
транснационалниот тероризам се поставени со усвојување на 13 конвенции на ООН за борба
против тероризмот, како и со Резолуции на Советот за безбедност на ООН број 1373, со коа
во 2001 година 191 држава членка се обдрзале да донесат закони насочени кон спречување
на тероризмот1. Генералното собрание на ООН на 8 септември 2006 година усвоила
Глобална антитерористичка стратегија, прв документ од овој тип во историјата на оваа
организација.
Потребата од меѓународна соработка после нападот на Ал Каеда на САД 2001 година
ја спозна и ОБСЕ, поради што на состанокот на Министерскиот совет истата година во
Букурешт усвоен бил Акционен план против тероризмот. Следната година е усвоена Повелба
на ОБСЕ за спречување и борба против тероризмот и Одлука за спроведување на обврски и
активности во борбата против тероризмот. После усвоувањето на Акциониот план, а со цел
развивање на оперативна моќ на ОБСЕ, основана била Единица за акција против тероризам
која тесно соработува со Комитетот за антитероризам при ЕУ. На состанкото на
Министерскиот совет во Мастрихт во декември 2003 година биле усвоени одлуки за
безбедноста на патните документи и основањето на Мрежа за борба против тероризмот. На

Masari М., Borba protiv terorizma, Međunarodna politika, br. 1120-1121, oktobar 2005-mart 2006, Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Beograd, str. 6.
1
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состанокот на Министерскиот совет во Софија 2004 година, државите учеснички усвоиле
неколку одлуки со кои се зајакнувале напорите на оваа организација.
На планот на борбата против тероризмот. Тоа биле Одлуката за борба против
користењето на интернетот за терористички цели, Одлука за зголемување на безбедноста на
контејнерите за транспорт, Одлука за пријавување на изгубени/украдени пасоши до
автоматизираната единица на Интерпол за барање на изгубени пасоши, Одлука за
понатамошна примена на документите на ОБСЕ за залихите со муниција за конвенционално
вооружување, како и Одлука за Форумот за соработка на планот на безбедноста за
стандардните елементи на ОБСЕ наменети за издавање на повтрда на крајните корисници и
процедури заверификација за извоз на рачно и лесно вооружување.
Прва манифестација за ефикасна соработка на европските држави во
спротивставувањето на тероризмот се случила уште во текот на 70-тите години на 20-от век
како одговор на делувањето на западноевропските но и на блискоисточните терористички
организации. Така, 1970 година активиран бил програмот на Европска политичка соработка
кој опфаќа и заедничко антитерористичко делување. Кога станува збор за оперативно ниво,
1976 година била формирана групата ТРЕВИ – Тероризам, радикален екстремизам и
насилство, коа станала форум за развивање на соработка во областа на правосудството и
размена на разузнувачки податоци.
Европските држави, препознавајќи ја заканата после т.н. Студената вона, која со себе
ја носат современите облици на високософистицираниот криминалитет, во кој секако спаѓа и
транснационалниот тероризам, а увиделе потребата да ја уредат областа на борба против овој
облик на политичко насилство на територијата на целиот континент. Како резултат на тоа,
1992 година бил потпишан, а 1993 година стапил на сила, Договорт од Мастрихт во ЕУ со
кој, е дефинирана соработката во сферата на работата на полициските органи на
националните држави, царинските органи и системот на размена на информации преку
ЕВРОПОЛ.
Последните 10-тина години феноменот на тероризмот извршил големо влијание врз
редефинирањето на односите во целокупната меѓународна заедница, вклучувајќи ја и ЕУ.
Внатрешното делување на ЕУ е концентрирано на оние подрачја во кои соработката помеѓу
државите претставува дополнителна вредност во борбата против тероризмот.
ЕУ после 11 септември 2001 година го покажала до тогаш непостоечкото единство и
агилност во подготвеноста за заедничко спротивставување на тероризмот. Само неколку
дена биле потребни за носење на пакет антитерористички мерки кои се потпирале на
принципите на координација и мултидициплинарен пристап, како и соработка помеѓу
органите за внатрешни работи и правосудството. Се пристапило и кон изнаоѓање на
единствена дефиниција за тероризмот за целиот простор на ЕУ, како и создавање на
општоважечки список на терористички организации, отстапување на релевантни
информации на Европол, потпишување на спогодби за соработка во областа на борбата
против тероризмот, зголемување на безбедноста во авиосообраќаот и слично.
Европол добил овластување од полициите на земјите членки на ЕУ да бара почеток на
истраги и да доставуваат информации за терористи и нивните планови, добиени од трети
земји. Советот на Европа формирал Работна група за тероризам со задача да врши обработка
на информации, да носи стратешки оценки и ги анализира оперативните податоци.
После терористичкиот напад на Мадрид 2004 година, Советот на Европа усвоил нов
план на делување, со список на стратешки задачи за борба протв тероризмот. Една од новите
мерки била воведување на трансгранична контрола на текот на парите и формирањето на
електронска база на податоци за лица и организации осомничени за тероризам од страна на
Европската комисија и европскиот банкарски сектор. Во согласност со начелата за правда,
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слобода и безбедност, 2004 година биле усвоени Акциониот план на ЕУ и Декларацијата за
борба против тероризмот. Исто така, отфрлена е можноста за преговарање и правење
отстапки со терористи, што беше индиректен одговор на предлогот на Осама Бин Ладен ЕУ
да ги повлече силите од муслиманските држави, а пред се од Ирак, доколку сака да биде
оставен светот на мир од страна на Ал Каеда.
Врз основа на наведената Декларација од 1 јануари 2005 година со работа почнала
Европската агенција за управување со оперативната соработка на надворешните граници. На
Самитот на ЕУ одржан во декември 2005 година во Брисел била усвоена Антитерористичка
стратегија на ЕУ, во чија основа се наоѓале четири основни правци: спречување на
пополнувањето на терористичките организации со нови членови, заштита на потенцијалните
цели од терористите, уништување на терористичките мрежи и координирано реагирање на
терористичките напади.
Основни видови на меѓународна кривична соработка се меѓународната полициска
соработка и меѓународната соработка на правосудните органи во рамките на ЕУ.
После 11 септември 2001 година борбата против транснационалниот тероризам
станала еден од главните предмети на внимание на НАТО-алијансата. Не поминале ни 24
часа од нападот врз САД, а нејзините сојузници од НАТО донеле решение за прв пат да го
активираат петтиот член од Вашнгтонскиот договор според кој атакот на една членка на
алијансата значи атак и врз сите останати членки.
НАТО после 2001 година разработил план за заедничко дејствување и воена
концепција за заштита од тероризмот. Исто така, членките се обврзале да ги развиваат своите
воени потенцијали кои ќе им овозможат спроведување на операции на противтероризам во
рамките на Прашките иницијативи и со помош на формираните Сили за реагирање, кои
претставуваат високомобилни и технолошки супериорни елитни единици. Во седиштето на
НАТО во Брисел било формирано и Разузнавачко одделение за анализа на степенот на
терористичка опасност.
Сите надлежни органи кои се борат против тероризмот ќе се сложат дека на прво
место е проактивниот оперативен пристап во откривањето и спречувањето на овој вид на
криминалитет. Информациите се неопходни за да се разоткрие профилот, мотивот и модус
операнди на сторителите на кривичните дела, обемот и трендовите на криминалитетот,
неговото влијание врзз општеството. Овие информации исклучиво може да се најдат во
оперативните бази на податоци и во емпириските бази на податоци.
Иако бројни конвенции пропишуваат соработка помеѓу органите за внатрешни работи
и службите за безбедност во доменот на размена на податоци, тоа мошне често е неефикасно
и фрагментирано. Чест е случајот службите во една држава да се навикнати да
функционираат како самостојни ентитети, неподготвени да ги споделуваат податоците. Во
конкретни примери се покажало дека изостанокот на соработка може да доведе до
катастрофални последици. Така на пример, после терористичкиот напада во Мадрид 2004
година се воочило дека терористите не само што биле непознати, туку се наоѓале и на полето
на интерес на полицијата поради сомневање дека се вмешани во трговија со опојни дроги.
Размената на оперативните и емпириските податоци се врши ад хок, помеѓу
индивидуални органи или дури и помеѓу физички лица. Овие ад хок аранжмани ја
зголемуваат загриженоста во поглед на почитување или непочитување на домашното
законодавство кое се однесува на заштитата на личните податоци. Во принцип, размената
започнува кога ќе се појави поголем проблем кој ги надминува можностите на поединечни
служби и земји.
Од друга страна, во рамките на ЕУ постојат неколку спогодби кои се однесуваат на
собирање и анализа на податоци. Таа задача ја имаат специјално одредени офицери, кои ги
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има околу 300 и истите се распоредени во земјите од ЕУ. Современата полициска дејност
првенствено се темели на поседување оптимална количина на криминалистички релевантни
информации содржани во компјутеризирани криминалистички евиденции кои претставуваат
своевидна банка на податоци. Криминалистичката разузнувачка аналитика се дефинира како
процес на собирање, обработка и интерпретација на податоците кои ги интегрира
структурирана методологија со интелектуална способност за пронаоѓање на принципи и
значења, креирајќи производ, унапредување на погледите за кривичното дело и/или
криминалитетот при остварување на полициските цели. Интеграцијата на аналитичките
информации со спроведување на криминалистичката обработка е единствениот ефикасен
начин за управување на истрагите. Првиот ефект во антитерористичката дејност ќе се
оствари само со препознавање на индикаторите и правилен одговор пред групата или
организацијата го изврши кривичното дело, а до тоа може да дојде само со меѓусебна
соработка и размена на информации.
Во намерата да се направи чекор понатаму во борбата против тероризмот, Европската
комисија сакала да ја унапреди размената на информации помеѓу органите на извршната
власт на државите членки на ЕУ, па во согласност со тоа предложила воведување на
Европска полиција за информирање, коа би имала задача да овозможи подобра размена на
информации на полето на безбедносната политика. Предлозите на Комисијата се внесени во
декларацијата за борба против тероризмот која ја донел Советот на Европа на 25 март 2004
година и се усвоени правните, техничките и организационите мерки во борбата против
тероризмот и организираниот криминал.
Главна цел на информационата политика е создавање на информации потребни за
борба против тероризмот и организираниот криминал кои ќе им бидат достапни на сите
релевантни органи во рамките на ЕУ на кои тие информации им се потребни заради
извршување на своите задачи.
Треба да се напомене дека водечките разузнувачко-безбедносни служби во светот, на
примет од САД, Руската Федерација и ЕУ, веќе биле во можност успешно заеднички даа
реализираат оперативни комбинации кои довеле до пресекување на одредени канали за
противзаконска трговија со оружје и наркотици, од што всушност се собирале средства за
финансирање на терористичките напади. Поучени од тие искуства, стручнаците предлагаат
формирање на единствен антитерористички центар за собирање и анализа на информации
собрани од разузнувачко-безбедносните служби. Од оваа институција до надлежните служби
по кратка постапка, во согласност со предходно дефинирани процедури и услови, би се
доставувале оперативни податоци за лица кои се осомничени дека подготвуваат
терористички напад. Исто така, центарот би бил носител на заедничките оперативни и
истражувачки работи, вклучувајќи го и пресекувањето на каналите за финансирање на
тероризмот. Постојат и идеи дека ваквиот единствен антитерористички центар би можел да
ги преземе и работите за обука на кадри за анализирање на разузнувачките податоци за
терористички закани.
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ЗА БЕЗБЕДНОСТА И БЕЗБЕДНОСНАТА ПОЛИТИКА
Дарко Карафилоски
Безбедност подразбира состојба да се биде безбеден, односно ослободен од повреда
или опасност. Концептот на безбедност е мултидимензионален; односно има нивоа кои
влијаат на поединци, компании и на цели општества. На секое ниво треба да се пристапи од
различни точки на гледање, но општата атмосфера кон важноста на безбедноста е позитивна.
Безбедноста се темели врз две дискретни активности: обемот на ризикот и вредноста
ставена на ризикот. Безбедноста се занимава со можноста работниците да работат на начин
со кој нивното здравје нема да биде загрозено. Безбедноста во индустријата се занимава со
превенција на индустриските несреќи, кои можат да бидат предизвикани, на пример, од
пожар или со ослободување на опасни хемиски супстанци.
Безбедноста исто така се занимава и со ресурсите за управување со ризиците. Кога
зборуваме за безбедност, целта треба да биде да се спречат несреќи, а не само да се
преживеат. Превенцијата на несреќи традиционално се зема во предвид само откако ќе се
случи несреќата. Мотивацијата за да се спречи слична несреќа се појавува само по несреќата
и откако ќе предизвика економски трошоци. Безбедното работење е дел од оперативните
практики на ниво на поединецот и на организацијата.
Традиционалниот реактивен начин за спречување несреќи, односно „стариот
пристап“, во денешно време се смени во поактивна филозофија. Концептот на „инженеринг
на еластичност/ отпорност“ стана сè попопуларен кога се размислува на безбедноста на
работното место, бидејќи секогаш постои можност дека работите ќе тргнат наопаку, иако е
направено сè што е можно за да се избегне тоа да се случи. Инженерингот на еластичност ја
дефинира безбедноста како способност да се успее под различни услови, односно
способноста да се справи со непредвидливите предизвици и да биде флексибилна на таков
начин што работните операции може да се вратат во нормална состојба со минимална штета.
Проектираната состојба, исто така, треба да ја вклучува идејата дека работите може
да тргнат наопаку.
Безбедноста традиционално се гледа како превенција на несреќи, односно
избегнување да се случуваат несакани настани. Безбедноста, исто така, може да се гледа и
како темелна вредност на работното место. Ако се усвои продуктивен начин на
размислување, тогаш безбедноста ќе се гледа како техничка отпорност, и соодветно на тоа,
во случај на непредвидливи предизвици, работните операции треба да се вратат назад во
нормалниот тек со само минимални штети.
Во постојано менувачкиот работен живот и работна средина, безбедноста треба
постојано да се подобрува. Постигнувањето на саканото ниво на безбедност бара
континуирана работа, истовремено и на ниво на управување и на оперативно ниво.
Советот за национална безбедност (СНБ) обезбедува координирана активност и
вклучување широк опфат на безбедносни теми, легислатива, структурни и надзорни
прашања. Од СНБ – или од слично тело – може исто така да се бара да ја координира
политиката, да ја спроведува политиката, да се осврнува на или да советува и да алоцира
ресурси за справување со заканите за безбедноста. Оттаму, овие координативни тела се
клучни, ако не и лесно достапни влезни точки за осигурување дека родовите прашања се
ставен на агендата и дека жените учествуваат во одлучувањето за безбедноста.
СНБ на Сиера Леоне, Канцеларијата на Кабинетот во Велика Британија,
Совтодавниот совет за национална безбедност во Канада имаат различни функции, но сите
имаат за цел да ја централизираат размислата на високото ниво на власта за прашањата за
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националната безбедност. Меѓутоа, во новите демократии и во постконфликтните земји,
капацитетот на власта да ги управува и координира одговорите на прашањата за
националната безбедност може да биде слаб. Исто, во овие тела, понекогаш, доминираат
оружените сили и им недостига рамнотежа меѓу цивилното и военото.
Различни видови тела се создадени за да се планираат, координираат и набљудуваат
иницијативите за подобрување на локалната безбедност.
Примери за мерки што треба да се преземат за вклучување на родовите прашања во
безбедносните иницијативи на локалната власт: Вклучете експерти за родови прашања и
претставници на организациите на жените во комитетите/советите за безбедност на
заедницата. Обезбедете дека ревизиите на сигурноста на заедницата вклучуваат:
консултации, на рамна нога, со жените, мажите и другите општествени групи; фокус врз РН;
распределба на податоците по пол, возраст, етничка припадност и маало; и посебни прашања
во однос на различните безбедносни потреби на гру пите кои ја сочинуваат областа под
јурисдикција на локалната власт. Земете ги предвид различните безбедносни потреби на
мажите, жените, момчињата и девојчињата кога развивате иницијативи за спречување и
одговор на криминалот. Пренесете им ги резултатите од ревизијата на сигурноста и
процесите за планирање на регионалните и националните безбедносни тела.
Овие податоци се од критична важност за да се обезбеди дека регионалните и
политиките за национална безбедност ги одразуваат локалните безбедносни реалности, а во
некои случаи и како механизми за рано предупредување за конфликти. Обезбедете обука и
упатства за изградба на родово одговорен пристап кај оние кои се вклучени во изготвувањето
на нацртите на безбедносните планови на ниво на заедница.
Развојот на политики кои се однесуваат на националната безбедност, во минатото
беше обвиткано со тајност, која, потребите на националната безбедност ја бараат до некое
ниво. Сепак, доколку процесот биде спроведен само како процес во власта, тоа ќе биде
контрапродуктивно. Тајноста може да го прикрива лошото управување со финансиите
поради корупција или недостиг од стручност. Еден од начините за да се надмине овој
проблем е да се осигура дека со типовите информации и документи што можат и треба да
бидат доверливи недвосмислено се постапува согласно законот, додека истовремено се
поддржуваат слободата на изразување и слободата на печатот.
Родова обука треба да биде обезбедена за сите различни актери вклучени во
креирањето безбедносна политика за да се поддржи родово одговорен развој и спроведување
на политиката. Барањето за родова обука може да потекне од самите креатори на политики
или од надзорните тела какви што се парламентите и ОГО. За обуката за биде ефикасна, таа
треба да биде скроена за да одговара на потребите и на задачите на посебната публика, да се
фокусира на практични примери, да биде придружена од релевантни материјали и извори и
да биде набљудувана и оценета.
Заедно со посебната обука за родовите прашања, родови теми можат да бидат
вклучени во обуката фокусирана врз безбедносни прашања. Ова второво може да се покаже
како поефикасен пристап за контекстуализирање на важноста на родот меѓу актерите во
безбедносниот сектор. Со цел да се изгради, на пример, капацитетот на пратениците за
надзор врз процесите за креирање безбедносна политика потребна е обука за стратешка
анализа и формулирање политика, како и за парламентарниот надзор врз безбедносниот
сектор.
Процесите за сеопфатна проценка, набљудување и оценка (НиО) помагаат да се
осигура дека безбедносната политика ги задоволува потребите на мажите, жените,
девојчињата и момчињата и дека процесот на формулирање и спроведување ги исполнува
своите идентификувани цели. Родовите прашања можат да бидат вклучени во постоечката
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рамка за проценка и НиО на безбедноста или може да биде преземена посебна родова
ревизија и порценка на влијанието (или обете). Овие процеси треба да бидат преземени како
дел од официјалните процеси на креирање безбедносна политика, но исто така можат да
бидат употребени како алатка за надзор од страна на пратениците и ОГО.
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СОВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ И ИДНИ ПЕРСПЕКТИВИ
Никола Тренкоски
1. Економски системи
Марксистичката интерпретација на економијата теоретски се заснова врз историски
пристап. Ова следи од фактот што нејзиниот предмет на испитување постојано се менува.
Исто така, марксистите воведоа историски карактер и на институцијата, која претставува
облик на организација на деловни единици, во која на однапред утврден начин во рамките на
нивните меѓусебни односи се одвиваат економските активности. Факт е дека условите за
размените на стоки и услуги се разликуваат од земја во земја во различни временски
периоди. Всушност, дури на одреден степен од развитикот на човечкото општество почнало
производството на доволно материјални добра (ресурси). На пример, во минатиот век,
немало производство на радија, телевизиски приемници, транзистори, авиони, космички
бродови, компјутери, пластика, пеницилин, итн. Речиси секоја година се запира
производството на некои производи, од различни причини, односно или се заменува со
други, подобри, поквалитетни, и се почнува со производство не само на други дизајни и
форми, туку и на дотогаш сосема непознати производи. Историскиот карактер на
економијата теоретски се огледа во фактот што непрекинато се менува и се усовршува
начинот на производство во општеството.Заради тоа економската наука од страна на
марксистите се дели на три дела: економија на преткапиталистички општетсвени формации,
економија на капитализмот и економија на социјализмот. Спротивно од марксистичката
економија, неокласичната економија во потполност го игнорираше историскиот карактер на
институциите, тврдејќи дека економската активност (производство, распределба, размена и
потрошувачка) се состои од оптималниот избор кој поединечни претпријатија (деловни
субјекти) кој се врши врз основа на дадените институции (приватна сопственост).
Денес многу општествени системи се наоѓаат или во зачеток на развојот или во
транзиција. Бранот на транзиција, главно ги зафати социјалистичките системи. Оттаму
предметот на проучување на економијата теоретски се подместува кон компромисот кој не
може да го заобиколи ни марксистичкото тврдење, а ниту ни неокласичниот став, по
прашањето на активностите на економските субјекти. Со други зборови, предмет на
проучување на економскта наука се подместува кон компромисот кој вклучува економски
избор и влијанието на институциите врз однесувањето на економските субјекти.
Меѓу заедничките елементи на економскиот систем се набројуваат:
Ресурси
Економски субјекти
Активности
Институции
1.1 Ресурси
Под ресурси ги подразбираме сите расположливи материјални и нематеријални извори на
формирање материјални и економски богатства. Природните ресурси претставуваат најдолго
користени економски ресурси. Во нив спаѓаат: рудно богатство (минерали), вода, воздух и
сите органски и неоргански суровини. Тие имаат важна улога во развојот на економијата во
повеќето земји во современиот свет. Нивното влијание врз развојот на националните
кономии може да биде различен по својот карактер, димензија и ориентација.
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За некои земји природните ресурси се главниот извор и важен катализатор за
економскиот развој, за некои фактор што го забавува економскиот раст, а има и земји кои се
карактеризираат со двете. Значењето на природните богатства за економијата на една земја е
условена од степенот на економскиот и технолошкиот развој, и карактеристиките вградени
во економската структура, и местото на земјата со оглед на националната економија во
меѓународната поделба на трудот, како и голем број на стратешки и политички фактори кои
ја детерминираат соодветната развојна ориентација на домашното природно производство на
суровини. Бројни внатрешни и надворешни фактори ја предодредуваат во секој случај
зависноста на економскиот развој на земјата од природните богатства. Но, во услови на
светски енергетски и суровински недостаток доаѓа до пораст на апсолутното и релативното
значење на природните ресурси за динамиката на производство во секоја национална
економија.
Расположливото природно богатсво, како основа на релативно остра економска структура
(функционирање на земјоделството, енергетиката, металопреработувачката индустрија и сл.),
стана услов на преживување и останок во овој случај. Во прилог на природните ресурси
спаѓаат и средствата за производство. На нив може да се гледа како предмет за работа
(суровини и енергија) и средство за работа (машини, здради и опрема). Во современите
услови на стопанисување посебно место во ресурси спаѓаат и телекомуникациите,
информатичките системи и самите информации. Информациите денес се повеќе добиваат на
значење, затоа што влијаат на значителна заштеда на енергија и материјали. Во контекст на
претприемништвото ова е е посебен сегмент, во кое е особено видливо исклучителната
важност на човечкиот творечки способности. Претприемништво стана четврти фактор на
производството кое се должи на висок професионализам во управувањето на претпријатие од
страна на професионални луѓе- претприемачи и менаџери. Од горенаведеното, може да се
заклучи кои се факторите на производство. Од досега изнесеното може да се каже дека нив
ги сочинуваат субјектите (човекот со неговото работно искуство и работни навики) и
материјалните фактори (средства за производство и суровини-кои биле подложени на
човековиот труд).
Треба да се напомене дека ресурсите се ограничени, а недоволни во однос на човековите
потреби. Тие се продуктивни, што значи дека економските активности во кои се користат
даваат повисок резултати од потрошувачката. За организацијата на економскиот живот е
исто така значајна е структурата на ресурсите. Всушност, во смисла на репродуктивноста,
изворите се поделени во обновливи, може да се зголемат со соодветни активности и кои не
се обновливи, кои не можат да се створат со продуктивни активности.
1.2.Економски субјекти
Со развојот на човековото општество во текот на историјата имало и промени во
организацијата на производството. Тоа значи дека општествена организација на
производството не е дадена засекогаш, туку таа се менува под дејство на различни фактори,
пред се, од развојот на производните сили. Општествената организација на производство се
јавува како сплет на многубројни субјекти кои се ангажирани во процесот на производство.
Под компанија во општа смисла се подразбира организациона мрежа помеѓу средства за
производство и луѓе, кои заеднички произведуваат материјални добра, вршат продажба,
прибавуваат приходи во облик на пари. Со оглед на тоа дека производствената компанија
може да се организира за : локален, национален, меѓународен и светски пазар, таа може да
располага со различен број на вработени, до неколку стотини илјади вработени, што
условува различен обем и димензија на работењето. За разлика од производствените фирми
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во кои се ствараат материјални добра, во домаќинствата како основни потрошувачки
единици се врши трансформација на производи и услуги во соодветна состојба на
задоволство која настанува како резултат на подмирената потреба. Државата како економски
субјект врш трансформација на вложувањата во производи кои задоволуваат јавни и
заеднички потреби. Државата како организациона институција на власта купува и троши
материјални добра, како и приватните субјекти,за да ги остварува своите функции. Државата
не обавува само функција-власт, туку ангажирана е и на понудата на јавни добра и
надлежности во областа на макроекономската политика, како би се ублажиле последиците од
цикличните економски движења.
2. Цели и приоритети
Секој деловен субјект, било да е поединец или организациона група, има своја цел и
однесување. Таа цел ја детерминира целокупнота економска активност на субјектот. Во
економската теорија се доаѓа до претпоставки дека за секој деловен субјект постои
дефиниран и добро уреден сет на приоритети, и дека секој оној кој донесува одлуки се
однесува рационално. Рационалноста се смета како максимизирање на однесувањето,
односно, секој деловен субјект настојува да ја максимизира очекуваната вредноста во
функција на корисноста.
Под економски систем се подразбира интерактивен сет на институции и механизми за
донесување и имплементација на одлуки кои се однесуваат на производство, рапределба,
размена и потрошувачка во една земја во одреден временски приод.
Една од битните карактеристики на економските системи е мултидимензионалноста, што
функционално се претставува во следнава равенка: 7 ES = f (А1, А2, ... Аn) што значи дека
економскиот систем (ES) се дефинира како збир на различни атрибути (А1, А2, ... An)
3. Класификација на економските системи
Во економската литература на Запад често економските системи се групирани во
следниве видови: традиционални економски системи, пазарно економски системи, командни
економски системи и мешани економски системи.
Во историјата на развојот и функционирањето на економскиот систем, познати се два
пазарни и два непазарни економски системи.
Теоретичарите на постиндустриското општество ги делат економските системи на прединдустриски, индустриски и постиндустриски.
Во литературата општо прифатена е следната класификација на економски системи:
➢ Природа на сопственост
➢ Механизам на алокација и координација
➢ Системот на поттик и на мотивација
➢ Организација на донесување на економски одлуки
Системи можат да бидат групирани и според прераспределба на доходот и социјално
осигурување, како и улогата на идеологијата и политиката.
Социо-економските промени на современиот економски систем, покажува дека е
поедноставена поделбата меѓу економски системи во државна и приватна сопственост.
Одговорот на општите економски прашања подразбира постоење на одговарачки
механизам на алокација на производствени ресурси и економските сктивности. Можни
механизми на алокација се: традицијата, пазарот и планските директиви.
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Во традиционалната економија одлуките се резултат на обичаите, традицијата и
културните вредности, кастите и стелешките поделби.
Во основа на пазарната економија се наоѓа децентрализирана организација, а одлуките се
донесуваат од страна автономни субјекти на база на информации кои се резултат на
интеракцијата на понудата и побарувачката.
Во услови на планско насочена алокација одлуките се донесуваат од страна на државните
органи и се спроведуваат по пат на законот. Исто така, многу се ретки случаите на чисто
пазарно, односно чисто планско работење. Мешовитата економија е тип на економски систем
во кој се среќаваат елементи и на пазарна и на командна економија. Системите на поттик се
поделени на три големи групи: принудни, децентрализирани и централизирани. Не постојат
чисто централизирани ниту пак чисто децентрализирани економски системи.
4. Видови на современи економски системи
Класификација на економски системи до крајот на 1980-тите:
➢ Капиталистички економски системи
➢ Централно планирани економски системи
➢ Социјалистичко самоуправувани пазарни системи
После процесот на трансформација на крајот на дваесеттиот век, класификација на
економските системи може да биде:
❖ Социо-пазарни и партиципативни економски субјекти
❖ Традиционално капиталистички економски системи
❖ Земји во транзиција
❖ Социјалистичко реформски економски системи.
5. Глобализацијата како нов тренд во трансформацијата на економските системи
Глобализацијата како светски процес се навестува уште во време на почетните фази на
индустријализацијата, кога со изградбата на железницата и бродоградбата се поставија
основите за светскиот пазар.
Глобалната трансформација претставува интеграција на националните економии на
одделните земји во глобален систем на производство, размена и потрошувачка. На тој начин
интернационализацијата се преточува во понов и квалитативно различен процес на глобална
трансформација. Глобализацијата имплицира степен на функционална интерграција меѓу
интернационално дисперзираните економски активности. Ова значи интерграција на разни
производни процеси кои се отсваруваат во разни делови во светот и го градат крајниот
производ.
Активното вклучување на националните економски учесници во кооперативни и
специјалистички форми на меѓународна стопанска соработка, како и создавање глобална
мрежа на транснационални компании, придонесува за ново поимање на националниот
економски простор и интересните сфери на стопанските субјекти. Стопанскиот простор на
една земја веќе не се поклопува со нејзината политичка карта. Успехот на една фирма на
глобален план зависи од разгранетоста на нејзината деловна мрежа и од соработката со
добавувачите и партнерите од разни континенти.
Современите збиднувања во меѓународната економија се карактеризираат со настанување
на нов поредок со помош на новите информациони технологии, со современите средства за
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масовна комуникација, со мултипликација на меѓународните финансиски текови и
корпорациите кои делуваат ширум светот.
Глобализацијата на стопанските текови ја зголемува подвижноста на луѓето, финансиите
и стоките. Интезивната размена на информации ја формира свеста за постоењето на
заеднички глобални проблеми чие решавање бара ангажирање субјекти на меѓународната
заедница на наднационално ниво т.е бара создавање на глобален институционален економски
систем, врз кои националните држави би пренеле дел од својот суверенитет и ингеренции за
заеднички интерес.
Основна карактеристика на овие промени е фактот дека речиси сите земји во стратегијата
на
идниот
развој
тежиште
ставаат
на
економијата
и
технологијата.
Глобалниот економски систем е процес на кој мора да се приспособува секоја земја, секој
економски субјект, во спротивно тој ќе ги остави далеку зад себе.
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ОХРИДСКИ РАМКОВЕН ДОГОВОР
Сања Радеска
Во последните години, во Македонија се дебатира за тоа каков е „духот на
Охридскиот рамковен договор“ (ОРД), што е, пред сè, поврзано со употребата на т.н.
Бадинтерово правило при формирање на владеачка коалиција (вклучување на најголемата
етничка албанска партија). Која беше „смислата и целта“ на Охридскиот рамковен договор
кога за него се преговараше и се потпиша во 2001-та година? Секако, станува збор за
воспоставување мир во истиот момент, но, исто така, станува збор и за многу повеќе. Тоа не
беше договор за престанок на воените дејствија, туку договор кој македонскиот Устав го
постави врз нова основа. Рамковниот договор претставува, усогласена рамка за обезбедување
на иднината на демократијата во Македонија која го промовира мирниот и хармоничен
развој на граѓанското општество, истовремено почитувајќи го етничкиот идентитет и
интересите на сите (македонски) граѓани. Основата на овој политички договор беше да се
стави крај на конфликтот. Според тоа, Охридскиот договор е и мировен договор. Бидејќи
неговата цел е нормативно гарантирање на политички права за сите граѓани, тогаш не треба
да има дилеми дека тој е и политички договор. Охридскиот договор претставува уникатен
модел на градење на политички консензус кој се движи помеѓу принципите на консоцијално
и унитарно уредување на државата. Тој е несекојдневен обид да се комбинира граѓанскиот
пристап и еднаквите права за сите граѓани, со елементи на консензуална демократија.
Според Малеска, Рамковниот договор претставува модел на поделба на власта (powersharing) и „во пост-конфликтните општества тој е поддржуван, пред сé, од меѓународната
заедница, како оптимално решение кон барањата за сецесија и правото на
самоопределување“. Според Bieber, овој Договор е „механизам за институционализирање на
етничката припадност“.
Главно договорот го прецизира уредувањето на низа начела со кои треба да се
елиминира дискриминацијата и да се постигне целосна општествена рамноправност меѓу
припадниците на разните етнички групи. Договорот повикува на развој на децентрализирана
власт, на тој начин укажувајќи на потребата од значителен пренос на надлежностите од
централната на локалната власт; елиминација на дискриминацијата преку стимулирање на
правичната застапеност на сите етнички заедници во јавната администрација, согласно
нивната процентуална застапеност во државата; воведување посебни собраниски процедури,
чијашто цел е заштита на немнозинските заедници од надгласување во Собранието; права од
сферата на образованието и Имплементација на Охридскиот рамковен договор, употребата
на јазиците, како и права од сферата на слободно и целосно изразување на идентитетот на
немнозинските заедници.
Во Рамковниот договор се определени временски рокови во кои треба да се спроведат
одредени обврски од документот. Повеќето од тие рокови не се запазени и процесот на
имплементација сé уште трае. Може да се рече дека ова доцнење се должи на комплексноста
на промените што се воведуваат во политичкиот систем на земјата, на отпорноста од страна
на политичките елити, политичките пазарења и меѓусебни интереси, но, исто така, и на
отпорноста изразена, пред сé од припадниците на македонската етничка заедница. Од
изложеното погоре може да се заклучи дека имплементацијата на Охридскиот договор
претставува основа на процесот на демократизација на мултиетничкото општество на
Македонија и затоа овој процес не смее да биде миниран под ниеден услов. Истовремено,
овој Договор не може, и не смее да биде заложник на волјата на политичката елита која е на
власт.
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Според мене доколку продолжи политиката на ревидирање на основните принципи и
духот на Рамковниот договор, неминовно ќе мора да се постави прашањето: дали
Македонија има потреба за нов, можеби понапреден модел на мултиетнички аранжман за
нашето општество? Ако содржината на Рамковниот договор постојано се ревидира, можеби
треба да се заклучи дека овој документ не успеал да ги исполни барањата ниту на Албанците,
ниту на Македонците. Во призмата на Рамковниот договор, главните компоненти на
основните принципи кои се однесуваат на концептот power-sharing во врска со внатрешните
работи, односно на полицијата, се поврзуваат со развојот на децентрализираната власт и
недискриминацијата и правичната застапеност.
-Имплементацијата на Охридскиот рамковен договор е процес, и тоа исклучително
важен за иднината на нашата земја. Тоа е клучот за евро-атлантската интеграција на
Македонија, основна политичка цел што е заедничка за сите политички партии како и за
скоро сите граѓани, без разлика на партиската, верската или етничката припадност. Со
Рамковниот договор се предвидува, целосно и безусловно се отфрла употребата на насилство
за остварувањето на политичките цели и со него се предвидуваат само мирни политички
решенија кои можат да ја загарантираат стабилната и демократската иднина на Реблублика
Северна Македонија. Всушност договорот претставува како основа за прекин на
вооружените насилства. Во договорот, како основни принципи се нагласуваат и
суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија, и унитарниот карактер на
државата и дека не постојат територијални решенија за етничките прашања. Па така
мултиетничкиот карактер на македонското општество мора да се сочува и да најде свој одраз
во јавниот живот. Една современа демократска држава, во природниот тек на својот развој и
созревање, мора постојано да обезбеди нејзиниот Устав целосно да ги исполнува потребите
на сите нејзини граѓани во согласност со највисоките меѓународни стандарди, коишто и
самите постојано се развиваат. Развојот на локалната самоуправа е од суштествено значење
за поттикнување на учеството на граѓаните во демократскиот живот каде што сите овие
работи се наведуваат во Охридскиот рамковен договор.
Во договорот се предвидува целосно почитување на принципот на недискриминација
и рамноправен правичен третман на сите лица пред законот. Овој принцип особено ќе се
применува во однос на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија. На
пример во Уставниот суд, една третина од судиите ќе се избираат од страна на Собранието,
со мнозинство од вкупниот број на пратеници, припадници на заедниците. Сите промени кои
што се предвидени ја претставуваат таа пресвртна точка. Граѓаните се тие кои преземајќи ја
одговорноста за сегашноста и иднината на нивната татковина, свесни и благодарни на своите
предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање на самостојна и
суверена држава и одговорни пред идните генерации за зачувувањето и развојот на се што е
вредно од богатото културно наследство и соживотот во Македонија. Договорот е
пресвртница која го симболизира почетокот на процесот на интегрирање на општеството и
градењето вистинска мултиетничка, модерна европска држава. Подготовка на претстојните
генерации за интегрирана и мултиетничка иднина која што е од клучно значење.
Во денешната комплексна глобална реалност, овие цели бараат целосна посветеност
од сите партии и сите етнички групи, да се согласат да го прават истото она за кое ние денес
сме дојдени овде – да разговараат за разликите, да видат каде се согласуваат и каде треба да
се трага по начини како да се оди напред за да се изгради подобар свет за секој граѓанин и за
идните генерации, додека за ова е потребно лидерство. За многу нешта треба да бидеме
горди на нашата земја. Договорот е цврсто интегриран во Уставот на Република Северна
Македонија и земјата направи огромен напредок во текот на изминатата декада. Би сакала да
напоменам дека цврсто верувам дека Охридскиот рамковен договор не треба да се гледа како
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ограничување на аспирациите на оваа земја да го гради својот мултиетнички и
мултикултурен идентитет. Напротив, овој договор треба да се смета за база или платформа за
градење на посилно и поинклузивно општество, во кое секој еден верува дека индивидуално
придонесува кон идниот просперитет на Реблукика Северна Македонија како нација. Без
детално навлегување во тоа што нуди, односно што не нуди овој Договор, реално гледано со
промените шти ги подразбира, нуди една оптимална основа за изградба на порелаксирани
меѓуетнички односи, но и не само толку. Охридскиот рамковен договор е документ кој на
еден многу софистициран начин го инсталира елементот на консензуална демократија во
политичкиот систем на Република Македонија.
Кога зборуваме за иднината на меѓуетничките односи во Македонија, мислам дека
треба да се земат предвид позитивните примери и примерите на соработка и добрососедство
како и заeдничката евроатланска перспектива. доброто соседство и регионалната соработка
се од голема помош за подобрување на меѓуетничките и интеррелигиозни односи. Албанија
секогаш ги поддржувала легитимните решенија кои се направени од нејзините соседи. Таа е
меѓу првите земји кои ја призна независноста на Македонија. Ова беше направено не само
затоа што тука има етнички Албанци кои се втор државотворен народ, туку затоа што бевме
убедени дека така придонесуваме за мирот и за стабилноста во регионов. Повторно ќе
повторам дека причините и предностите на овој Договор веќе се кажани, како што било и ќе
биде секогаш кажано за секој договор кој прекинува војна, кој носи мир и нуди нови
можности за релаксиран развој во едно мултиетничко општество. Охридскиот договор има
неприкосновена важност во однос на регионалната перспектива. Моделот и модалитетите на
Договорот претставуваат предуслов за градењето опуштени односи и мултиетничка
хармонија како важни фактори за понатамошните чекори за регионалната интеграција и за
евроатланските интеграции.
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ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР КАКО ПРЕСВРТНА ТОЧКА ВО
МАКЕДОНСКАТА МОДЕРНА ИСТОРИЈА
Роберт Ѓошевски
Охридскиот рамковен договор е договор за внатрешното уредување на малцинските
права во Република Македонија, потпишан на 13 август 2001 година помеѓу претставниците
на тогашните најголеми политички партии и специјални претставници на ЕУ и на САД.
Охридскиот договор е склучен во текот на ескалацијата на насилства помеѓу етнички
албанската ОНА и македонските вооружени сили во Конфликтот од 2001. Поради тоа, многу
граѓани, особено од македонска националност, го сметале договорот за насилно изнуден и
неприфатлив.
Преговорите се одвивале во Вилата Билјана во Охрид во текот на јули и август 2001,
каде што е и парафиран договорот на 10 август 2001, па оттаму името Охридски договор.
Преговорите траеле речиси еден месец и во нив учествувале претседателот на
РМ Борис Трајковски, претставниците на политичките партии: Бранко Црвенковски,
претседател на СДСМ, Љубчо Георгиевски, претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Имер Имери,
претседател на ПДП, и Арбен Џафери, претседател на ДПА, потоа претставници на
ЕУ: Франсоа Леотар и Хавиер Солана, претставници на САД: Питер Фејт и Џејмс Пердју.
Некој поранешни министри и политичари на Република Северна Македонија сметале дека
Охридскиот рамковен договор е успешна приказна.
Од рамковниот договор произлегуваат четири клучни аспекти: Дека сме одбегнале
продолжување на територијални солуции за решение на етничките проблеми, сме одбегнале
насилство како можност за решение и сме придонеле кон градење култура на толеранција и
меѓусебно разбирање и доверба на многу повисоко ниво.
Амбасадорите пак, тврдат дека рамковниот договор и ги отвара вратите на
Македонија кон ЕУ. Раководителот на Европската делегација во Македонија, Петер
Соренсен, истакнал дека со Рамковниот договор треба да бидат горди политичарите кои во
2001 година ставиле крај на насилството и биле единствени во регионот што направиле
политички компромис за државен интерес.
Рамковниот договор и неговото спроведување на еден начин е виза за Македонија за
патот кон ЕУ. Последната анкета на Евробарометар покажува дека 1,3 милиони граѓани на
Македонија се за интеграција на земјата во ЕУ.
Рамковниот договор ја носи во себе симболиката на Крушевската република.
Охридскиот рамковен договор е едно симболично претендирање да се достигнат
пораките на Крушевскта република, изјавил на затворањето на Конференцијата посветена на
10 годишнината од потпишувањето на Рамковниот договор во Охрид, вицепремиерот во
Владата на РМ Муса Џафери. Според него содржината на договорот не треба да се третира
радикално, како политичка формула за поделба на власта меѓу двата мнозински етникуми –
македонскиот и албанскиот, туку како придобивка за сите во Македонија.
Рамковниот договор останува темел за мир и демократски развој на Македонија на патот кон
ЕУ.
Рамковниот договор не е конечен договор, што ги опфаќа сите етнички односи еднаш
засекогаш, туку дава рамки за осврт на основните правни и институционални прашања и
механизам на алатки за почитување на етнички прашања. Другото е задача која се уште и
престои на оваа земја.
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МУЛТИКУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Даниел Премчески
1. Вовед
Културата спаѓа во основните поими на современите општествени и хуманистички
науки. Од сите поими кои се наоѓаат на репертоарот на современата социологија и на неа
блиските науки, посебно во културната антропологија , ниеден поим не е толку базичен и
важен како што е тоа поимот култура. Терминот култура доаѓа од латинскиот поим „cultis“,
што значи негување, обработка.
Културата, во својата суштина, е социјален феномен, бидејќи се раѓа, функционира и
влијае на останатите општествени појави. Ако поимот култура го сфатиме како вкупност на
општествени односи и духовни творби, кои се создаваат во процесот на тие односи, во тој
случај јасно мора да се отфрли тврдењето според кое културата е само резултат на
инспирација и творештво на надарени поединци. Таа, всушност, е и тоа. Во суштина, таа
настанува во процесот на заемно дејствување, разни достигнувања, резултати во рамките на
еден општ општeствен амбиент во секој историски момент и како резултат на посебните
активности на поединците. Секоја поединечна личност, како и секоја поединечна генерација,
се создава врз база на одредени достигнувања, односно резултати на минатите генерации.
Концептот на мултикултурализмот во неговото дескриптивно значење е нашироко
прифатен. Да се каже дека некое општество е мултикултурно, значи да се посочи на
културното различје на тоа општество.Таквата употреба на концептот е еднаква на
значењето на културниот плурализам.
Нормативното значење на мултикултурализмот се однесува на можните начини на
општествена организација, која за свој принцип го има културното различје. Во контекст на
политичкоправната теорија, посебно во рамките на либералната теорија, мултикултурниот
дискурс се темели на премисата дека малцинските култури, односно начини на живот не се
доволно заштитени со индивидуалните права на нивните припадници, па според тоа треба да
бидат заштитени со специјални колективни права и одредени привилегии. Ваквиот став се
брани со аргументот дека културниот идентитет има суштинска улога во конституирањето на
личниот идентитет на поединецот. Бидејќи културата, односно културната заедница е од
такво фундаментално значење за животот на нејзините припадници, културните практики на
малцинските културни заедници треба да бидат заштитени.
2. Култура - поимно и терминолошко одредување
До денес се анализирани повеќе од 300 дефиниции на културата со што се укажува на
полифункционалноста на овој поим. Култура во најширока смисла значи целесообразна нега,
преработка, обработка, оспособување и усовршување на една ствар. Во потесна смисла,
културата значи процес на човекова интервенција врз природно дадените предмети и објекти
и нивно приспособување на човековите потреби. Културата е севкупност на човековите
материјални и духовни остварувања и артикулации на неговите историски индивидуални и
колективни – практични, естетски, теориски, митски и религиозни облици на изразување.
Тоа значи дека поимот ја опфаќа културата на создавањето (poiesis) и културата на
дејствување во етичка смисла (praxis).
Најширокото значење на поимот „заедничка култура“ подразбира делење на
заеднички симболи, вредности, кодови и норми. Овие поопшти дефиниции не
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специфицираат точно кои симболи, вредности, кодови и норми се важни за членовите на
групата, па затоа се претпоставува дека индивидуите нема да ги делат сите нив подеднакво и
дека нема да ги споделуваат вредностите со оние кои не се членови на групата. Индивидуите
од една иста етничка група ќе имаат многу повеќе заеднички нешта меѓу себе отколку
индивидуите од различни етнички групи. Кога се вели дека групата има заедничка култура,
пред сè, се мисли на тоа дека нејзините членови постапуваат соогласно со истата или со
сличната рамка на значење, т.е. употребуваат исти концепти и меѓусебно се разбираат, при
што не е важно дали тие ќе се определат да се приклонат кон апсолутно идентичен
симболизам, вредности кодови и норми или дека ќе зборуваат ист јазик. Ова разбирање на
културата е, всушност, нејзина концептуализација како семиотичка пракса.
3. Елементи на културата
Вo рамките на анализата за структурата на културата, на нивo на глoбалнo oпштествo,
какo oснoвнo прашање се пoјавува и прашањетo за дефинирање и поделба на елементите на
културата. Таа задача не мoже да се направи без oдреденo арбитрирање вo поделбата, акo се
има предвид мнoгузначнoста и мнoгустранoста на брoјните видoви културни твoрештва. Нo,
вo секoј случај, се чини дека пoјдoвна oснoва треба да бидат главните карактеристики на тие
твoрби, начинoт на пoврзување сo другите културни твoрештва и утврдување на oснoвните
улoги штo тие твoрештва треба да ги имаат. Вo таа смисла, мoраме да збoруваме за
кoмуникациските, сoзнајните, oсмислените и регулативните задачи на културата, нo и за
сooдветните видoви на твoрештвo.
Без да се влегува вo пoдрoбнoсти штo би значеле oпишување на секoе oд тие видoви и
пoдвидoви твoрештва, мoжат да се разликуваат:
1. Јазикот, какo oснoвен oблик на кoмуникациските културни твoрештва, кoј сoдржи
низа пoврзани звукoви кoи сами за себе ништo на значат, нo сo стандарди зацијата им се
придава, oд страна на oпштествoтo, oпштoприфатливo значење, кoе вo рамките на слoжениoт
систем oвoзмoжува симбoличка кoмуникација. Пoкрај кoмуникациските oбележја, јазикoт
има и значајни кoгнитивни, па и нoрмативни, oпштествени карактеристики;
2. Сoзнајни (кoгнитивни, гнoсеoлoшки) твoрештва, кoи нудат, пoмалку или пoвеќе,
oбјективна слика за светoт, oднoснo сo нив чoвекoт гo oбјаснува светoт. Тука какo пoдвидoви
се пoјавуваат: здравoразумнотo сoзнание, религијата, филoзoфијата, идеoлoгијата,
стереoтипите и предрасудите, какo и науката. Фактoт дека напoреднo пoстoјат мнoгубрoјни
сoзнајни твoрби, збoрува за тoа дека ниедна не е сoзнајнo сoвршена, нo и дека сoзнајните
кoмпoненти се надoпoлнуваат сo oстанатите;
3. Вреднoстите сoчинуваат хиерархиски систем на духoвни твoрби кoи гo oсмислуваат
живoтoт и гo насочуваат чoвекoвoтo дејствување, oдредувајќи штo е пoжелнo, дoбрo,
правилнo, мудрo или кoриснo и oдредувајќи ги oбјектите, какo цели и идеали. Внатре вo тие
oбласти кoи ги сoчинуваат дoста скриени категoрии, какo пoсебен вид на артикулиран тип на
твoрби, се пoјавува уметнoста как o специфична категoрија кoја ја карактеризира естетската
вреднoст, oднoснo oна штo е убавo;
4. Нoрмите-правилата, какo елементи на културата, сoдржат наредби и забрани за
чoвечкoтo oднесување и вo извесна смисла претставуваат oперациoнализација на
oпштествените вреднoсти. Наредбите и забраните, какo oпштествени нoрми и правила,
oпфаќаат и казни - санкции за нивнoтo непoчитување. Пoстoјат пoвеќе видoви на казни,
oднoснo санкции, и аналитички наједнoставнo мoжат да се разликуваат акo се земат предвид
субјектите и карактерoт на казните . На првo местo се правните нoрми, нив ги дoнесува
државата, се грижи за нивнoтo спрoведување вo практиката, а казните ги oдредуваат
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државните oргани; oбичајните нoрми, за кoи казните ги oдредува фoрмалнo
неoрганизиранoтo oпштествo и oпштествените групи вo негo; мoралните нoрми, кај кoи
казната се сoстoи oд срамoт кoн себеси за сoпствените пoстапки, кoи заедницата ги цени за
нештo што не е пoзитивнo и дoбрo, па ги става на сoвест за стoренoтo; какo и некoи
нoрмативни елементи, кoи се пoмалку значајни, какo штo се верските прoписи, прoписите за
начинoт на oблекувањетo и др.
5. Експресивните симбoли стануваат предмет на вни мание какo пoсебен oблик на
културни твoрби вo пoнoвo време. Експресивните твoрби ја истакнуваат приврзанoста и
вернoста на еден систем на симбoли, какo штo се знамињата, звучните симбoли-химни,
грбoви и др.
4. Мултикултурализам – поим
Сoвремениoт свет се карактеризира сo некoлку oснoвни тенденции. Тoј е
мултикултурен и намалувањетo на ефектите на oсoзнавањетo на различнoста на
интернациoнален и интеркултурен план има oгрoмнo значење. Светoт се глoбализира и
нарoдите се вo згoлемена екoнoмска, научна, културна и пoлитичка меѓузависнoст.
Глoбалните мерења на културата запoчнуваат да дoминираат над лoкалните. В o сoвременoтo
oбразoвание интернациoналните тенденции дoбиваат преднoст вo oднoс на тенденциите на
сепаратизам и културнo раздвoјување. Училиштата стануваат мултикултурни. Спoред редица
прoцени, дo 2010 гoдина пoвеќе oд 70% oд класoвите вo САД и во Еврoпа ќе бидат сoставени
oд деца oд различни етнoси и раси, практичнo сите училишта ќе бидат мултикултурни и
пoвеќејазични. Интеркултурнoтo oбразoвание, спoред различни размислувања, нема
алтернатива. Ова е предмет на дискусија и размислување вo Република Македoнија вo
пoследните 10 гoдини, а вo светoт вo пoследните 20 - 30 гoдини.
Има три категoрии на oпределување на терминoт мултикултурализам:
- Ширoки oпределби - мултикултурализмoт вклучува мнoгу карактеристики пoврзани
сo идентитетoт: раса, религија, пoл, јазик, физички белези, сoциo-екoнoмски статус,
геoграфска местoпoлoжба, нациoналнoст, начин на живoт и сл.
- Еднoстрани oпределби - сврзани сo oграничени ситуации, при штo фактoрите се
различни расни или етнички групи. Се мисли дека дека ширoките oпределби развиваат
ситуации вo рамките на кoи не мoже да се сoгледа вистинскoтo меѓукултурнo дејствување.
Мултикултурализмoт се сврзува самo сo бoјата на кoжата или сo малцинските групи. Вo
кoнтекст на oвие oпределби мнoгу се спoри oкoлу прашањетo дали расните разлики вoдат дo
културни разлики. Мнoгу честo, истo така, пoгледoт е свртен единственo кoн групите штo се
предмет на дискриминација, oднoснo кoн т.н. „пoпулации вo ризик” - малцинства и други
групи сoцијалнo слаби и др.
- Нациoнални или меѓунарoдни oпределби - мултикултурните oпределби ги
изведуваат oд нациoналните или меѓунарoдните oднoси.
Мултикултуралистички пристап какo систематичен и сестран oдгoвoр на културнoтo
и етничкo разнoбразие, сo oбразoвни, лингвистички, екoнoмски и сoцијални кoмпoненти е
oпределувачки механизам и пример какo принцип на уредува ње Австралија и Канада.
Терминoт мултикултурен и мултикултурализам се упoтребува вo прoграмскo-пoлитичка
смисла. Пoврзан е сo oпределена пoлитика кoн етничкoтo разнoбразие. Мултикултурализмoт
ја oтфрла кoнцепцијата за асимилација-целoсна сoцијална интеграци ја на нарoдите вo
oпштествoтo, идентификација сo дoминантната култура и институции, исчезнување на
етничката група какo издвoенo и издеференциранo лице и збир на карактеристични
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различнoсти oд другите целини. Ја oтфрла идејата за културнo равенствo и културен
сепаратизам.
Културната разнoвидност, какo првo, настанува сo инкoрпoрирање на претхoднo
самoуправуваните и теритoријалнo кoнцентрираните култури вo пoгoлема држава. Овие
инкoрпoрирани култури, кoи ги нарекуваме нациoнални малцинства или сo некoи слични
термини, настoјуваат да се oдржат какo специфични oпштества пoкрај мнoзинската култура и
бараат различни видoви на автoнoмија или самoуправа какo би oбезбедиле свoј oпстанoк
какo специфични oпштества. Вo друг случај, културната разнoвидност настанува какo
резултат на индивидуалната или семејната имиграција. Таквите имигранти честo oбразуваат
лабави асoцијации кoи ги нарекуваме етнички групи. Тие пo правилo сакаат да се
интегрираат вo пoширoкoтo oпштествo и да бидат прифатени какo нивни пoлнoправни
членoви. Иакo тие бараат пoгoлемo признавање на сoпствените етнички идентитети, нивната
цел не е да станат сепаратни и самoуправни нациoналнoсти внатре вo пoширoкoтo
oпштествo, туку да ги мoдифицираат институциите и закoните на матичнoтo oпштествo какo
би ги приспособиле на културните разлики. Најгoлем брoј земји вo светoт се културнo
хетерoгени. Пo најнoвите прoцени вo 184 независни држави вo светoт пoстoјат oкoлу 600
јазични и 500 етнички групи. За самo некoлку земји вo светoт мoже да се каже дека нивните
граѓани делат ист јазик и дека припаѓаат на иста етнoнациoнална група.
5. Дилемите на мултикултурализмот – проблеми и предизвици
Мултикултурната теорија и стварност позиционирани во либерално-демократски
наратив проблематизираат неколку дилеми кои се предизвик за секое современо општество.
Имено, конфликтот помеѓу барањата за заедништво и посебност, формите и дострелите на
етнокултурната неправда, односот на политиката на признавањето со политиката на
редистрибуцијата, проблемот на мултикултурната ранливост, и тензијата меѓу парадигмите
за нацијата-држава и фактот за мултикултурниот карактер на современите општества, се
поважните прашања кои заслужуваат да бидат споменати.
Мултикултурното општество се соочува со две конфликтни барања и има потреба да
создаде политичка структура што ќе овозможи нивно помирување на правичен и на
колективно прифатлив начин, т.е. во таквото општество мора да се поттикнува силно чувство
за заедничко припаѓање меѓу сите граѓани, инаку тоа не би можело да дејствува како
обединета заедница способна да презема и да поттикнува колективни одлуки и да ги
регулира и да ги разрешува конфликтите. Иако изгледа парадоксално, колку е подлабока
различноста во општеството, толку е понеопходно заедништвото и кохезијата, бидејќи слабо
поврзаното општество чувствува закани од различностите и му недостасуваат доверба и
волја да ја прифати и да живее со неа. Така, предизвик за мултикултурализмот е да ги урне
сите модели што ги редуцираат разните форми на човечка егзистенција во унитарната шема,
бидејќи тоа се смета за неправедно.
Втор голем проблем што го отвора мултикултурализмот е прашањето за
етнокултурната неправедност, која може да се отслика низ двете нејзини најдоминантни
облици: социоекономската неправда, заснована врз политичко-економската структура на
општеството и културната (симболичка) неправда. Притоа се смета дека културните
неправди се посебни од социоекономските неправди, па оттука барањата на етнокултурните
групи за признавање (recognition) ја промовираат групната диференцијација, додека оние за
редистрибуција ја промовираат групната дедиференцијација (изедначувањето). Се чини дека
„политиката на признавање“ и „политиката на редистрибуција“ имаат контрадикторни цели,
бидејќи луѓето што се предмет и на културна и на економска неправда бараат и признавање и
New Balkan Challenges – Contemporary Students Policy Paper
ISSN 2545-4862

- 26 -

редистрибуција. Во однос на ова не постои обединувачка теорија, а тоа произлегува од
фактот што мултикултурализмот, како политичко, социјално и културно движење, пред сè, е
насочен кон почитувањето на мноштвото неусогласени перспективи надвор од доминантните
традиции. Најчесто дилемите на мултикултуралистите се: дали да се прифати еднаквоста и
посебноста; дали да се ограничи анализата само на културите; дали да биде во фокусот само
материјалната страна на мултикултурноста; дали да се споредуваат и да се мерат културите
или, пак, само културните групи; дали да се бара само признавање на посебноста или
признавање на правото на редистрибуција итн.
6. Мултикултуралноста во Република Македонија
Вo тoј кoнтекст мoра да истакнеме дека и Република Македoнија е мултикултурна
држава кoја истo така живее сo oвие прoблеми. Вo пoнатамoшниoт текст oд oвoј труд
пoсебнo ќе се задржиме на јазичните права на етничките заедници Република Македoнија,
oднoснo на сѐ пoвеќе карактеристичниoт билингвизам или пoкoнкретнo на упoтребата на
македoнскиoт јазик и јазикoт на најмнoгубoјната малцинска етничка заедница, албанската.
Штo значи били нгвалнoст? Кај нас вo Македoнија дoста нејаснo и нетoчнo се oбјаснува
пoимот билингвалнoст, сo штo се наметнува мислење дека били нгвалнoста вo Македoнија и
нејзинoтo вoведување в o пракса би значелo дека сите вo Република Македoнија треба да гo
збoруваат македoнскиoт јазик какo службен јазик вo државата, нo дека мнoзинската
македoнска заедница не треба да ги пoзнава јазиците на другит е малцински заедници кoи
живеат вo државата, oднoснo албанскиoт јазик, јазикoт на најмнoгубрoјната малцинска
заедница. Вo суштина, билингвалнoста во Република Македoнија вo иднина ќе се oднесува
на упoтребата на македoнскиoт јазик какo службен јазик и упoтребата на албанскиoт јазик на
албанската заедница, кoја е најмнoгубрoјна малцинска заедница и кoја вo oдредени региoни е
вo мнoзинска пoзиција вo oднoс на македoнската заедница кoја е мнoзинска на глoбалнo
нивo. Спoред пoследниoт пoпис, вo вкупнoтo населен ие на Република Македoнија
албанската заедница е застапена в o прoцент малку пoгoлем oд 25, штo спoред Рамкoвниoт
дoгoвoр а и спoред Уставoт oд 2001 гoдина, кoј е усoгласен сo Рамкoвната спoгoдба, значи
дека и на државнo нивo, а и вo oние заедници на лoкалната самoуправа вo кoи припадниците
на етничката заедница се вo прoцент oд 20 и пoвеќе, службен јазик вo меѓусебната
кoмуникација oсвен македoнскиoт јазик ќе биде и јазикoт на другата заедница или
пoкoнкретнo на албанската. Билингвалнoст значи двете етнички заедници вo етнички
хетерoгениoт региoн без разлика кoја е мнoзинска, а кoја малцинска, акo ги задoвoлуваат
критериумите дадени вo Рамкoвниoт дoгoвoр и усoгласениoт сo негo Устав на Република
Македoнија за упoтребата на јазикoт, да ги гoвoрат и двата јазика. Аналогно на тоа,
билингвалнoста в o oбразoваниетo значи сите деца наставата да ја следат на двата јазика:
oбичнo вo пракса тoа се прави така штo секoја етничка заедница oснoвните предмети ги
следи на свoјoт јазик, а другите предмети се следат или на едниoт или на другиoт јазик.
Дoкoлку јазикoт на мнoзинската група е пoзастапен се oрганизираат пoсебни часoви за
изучување на втoриoт јазик. Во нашата oбразoвната практика не пoстoи билингвалнoст, туку
диглoсија, штo значи дека едната група ги пoзнава и двата јазика а другата самo свoјoт, штo
вo кoнкретниoт случај кај нас oва се oднесува на oднoсoт пoмеѓу македoнската мнoзинска
заедница и oстанатите етнички заедници или пoкoнкретн o пoмеѓу македoнската и
албанската заедница. Кај нас в o Република Македoнија прип адниците на сите етнички
заедници, спoред различни истражувања, гo пoзнаваат и свoјoт мајчин јазик и македoнскиoт
јазик, вклучувајќи ги тука и припадниците на албанската заедница, дoдека припадниците на
македoнската заедница, сo мал исклучoк, гo пoзнаваат самo сoпствениoт јазик штo вo
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принцип значи дека една заедница ги пoзнава двата јазика, а другата самo свoјoт. Така штo
кoмуникацијата се oстварува самo на еден јазик , наместo на два дoкoлку и двете нив ги
пoзнаваат, штo вo права смисла би претставувалo билигвалнoст. Сoстoјбата на диглoсија, в o
ситуација на вoведување на пoлитика на били нгвалнoст, значи исклучување oд
административните служби на сите штo не гo гoвoрат дoбрo втoриoт јазик. Наглoт o
вoведување на били нгвалнoста вo системoт на Република Македoнија без при способување
на oбразoвниoт систем вo oваа насoка, а знаејќи дека припадниците на македoнската а и на
oстанатите заедници не г o пoзнаваат албанскиoт јазик, ќе дoведе д o мнoгу несакани
пoследици на пазарoт на трудoт, а и дo мнoгу oтпуштања oд рабoта на гoлем брoј
административни службеници, особено вo oпштините вo кoи Албанците се вo мнoзинствo,
пoлoвина или една четвртина, пoради непoзнавањетo на албанскиoт јазик. На oва се
надoврзува барањетo за прoпoрциoналната застапенoст на припадниците на зедниците вo
сите институции на системoт, што претставува уште 32 еден аргумент и oснoва за oтпуштање
на припадниците на мнoзинската заедница. Секаквo наглo имплементирање на Рамкoвниoт
дoгoвoр штo се oднесува дo упoтребата на јазиците и вoведувањетo на билингвалнoста ќе
дoведе дo несакани пoследици и меѓуетнички тензии кoи не ни се пoтребни вo oвoј мoмент
акo сакаме да изградиме граѓанска држава oд еврoпски тип и да си гo најдеме свoетo местo
вo еврoпскoтo семејствo.
7. Заклучок
Ултимативна дефиниција за мултикултурализмот не постои, но тој најчесто се
поистоветува со културните различности. Во современоста се оспорува мислењето дека
културата е хомогена и стабилна структура, т.е. во практиката индивидуите припаѓаат на
многу различни култури и имаат сложени идентитети, па оттука, дефинирањето на
мултикултурализмот е искучително тешка задача. Да се тргне во дефинирањето на
мултикултурализмот, при што почетна точка претставува ослободената индивидуа, е еден од
многуте пристапи на овој дискурс, но, несомнено, ваквата позиција е најблиска до
индивидуалниот либерализам. Накусо кажано, денешните мултикултуралисти го истакнуваат
мултикултурализмот внатре во секоја индивидуа, бидејќи луѓето се способни за
идентификување со мноштво идеи и со многу концепции за начинот на живеење, а не се
заглавени исклучиво во сопствениот физички изглед, културата или етничкото потекло.
Основниот постулат на мултикултурализмот е инклузивноста, а тоа воедно подразбира дека
не треба да се отфрли своето за да се стане мултикултурен, туку дека не треба да се
омаловажуваат другите. Мултикултурализмот, согласно со либералната етика за слободата
на изборот, подразбира дека треба да се дозволи изборот на нашето членство, наместо тоа да
е детерминирано исклучиво преку наследството. Во таа насока, мултикултурализмот треба
да им овозможи на луѓето да бидат слободни дотаму да можат и да се преобратат во друга
култура.
За мултикултурното општество се говори ако станува збор за културна плуралност во
едно општество и во една држава. Комплексноста на политиката во услови на културен
плурализам во мултикултурните општества не се огледа во фактот што различните културни
сегменти практикуваат различна културна и институционална интерна пракса, туку посебно
поради тоа што имаат различни односи кон поширокото општество и неговите
макроинституции, кон вредностите врз кои тие се темелат и со тоа постојано го
проблематизираат поширокиот консензус. Таквите општества ги нарекуваме мултикултурни
општества, како општества во кои културниот плурализам станува доминантен и
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повеќеслоен – на локално ниво како микрозаедници, како начин на живот, на еснафскопрофесионално, а на глобално ниво ја поседува политичката сцена.
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ЕКОЛОГИЈА
Дарко Карафилоски
Екологијата е научна дисциплина која ги изучува заемните односи на живите
организми и нивната интеракција со животната средина. Темите на интерес на еколозите
вклучуваат изучување на составот, поделбата, количината (биомасата), бројот, состојбите на
промена во организмите во рамки на екосистемите и помеѓу нив. Екосистемите се составени
од делови кои динамично си дејствуваат и ги вклучуваат организмите, заедниците кои тие ги
формираат и неживите компоненти на нивната животна средина. Процесите на екосистемите
како што се првичната продукција, педогенеза, циклусот на хранливите материии
разновидни активности кои вклучуваат создавање на нишите, го регулираат протекот на
енергија и материја во животната средина.
Овие процеси се одржани од биолошката разновидност. Биодиверзитетот се однесува
на разновидноста на видовитево екосистемите, генетските варијации помеѓу нив и процесите
кои се функционално збогатени од разновидноста на еколошките интеракции.
Екологијата
е
интердисциплинарна
област
која
во
себе
ја
вклучува биологијата и науката за Земјата. Терминот “екологија” ("Ökologie") за прв пат е
воведен во 1866 година од германскиот научник Ернст Хекел (1834г. - 1919г.). Старите грчки
филозофи како Хипократ и Аристотел ги поставиле темелите на екологијата како
дисциплина во нивните истражувања за историјата на природата. Кон крајот на 19-тиот век
екологијата преминува во сериозна научна дисциплина.
Еволутивните концепти за адаптација и природна селекција станале темели на
модерната еколошка
теорија.
Екологијата
не
е
синоним
со
животната
средина, енвироментализмот, историјата на природата или со науката за животната средина.
Повеќе може да се поврзе со еволутивната биологија, генетиката и етологијата. Разбирањето
на меѓусебните интеракции на биолошката разновидност и еколошките функции е значаен
фокус на интерес во еколошките проучувања.
Еколозите се трудат да ги објаснат:
- Животните процеси и адаптации
- Распространетоста и бројноста на организмите
- Движењето на материите и енергијата во заедниците
- Сукцесивниот развој на екосистемите и
- Изобилството и поделбата на биодиверзитетот во контекст на животната средина.
Екологијата е исто така и наука за човекот. Практичната примена на екологијата е
во заштита и зачувување, управувањето со водите и водните станишта, управувањето со
природните
ресурси
(агроекологија,
земјоделство, шумарство,
агрошумарство,
рибарство), просторно планирање (урбана екологија), здравството, економијата, основната и
применетата наука и социјалната комуникација на луѓето (антропогена екологија).
Екосистемите одржуваат биофизички реакциони (фидбек) механизми со кои ги
прилагодуваат метаболичките стапки и еволутивните динамики помеѓу живите (биотски) и
неживите (абиотски) компоненти на планетата.
Екосистемите одржуваат функции за поддржување на животот и произведуваат
природен капитал преку регулацијата на континенталната клима, глобалните биогеохемиски
циклуси, филтрацијата на водата, почвите, храната, влакната, лековите, контрола
на ерозијата и многу други природни карактеристики на научната, историската, економската
или суштинската вредност.
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Екологијата е исто толку биолошка наука, колку што е и наука за човекот.
Антропогената екологија е интердисциплинарно истражување за екологијата на нашиот вид.
Антропогената екологија може да се дефинира: (1) од био-еколошки аспект како изучување
на човекот како еколошки доминантен во растителните и животинските заедници и системи;
(2) од био-еколошкиот аспект едноставно како уште еден животински вид кој влијае и е под
влијание на неговата физичка околина и (3) како човечко суштество, различен од
животинскиот свет во целина, кој влијае на физичките и модифицираните средини на еден
карактеристичен и креативен начин. Вистинската интердисциплинарна антропогена
екологија најверојатно ги обединува сите три. Терминот бил официјално воведен во 1921
година, но многу социолози, географи, психолози и други дисциплини биле заинтересирани
за човечките односи со природните системи векови однапред, особено во доцниот 19ти век.
Еколошката комплексност со која човекот се соочува во текот на технолошката
трансформација на планетарниот биом довело до антропоценот. Уникатен збир на околности
довел до потребата за нова наука наука која ќе ги обедини заедно човековите и природните
системи, која се надоврзува но и ги надминува границите од областа на човечката екологија.
Екосистемите се врзани за човечковото општество преку критичните и сеопфатни функции
за животна поддршка што тие ги содржат. Како признание на овие функции и неможноста на
традиционалните економски методи за вреднување на екосистемите, се појавил зголемен
интерес за општествено-природниот капитал, кој обезбедува начини за вреднување на
акциите и користењето на информациите и материјалите кои потекнуваат од екосистемските
добра и услуги. Екосистемите произведуваат, регулираат, одржуваат и снабдуваат со услуги
кои се неопходни и корисни за здравјето на луѓето (когнитивни и физиолошки), економијата,
па дури обезбедуваат и информации и како една жива библиотека даваат можности за наука
и когнитивен развој кај децата вклучени во комплексноста на природниот свет.
Екосистемите се врзуваат за човековата екологија, бидејќи тие се основен градбен блок на
глобалната економија, зошто секој производ и капацитет за размена на крајот произлегува од
екосистемите на Земјата.
Екологијата е употребна наука за обнова, која ги поправа деловите нарушени преку
човековата интервенција, во управувањето со природни ресурси, како и во оценка на
влијанијата врз животната средина. Едвард О. Вилсон во 1992 година предвидел дека 21-от
век "ќе биде ерата на реставрација на екологијата".
Еколошката наука напреднала со многу брзо темпо во индустриската инвестиција за
враќање на екосистемите и нивните процеси во оние делови кои по нарушувањето биле
напуштени. Менаџерите на природни ресурси,на пример во шумарството, ги вработувале
еколозите за да развиваат, адаптираат и да спроведуваат екосистемски методологии во
фазите на планирањето, функционирањето и обновувањето на фазите за искористувањето на
земјиштето.
Екологијата се користи при одржлива жетва, управување со болести и пожари, во
управувањето со рибните фондови, за интегрирање на користење на земјиштето со
заштитените подрачја и заедниците и зачувување на сложените геополитички предели.
Животната средина на екосистемите ги вклучува и физичките параметри и биотските
атрибути. Таа е динамички поврзана и содржи ресурси за организмите во секое време во
текот на нивниот животен циклус. Како терминот "екологија" така и терминот "животна
средина" имаат различни концепциски значења и се поклопуваат со концептот на
"природата".
Животната средина го вклучува физичкиот свет, општествениот свет на човековите
односи и изградениот свет на човековото творештво. Физичката средина е надворешна во
однос на нивото на биолошка организација која се истражува, вклучувајќи абиотски фактори
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како што се температурата, радијацијата, светлината, хемијата, климата и геологијата.
Биотската животна средина вклучува гени, клетки, организми, членови од ист вид и други
видови кои делат живеалиште.
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РАЗВОЈ НА ЕКОЛОГИЈАТА
Борче Василевски
Од грчкиот збор oikos - дом, живеалиште, живеалиште.
За прв пат зборот екологија го користел Ернест Хекел во 1866 година во книгата
Природна историја на создавањето. Првично беше создаден како гранка на зоологијата и
како проучување на односот меѓу животинските видови и нивните органски и неоргански
средини.
Таа се јавува како посебна научна дисциплина во рамките на биологијата. Исто така
се смета дека нејзиниот вистински творец е Чарлс Дарвин (1809 - 1882), почетник на новата
екологија. Тој смета дека идејата за борбата за опстанок опфаќа група на меѓусебни врски на
живите суштества, едни кон други и кон нежива природа. Овие односи мора да биде во
развој, а со тоа и меѓусебно променливи и задоена со постојано нови контрадикции,
предизвикувајќи прилагодување на организмот на варијабилноста на животната средина.
НАСТАН И РАЗВОЈ НА ЕКОЛОГИЈАТА
Иако односот меѓу живите суштества и остатокот на природата уште се смета за грчки
филозофи Аристотел, Теофраст и Хипократ, римскиот поет Вергилиј и филозоф Лукрециј,
екологија во вистинска смисла на зборот се јавува релативно доцна во текот на втората
половина на 19 век, силно се развива во средината на 20 век. Екологијата се создава кога
економската активност на човекот ја деградира природната средина, ја доведува во прашање
опстанокот на човекот. Развојот на екологијата се должи на сфаќањето дека економскиот
развој дошол во конфликт со социјалниот напредок кој стана крути сет на појавите на
животната средина.
Основните елементи на секоја еколошка дефиниција се:
•
•
•
•

живи суштества
средина (средина)
интеракцијата на живите суштества во средината
односот помеѓу живите суштества и животната средина.

Според поделбата на живите суштества, тие се разликуваат:
•
•
•

екологија на растенија
екологија на животните
Човечка екологија (првиот оддел за човечка екологија го отвори Е. Л. Бенкс во
Кембриџ)
Човечка екологија

Е сосема нова научна дисциплина. Прв пат на термин кој се користи Bardžes парк во
1921 година, во смисла на медицинската наука која ги проучува влијанието на животната
средина на човекот, неговото здравје и нивната меѓузависност. Човечката екологија ги
проучува специфичните односи меѓу човекот и неговата околина, иако овие односи исто така
учат и други науки од различни аспекти.
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Целта на човековата екологија е да се воспостави рамнотежа во природата и
општеството, со акцент на социјалните фактори, и ја истражува природата на структурата на
заедницата.
Екологијата предизвика одредени научни преференции, меѓу кои најважен интерес за
истражување на феноменот на животната средина и феноменот на живеалишта.
Ориентацијата на екологијата на истражување на феноменот на животната средина и
феноменот на живеалишта е условена од:
• Содржината на екологијата која го опфаќа односот меѓу човекот - средината и
средината – човекот
• специфичноста на околината околу човекот
• развивање интерес за регионални прашања
Екологија е принципиелната позиција на преминот во областа на проучување на
односите на човековата активност и животната средина, и како човек се гледа како социјално
битие, тоа е потребно да учат станува одредена областа на екологијата, која ги зема во
предвид вредностите и институциите на човештвото во одредувањето на ставовите кон
социјалните околина.
Човечката екологија на тој начин ја опфаќа проучувањето на структурата и развојот
на популација која се прилагодува на животната средина, земајќи ја предвид технологијата и
организацијата.
Човековите екологија и екологијата се пожали Предвидување функција, бидејќи
времето во биологијата во науката со општите вредност - закон што не може да се оправда, и
дека премногу носи биолошки закони во однос на човекот и животната средина.
Од друга страна, социјалната средина, студии за животната средина ondosno направи
чекор напред дополнително земајќи ги во предвид односот помеѓу човекот и неговата
8околина, социјалната интеракција и процеси во кои се случуваат овие односи, утврдување
на човекот, како и природните и комунални суштество. Иако почнува од гледна точка на
екологијата, односно човечката екологија, социолошка гледна точка го проучува односот
помеѓу човекот и животната средина.
Односи со животната средина
Животната средина на екосистемите ги вклучува и физичките параметри и биотските
атрибути. Таа е динамички поврзана и содржи ресурси за организмите во секое време во
текот на нивниот животен циклус. Како терминот "екологија" така и терминот "животна
средина" имаат различни концепциски значења и се поклопуваат со концептот на
"природата". Животната средина го вклучува физичкиот свет, општествениот свет на
човековите односи и изградениот свет на човековото творештво. Физичката средина е
надворешна во однос на нивото на биолошка организација која се истражува, вклучувајќи
абиотски фактори како што се температурата, радијацијата, светлината, хемијата, климата и
геологијата. Биотската животна средина вклучува гени, клетки, организми, членови од ист
вид и други видови кои делат живеалиште.
Разликата меѓу надворешната и внатрешната средина, сепак, е апстракција во
анализирањето на животот и животната средина во единици или факти кои се неразделни во
реалноста. Постои проникнување на причина и последица меѓу животната средина и
животот. Законите на термодинамиката, на пример, се воведени во екологијата, поради
нивната физичка природа. Со разбирање на метаболичките и термодинамичките принципи,
целосниот збир на енергија и проток на материја ќе може да се проследи преку екосистемот.
На овој начин, односите помеѓу животната средина и екологијата се изучуваат преку
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повикување на концептуално управувани и изолирани материјални делови. Откако
ефективните еколошки компоненти ќе се разберат преку повикувањето на нивните
причинители, сепак, тие концептуално се поврзуваат во една интегрирана целина, или како
што порано бил нарекуван -холоценотски систем. Ова е познато како дијалектички пристап
кон екологијата. Дијалектичкиот пристап испитува делови, но и ги воведува организмот и
животната средина во динамична целина (или умвелт). Промената на еден еколошки или
опкружувачки фактор истовремено може да влијае на динамичната состојба на целиот
екосистем.
Води
Ширењето на јаглеродниот диоксид и кислородот е околу 10.000 пати побавно во вода
отколку во воздух. Кога почвите се поплавени, тие брзо губат кислород, со што стануваат
хипоксични (средина со кислородна концентрација под 2 мг/литар) и на крајот стануваат
целосно аноксични и анаеробните бактерии можат да напредуваат меѓу корените. Водата,
исто така, влијае на интензитетот и спектралниот состав на светлината како што се одбива од
површината на водата и субмерзните честички. Водните растенија покажуваат широк
спектар на морфолошки и физиолошки адаптации кои им дозволуваат да преживеат, да се
натпреваруваат и да се менуваат во овие средини. На пример, нивните корени и стебла
содржат големи воздушни простори (аеренхими) кои го регулираат транспортот на гасови
(на пример,CO2 and O2) кои се користат во дишењето и фотосинтезата.
Растенијата во солените води (халофити) имаат дополнителни специјализирани
адаптации, како што се развојот на посебни органи за елиминирање на солта и
осморегулација на внатрешната концентрација на сол (NaCl), за оние кои живеат во речните,
солено-морските или океанските средини. Анаеробните почвени микроорганизми во водната
средина користат нитрати, јони на манган, железо, сулфати, јаглероден диоксид и некои
органски соединенија. Другите микроорганизми се факултативни анаероби и го користат
кислородот за дишење кога почвата станува посува. Активностите на почвените
микроорганизми и хемијата на водата го намалува оксидациско-редукцискиот потенцијал на
водата. Јаглеродниот диоксид, на пример, преминува во метан (CH4) под влијание на
метаногените бактерии. Физиологијата на рибата исто така е специјално адаптирана за преку
осморегулација да го компензира нивото на сол во животната средина. Нивните жабри
формираат електрохемиски градиенти, кои испуштаат екскреција на сол во солените води, а
ја одзимаат од свежите води.
Притисок
Климатскиот и осмотскиот притисок поставуваат физиолошки ограничувања на
организмите, особено оние кои летаат и дишат на големи надморски височини, или нуркаат
до океанските длабочини. Овие ограничувања влијаат на вертикалните ограничувања на
екосистемите во биосферата, зошто организмите се физиолошки чувствителни и
прилагодени на атмосферските и осмотските разлики во притисокот на водата. На пример,
нивото на кислород се намалува со намалувањето на притисокот и ги ограничува условите за
живот на повисоките надморски височини. Ксилемата на растенијата е уште еден важен
екофизиолошки параметар под влијание на градиентите на осмотскиот притисок.
Притисокот на водата во длабочините на океаните бара организмите да се прилагодат на
овие услови. На пример, животните кои нуркаат, како китовите, делфините и фоките се
специјално приспособени за да се справат со промените на звукот кои настануваат поради
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разликите во притисокот на водата. Разликите помеѓу водните видови на полжави се уште
еден пример за адаптацијата на притисок во длабоките води преку специјализирани
протеински адаптации.
Ветрови и турбуленции
Турбулентните сили во воздухот и водата влијаат на распределбата, формата и
динамиката на животната средина и екосистемите. Во планетарни размери, екосистемите се
под влијание на моделите на циркулација на пасатите. Силата на ветерот и турбулентните
сили кои ги создава, можат да влијаат на топлината, хранливите материи и биохемискиот
изглед на екосистемите. На пример, ветерот над површината на езерото создава
турбуленција, мешање на водата и влијае врз изгледот на животната средина бидејќи создава
термички слоевити зони, кои влијаат врз тоа како рибите, алгите и другите делови на
водниот екосистем се структурирани. Брзината на ветерот и турбуленциите, исто така,
влијаат на евапотранспирациските стапки и залихи на енергија кај растенијата и
животните.Брзината на ветерот, температура и процентот на влажност може да се
разликуваат во споредба од тоа како ветровите патуваат низ различни релјефи и височини.
На пример, западните ветрови доаѓаат во контакт со планините од крајбрежјето и
внатрешноста на западна Северна Америка и предизвикуваат чести дождови на присојните
делови на планините. Како ветровите ја зголемуваат височината така воздухот се шири и се
кондензира повеќе влага. Ова се нарекува орографичко зголемување и може да предизвика
врнежи. Овој еколошки процес доведува до просторни поделби во биодиверзитетот, како
што видовите прилагодени на повлажни услови се ограничени на крајбрежните планински
долини и не можат да мигрираат низ екосистемите (на пример, од Колумбискиот басен во
западниот дел на Северна Америка) за да се измешаат со сестринските популации кои се
издвоени во внатрешните планински системи.
Пожари
Растенијата го претвораат јаглеродниот диоксид во биомаса и испуштаат кислород во
атмосферата. Пред околу 350 милиони години (кон крајот на Девон), обемниот процес на
фотосинтезата ја донел концентрацијата на атмосферскиот кислород над 17%, што довело до
согорување. Оганот ослободува CO2 и го претвара горивото во пепел и катран. Оганот е
значаен еколошки параметар кој покренува многу прашања кои се однесуваат на
контролирање и спречување на пожарите. Додека прашањето за огнот во однос на
екологијата и растенија постои подолго време, Чарлс Купер во 1960-тите години привлекол
внимание на прашањето за шумските пожари во врска со екологијата поврзана со
спречување и управување со пожарите во шумите.
Домородните Американци биле меѓу првите кои влијаеле врз поставувањето на
режими за контрола на пожари и со што го спречувале ширењето на огнот во близина на
нивните домови или иницирале пожари за да го стимулираат производството на растенијата
кои ги користеле за храни или материјал. Огнот создава хетерогена старосна и покровна
структура на екосистемот и изменетите хранливи материи во почвата и чистините во
покровната структура отвораат нови еколошки ниши за нови расади. Повеќето екосистеми се
приспособени кон природни циклуси на опожарување. Растенијата, на пример, се опремени
со различни прилагодувања за справување со шумски пожари. Некои видови (на пример,
алпскиот бор) не може да 'рти се додека неговито семе на биде исложено на оган или на
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одредени соединенија од чадот. Еколошки предизвиканото 'ртење на семето се нарекува
серотин. Оганот има голема улога во истрајноста и издржливоста на екосистемите.
Почви
Почвата е живиот горен слој на минерален и органски прав кој ја прекрива
површината на планетата. Таа е главниот центар за организирање на повеќето функции на
екосистемот, а тоа е од клучно значење за земјоделските науки и екологијата.
Разградувањето на мртвите органски материи (на пример, лисјата врз шумската подлога),
резултира со почви кои се богати со минерали и хранливи материи и ја подобруваат
растителната продукција. Целината од почвени екосистеми на планетата се нарекува
педосфера каде што поголем дел од биомасата на биолошката разновидност на Земјата е
организирана во трофични нивоа. Безрбетниците кои се хранат со поголеми лисја, ги
оштетуваат листовите и на тој начин оставаат помали парчиња за помалите организми во
синџирот на исхрана. Колективно, овие организми се сапрофити и го регулираат
формирањето на почвата. Корените на дрвјата, габите, бактериите, црвите, мравките,
бубачките, стоногалките, пајаците, цицачите, птиците, влекачите, водоземците и други
помалку познати суштества, сите заедно ја создаваат трофичната мрежа на животот во
почвените екосистеми. Почвите формираат композитни фенотипови каде неорганската
материја е застапена во физиологијата на целата заедница. Како што организмите се хранат и
мигрираат низ почвата тие физички ја менуваат местоположбата на материјалите. На тој
начин почвата се оксидира и се стимулира хетеротрофен раст и производство.
Микроорганизмите во почвата се под влијание на трофичната динамика на екосистемот. Не е
пронајдена ниту една причина која може да ги издвои биолошките од геоморфолошките
системи во почвите. Палеоеколошките студии на почвите сметаат дека оваа појава потекнува
во времето на пред Камбријскиот период. Други настани, како што се развојот на дрвјата и
колонизацијата на земјата во периодот на Девон одиграле значајна улога во раниот развој на
еколошкиот трофизам во почвите.ж
Фотосинтеза
Фотосинтезата e процес во кој растенијата создаваат храна. Во него, од неоргански
соединенија (јаглерод диоксид, вода и минерални соли), со помош на сончевата светлина и
хлорофилот (кој го има само во растителните клетки) се синтетизираат органски соединенија
(јаглехидрати, белковини, липиди итн.), кои се неопходни за исхраната на растението.
Фотосинтезата се одвива само во зелените делови од растението, т.е. во оние клетки кои
содржат хлоропласти (во кои се наоѓа хлорофилот.
Под надворешната (животна) средина, постои комплекс на фактори кои дејствуваат
врз живите суштества на местото каде што живеат. Овие влијанија доаѓаат од жива и нежива
природа во околината која ги опкружува растенијата и животните и се нарекуваат
надворешни или еколошки фактори.
Основни својства на еколошките фактори се:
• тие дејствуваат сложено (како целина)
• постојано се менуваат во времето и просторот
• тие се меѓусебно условени
Тие меѓусебно ги условуваат и менуваат, така што единствениот ефект на еден
единствен
фактор
е
невозможен. На
пример,
влажност
поради
неговата
температура. Промената на еколошките фактори е присутна со текот на времето (во текот на
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денот и ноќта, во текот на годината) и во просторот (на пр. Промена на температурата од
екваторот кон половите).
Поделба на еколошките фактори
Сите еколошки фактори може да се поделат на:
• абиотички, кои ги претставуваат физичките и хемиските услови на животната средина
и
• биотички, ефектите од кои еден организам страда, од други живи суштества.
Влијанието на човекот, бидејќи е многу специфично и значајно, се разликува како посебен
антропоген фактор.
Абиотички фактори
Абиотичките фактори на животната средина се поделени во три групи:
• климатски фактори;
• едафични фактори
• орографски фактори
Климатските фактори го одредуваат основниот карактер на некои области и вклучуваат:
• светлина
• температура,
• вода и влажност
• воздух.
За растот и развојот на секој растителен и животински вид, потребна е одредена
минимална количина на топлина, а доколку недостасуваат, основните физиолошки процеси
се прекинуваат и се создава смрт на дадениот организам. Затоа, температурата е еден од
најважните фактори на животната средина. Водата, исто така, има огромно значење за
живиот свет, бидејќи основните животни процеси во клетките не можат да се замислат без
вода. Единствениот важен извор на природна светлина на Земјата е сончевото зрачење. За
разлика од растенијата чија светлина е директен извор на енергија потребна за процесот на
фотосинтеза, светлината влијае на повеќе животни индиректно (однесување, исхрана, итн.),
Иако може да не дејствува директно (за адаптација, дистрибуција итн.). Воздухот има ефект
врз живи суштества, нивните физички и хемиски својства. Воздухот дејствува врз живите
суштества со нивните физички и хемиски својства. Хемиските својства на воздухот зависат
од неговиот состав на гасови (содржи 78% азот, околу 21% кислород, околу 0.03%
јаглероден диоксид, водородни траги итн.).Од физичките карактеристики на воздухот,
важното за живите суштества, влажноста и воздушните струи имаат најголемо значење.
Едафски фактори кои ги опфаќаат физичките, хемиските и биолошките својства на
земјиштето и ѕидовите на кои се развива земјиштето.
Орографски фактори вклучуваат релјефни карактеристики:
• надморска височина,
•
наклонот на теренот,
• степен на изнемоштеност на релјефот, итн.
Биотички фактори
Тие ги претставуваат интеракциите на растенијата, животните и луѓето (антропоген
фактор). Сите растенија и животни се условени од животната активност на
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другите организми. На овој начин, очигледно е дека растенијата можат да комуницираат
едни со други - меѓусебните односи на растенијата, како што се симбиозата, паразитизмот
итн.Меѓу животните, постојат реципрочни врски кои најјасно се гледаат во синџирите на
храна, иако се присутни и други односи како што се симбиоза, коменсализам (еден придонес
на организмот, а другиот е неутрален) и паразитизам. Од друга страна, растенијата можат да
делуваат на животни и животни на растенија.
Взаемните односи помеѓу растенијата и животните се рефлектираат со следното:
• исхраната на сите животни зависи од сите растенија,
• растенијата на ќивотните им служат како живеалиште,
• животните вршат опрашување,
• распространување на растенијата и плодовите и др.
Еколошка валентност
Бидејќи еколошките фактори се различни и разновидни, еден органски вид не може да
биде прилагоден во исто време. Во колкава мера видот се прилагодува на условите на
животната средина, тоа зависи од неговата еколошка валентност. Еколошка валентност е
широчината на флуктуациите на одредени еколошки фактори во кои е можно опстанокот на
еден вид.
Според тоа, се разликуваат два вида организми:
• еуривалентни и
• стеновалентни.
Еуривалентните се организми со широка еколошка валентност, додека стеновалентните
имаат тесна еколошка валентност. Еуривалентните организми имаат широк спектар на
адаптации кои им овозможуваат да преживеат во многу различни средини. Напротив нив, тие
се повеќе или помалку специјализирани стеновалентни организми.
За секоја еколошка валентност се разликуваат три вредности:
• оптимум,
• максимум и
• минимум.
Еколошкиот оптимум ја претставува вредноста на факторите во рамки на еколошката
валентност, во која се развиваат најважните животни процеси. Горните и долните граници на
некоја еколошка валентност се нејзиниот максимален и минимум. Надвор од овие граници,
физиолошките процеси се прекинуваат и се јавува смрт.
Во надворешното окружување, каде што еколошките фактори се меѓусебно условени;
ниту еден фактор не го постигнува својот оптимален ефект независно од другите фактори.
Најчестата состојба во природата е поголема или помала девијација од оптималните услови
на животот. Колку е отстапувањето поголемо, условите за преживување од некој вид се
понеповолни. Само еден единствен еколошки фактор, чие дејство се приближува до
максимум или минимум, може да го спречи опстанокот на организмот на одредено
место. Еколошкиот фактор потоа станува ограничувачки фактор.
Адаптации и форми на животот
Еколошките фактори се поврзани како целина, бидејќи тие се меѓусебно условени и
променети, а заедно, како сложени, дејствуваат врз живите суштества.Организации се
прилагодуваат на овие промени во потрагата за да преживеат. Поради тоа, секој вид се
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одликува со посебни особини кои се појавија за време на еволуцијата, условени од наследни
фактори и наречени адаптации (прилагодувања).
Адаптациите секогаш се конзистентни со живеалиштето во кое живеат и го
одразуваат карактерот на самото живеалиште. Живеалиште е одреден простор на Земјата кој
се карактеризира со специфична комбинација на животни услови (фактори на животната
средина). Збир од сите приспособливи својства кои се јавуваат во организмот на видот како
одговор на ефектите од еколошките фактори ја прават животната (еколошка)
форма. Животната форма веќе на прв поглед укажува на условите на околината на која се
приспособуваат организмите. Се реализира врз основа на генетските можности на видот при
долготрајна адаптација кон надворешното опкружување.
Појавата на взаемно многу далечни видови има слични морфолошки и физиолошки
карактеристики, што укажува на тоа дека тие слично се прилагодуваат на истите услови на
животната средина, па така тие ја постигнале истата еколошка форма. Наспроти тоа, често се
среќаваат различни видови на животни во рамките на сродни видови, бидејќи тие живеат во
различни услови на животната средина.
Богатството и разновидноста на живиот свет во однос на различни видови на животни форми
може да се претстави со бројни примери:
• кај растенијата, тоа се животни форми на дрвја, грмушки, треви итн .;
• кај слатководните животни, подземни, шумски, пустински итн. форми
Атмосфера
Атмосфера (од грчкото ατμός - атмос, „пареа“ + σφαίρα - „сфера“) е слој од гасови
кои можат да опкружат едно материјално тело со одредена маса,[1] зависно од гравитацијата
на телото, кои се задржуваат за подолго време ако гравитацијата е висока, а температурата на
атмосферата е ниска. Некои планети се составени од различни видови гасови, но само
нивната надворешна обвивка е атмосфера (видете гасовити џинови).
Поимот ѕвездена атмосфера го опишува надворешниот дел од ѕвездата. Ѕвездите со
релативно ниска температура можат да формираат соединенија од молекули во нивната
надворешна атмосфера. Земјината атмосфера, која содржи кислород кој се користи од
поголем дел организми за дишење и јаглерод диоксид кој го користат растенијата, алгите и
цијанобактериите за фотосинтеза, исто така ги штити живите организми од штетното
влијание на соларните ултравиолетови зраци. Нејзиниот моментален состав е продукт на
билионите години од биохемичките модификации предизвикани од живите организми. Таа
има четири слоја или сфери: Тропосфера: тоа е сфера во која има најмногу кислород и таму
се случуваат сите појави и процеси и таму има услови за живот. Тоа е најнискиот слој кој се
наоѓа до висина од 12км. Има и егзосфера стратосфера и јоносфера
За опстанокот на живите организми е потребен воздух со добар квалитет и
континуитет без прекин. Единствено анаеробните микроорганизми се способни да живеат
без воздух, односно воздушен кислород.Според густината на воздухот може да се подели на:
Тропосфера - слој со дебелина од 7-8 километри на половите и 16-18 километри на
екваторот.
Стратосфера – преку преодни слоеви оди од 18 тиот па се до 80 колиметри над површината
на
земјата.
Јоносфера – оди до 400 километри над површината на земјата. Над овој слој на околу 1000
километри висина од површината на земјата, кислородот и азотот се забележуваат смо во
траги.
Воздушната обивка на планетата Земја преставува мешавина од различни гасови од кои некој
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се со постојана концетрација. Такви се: азот кој учествува со анјголема концетрација
(78,11%), кислород (20,95%), аргон (0,93%), и јаглерод диоксид (0,03%). Со не целосен 1% во
атмосферата учествуваат и интерните гасови како што се неон, ксенон, хелиум, криптон како
и водородот.
Загадување на воздухот
Тенкиот гасовит дел кој ја опкружува Земјата ја преставува атмосферата. Како
резултат на вртложното движење и струење на гасовите до 90 километри составот на
атмосферата е изедначен. Во тој дел односот на соджината на О2 и N2 и интерните гасови е
постојан и се нарекува хомосфера.
Смесата од гасови од постојан состав и други соединенија со променлива соджина го
цочинуваат воздухот. На височина од 90 километри состојките од атмосферата претежно се
движат со дифузија која е бавна, заради што нејзиниот состав не е изедначен, па овој слој од
атмосферата се нарекува хетеросфера.
Чистиот воздух може да се најде само во далечните предели кои не се населени од
човекот. Покрај азот, кислород, аргон, јаглерод диоксид и интерните гасови во воздухот
може да се најде и трагови на :CH4, O3, CO и NH3. Тие потекнуваат од повисоките делови на
атмосферата или се создаваат во текот на разградувањето на органската материја или како
резултат на влијанието на временските услови.
Загадувањето ја менува Земјината атмосфера така што овозможува уште поголемо и
штетно зрачење од Сонцето. Во исто време, загадената атмосфера станува уште подобар
изопатор, спречувајќи топлината да премине во вселената и придонесува до зголемување на
глобалните просечни температури. Научниците предупредуваат дека растењето на
температурата, во форма на глобалното загревање, ќе влијае на снабдувањето со храна во
глобални рамери, ќе се менува нивото на морињата, временските прилики ќе станат се
поекстремни и ќе се шири тропскиот појас
Штетни материи во воздух
Сулфур диоксид – како и другите сулфурни соединенија во воздухот може да е од
природно и од антропогено потекло. Големо количесто на сулфур диоксид и други сулфурни
соединенија се ослободуваат при вулканските ерупции. Како резултат на активноста на
човекот посебно при согорувањето на јаглен за добивање на топлотна и електрична енергија
се ослободува сулфур диоксид дури и до 70% од вкупното негово присуство во атмосферата.
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ПРОТОКОЛОТ ОД КЈОТО
Нермин Саит
Вовед
„Протоколот од Кјото“ е термин што често се употребува кога се зборува за
ублажување на климатските промени, но колку од нас навистина знаат што е тоа и што
всушност претставува тој во глобалната борба со климатските промени?
Протоколот од Кјото е меѓународен договор под капата на Рамковната конвенција за
климатски промени на Обединетите нации (UNFCCC) кој ги обврзува индустриски
развиените земји да ги намалат своите емисии на стакленички гасови. Тој се смета за прва и
најширока соработка меѓу земјите од целиот свет што се однесува до еколошките проблеми.
Првично беше усвоен на 11 декември 1997 г. во Кјото, Јапонија, а стапи на сила на 16
февруари 2005 година. До денес, 192 земји ја ратификуваа спогодбата.
Република Северна Македонија го ратификуваше протоколот кон Кјото кон
Рамковната Конвенција на ОН за климатски промени 18.11.2004 година.
Климатски промени и потребата од Протоколот од Кјото
Во текот на 80-те години, заради научните докази за глобалните климатски промени и
последиците од нив, се појави зголемена загриженост помеѓу научниците, политичарите и
јавноста. Во 1992 година, во Рио де Женеиро беше усвоена Рамковната конвенција за
климатски промени (UNFCCC). Согласно со Рамковната конвенција, се поставија бројни
обврски за сите земји, главно во врска со изготвувањето и имплементацијата на политики за
намалување на емисиите на стакленички гасови. Сепак, одзивот на развиените земји (кои се
главните “произведувачи” на стакленички гасови), се покажа недоволен и заради тоа во 1995
година воведен е Берлинскиот мандат, кој воспостави преговарачки процес за поголем
ангажман во рамките на Конвенцијата во периодот по 2000 година. Овој процес, конечно,
доведе до потпишување на Кјото протоколот (КП) во 1997 година.
Кјото протоколот (КП) претставува мошне важен чекор во ограничувањето на
емисиите на шестте стакленички гасови (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs и SF6), бидејќи за прв
пат се специфицирани правни обврски. Согласно со КП развиените земји имаат специфични
обврски: во првиот период (2008-2012), тие треба да ги намалат вкупните емисии на
стакленики гасови за најмалку 5% во споредба со емисиите од 1990 година. Договорените
цели се разликуваат помеѓу развиените земји (САД се обврзале да ги намалат емисиите за
7%, Европската унија (ЕУ) како целина за 8%, Јапонија и Канада за 6%), а истиот принцип
важи и за државите-членки на ЕУ во согласност со интерниот договор за распределба на
обврските. Неодамна, САД ја повлекоа својата обврска во рамките на КП, предизвикувајќи
вознемирување од светски размери. Во 1998 година, за време на Четвртата UNFCCC
конференција на страните воспоставен е Акциониот план од Буенос Аирес, со кој е
специфициран временскиот распоред за имплементацијата на КП. Согласно со овој план, во
Хаг, во ноември 2000 година се одржа Шестата конференција на страните со главна задача да
се постигне договор за најважните оперативни прашања од КП. Бидејќи земјите потписники
се разидуваа по клучните прашања, до крајот на состанокот не беше постигнат договор. За
време на продолжението во Бон, во јули 2001 година (Шеста конференција на страните,
продолжение) министрите постигнаа политика согласност за суштинските основи врз кои се
темелат оперативните прашања од КП.
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Овој политички договор е преведен во правен текст за сите флексибилни механизми и
за леновите 5, 7 и 8 од КП (известување, мониторинг и преглед). Рамковната конвенција за
климатски промени постави низа обврски кон потписниките сметајќи на нивните заедники,
но и поединечни одговорности. На својата петта и шеста сесија Конференцијата на страните
ги охрабри земјите вклуени во Анекс II на Конвенцијата (т.е. најразвиените земји) во
давањето помош на државите чии економии се во транзиција, како и на земјите во развој, при
зголемувањето на нивните можности за постигнување на целите на Конвенцијата и нивната
подготовка за ефикасно учество во процесот на КП. Интегрираното планирање и
имплементацијата на релевантни активности содржат низа акции, како што се развој на
национални системи за проценка на емисиите и абсорбциите на стакленички гасови,
проекции за еволуција на емисиите и определување / проценка на можни мерки за редукција
на емисиите од различни сектори (енергија, индустрија, резиденцијален / терцијален сектор).
Земјите со економија во транзиција, како и земјите во развој при преземањето на
такви активности се соочуваат со големи тешкотии, главно заради ограниченото користење
на околинско-прифатливи технологии, недостаток на финансиски и човечки ресурси со
соодветна експертиза, како и поради отсуство на ефикасни административни структури.
Поради тоа итно е потребно создавање капацитети (capacity building) во овие земји.
Како што е познато, животот на планетата Земја е можен поради природниот ефект на
стаклена градина. Природното појавување на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на
стаклена градина (стакленички гасови), пред сe водена пареа (H2O), јаглерод диоксид (СО2),
како и метан (CH4), азотен оксид (N2O) и тропосферски озон (О3), овозможува сончевата
енергија да дојде до земјината површина како видлива светлина, за потоа да биде заробена од
атмосферата како инфрацрвена топлина. Земјината површина апсорбира најголем дел од
зрачењето и се загрева. Инфрацрвеното зрачење се емитира од земјината површина. Овој
феномен ја одржува топлината на нашата планета, со што се обезбедува нормално одвивање
на физиолошките функции на сите живи организми. Отсуството на стакленичките гасови би
ја намалило температурата на нашата планета за околу 33 C, претворајќи ја Земјата во уште
една безживотна планета во сончевиот систем.
Република Северна Македонија, климатските промени и Протоколот од Кјото
Република Северна Македонија, како земја кандидат за полноправно членство во ЕУ,
своите политики во климатските промени ги базира и усогласува со генералните политики на
ниво на Европската Унија.
Како држава потписничка на Рамковната Конвенција на ОН за климатски промени а
која не влeгува во групата од Анексот I држави, и која во апсолутен смисол не е голем
емитер на стакленички гасови, го почитува принципот на Конвенцијата за заеднички но
поделени одговорности во стабилизирањето на атмосферските концентрации на
стакленичките гасови во атмосферата.
Ваквата определба на Република Северна Македонија се изразува на повеќе нивои:
стратешко, легислативно, институционално, техничко и се разбира преку соработка на
билатерално, регионално и глобално ниво.
Прашањето на климатските промени е адресирано во Националната стратегија за
одржлив развој на државата, како прашање кое има влијание врз многу сектори (енергетика,
земјоделие, водни ресурси, здравје на луѓе, биодиверзитетот..). Исто така, и вториот
Национален еколошки акционен план ги обработува климатските промени.
Вториот национален извештај за климатски промени ја дава состојбата во државата од
аспект на емисии на стакленички гасови (инвентар на сакленички гасови), но истовремено
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претставува и рамка во која се дефинирани мерките на државата од аспект на намалување
(митигација) и прилагодување (адаптација) кон климатските промени. Изработката на
компоненетите на Националниот извештај за климатски промени претставува и законска
обврска согласно Законот за животна средина.
Република Северна Македонија, како држава која го има ратификувано Протоколот од
Кјото кон Рамковната Конвенција на ОН за климатски промени, ги препозна можностите за
постигнување на целите на одржливиот развој со искористување на можностите за
јаглеродното финансирање преку ползување на еден од механизмите на Протоколот, т.н
механизам за чист развој. Согласно првични анализи, потенцијалот за редукција е пресметан
на 4Mt CO2eq/год, што преведено во потенцијал за јаглеродно финансирање (со просечна
цена од 6-9 евра/тон редуциран CO2eq изнесува меѓу 24 и 36 мил евра/год.
Во насока на искористување на можностите на механизмот за чист развој, Владата на
РМ во февруари 2007 усвои Национална стратегија за механизмот за чист развој за првиот
период на обврски 2008-2012 според Протоколот од Кјото. Исто така, Владата ги направи
сите неопходни предуслови за функционирање на овој механизам, а тоа е, го назначи
Министерството за животна средина за орган на државната управа одговорен за
координирање на активностите за спроведување на проекти од овој механизам (т.н DNAdesignated national authority). Во измените на Законот за животна средина, се воведе член
токму за овој механизам.
Од аспект на билатералната соработка во областа на климатските промени и
Протоколот од Кјото, Министерството за животна средина и просторно планирање има
потпишано Меморандуми за соработка со Италијанското како и со Словенечкото и
министерство за животна средина, како и со Програмата за развој на ОН (УНДП) за
јаглеродно финансирање.
Можностите за јаглеродното финансирање се акцентирани и во нацрт-Националната
стратегија за инвестиции.
Климатски промени во Република Северна Македонија и светот
Климатските промени се глобален проблем. Според некои анализи, вкупното
намалување на емисии што може да се постигне е 20 проценти во однос на тоа кога не би се
преземале мерки за намалување. Во секторот енергија тоа би се остварило со промена на
гориво – јаглен и нафта со гас, обновливите извори на енергија – хидроенергијата, соларната,
ветерната, геотермалната енергија и биомасата.
Постојат многу докази и висок степен согласност во научните кругови дека
климатските промени се должат на зголемените емисии на стакленички гасови од човечки
активности, во прв ред емисиите на јаглероддиоксид при согорувањето на фосилните горива.
Емисиите на овие гасови за последните три децении пораснаа за 70 отсто, со тенденција за
понатамошно зголемување ако во иднина се задржат тековните практики и однесувања.
Според Сценаријата за емисии (СРЕС) се предвидува пораст од дури 90 проценти на
емисиите на стакленички гасови во 2030 година во однос на вредностите во 2000 година.
Потребни се промени во животниот стил и навиките. Климатските промени ќе се
случуваат. Прашање е дали ќе вложуваме повеќе во нивното ублажување и
приспособувањето или во справувањето со последиците. На пример, за концентрациите да се
одржат на ниво што би го ограничило порастот на глобалната температура за 2,8 -3,20
степени Целзиусови во 2030 година, потребно е да се вложува 0,2-2,5 отсто од глобалниот
бруто-национален производ. Како резултат на климатските промени се претпоставува
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„поместување на Сахара кон Медитеранот“, па во таа смисла и Далмација би личела на
пустина.
Проектираните промени на температурата и врнежите во Македонија до 2100 година
укажуваат дека просечната температура може да се зголеми до 3,80 Целзиусови степени, а
врнежите може да опаднат за 13 отсто во споредба со периодот 1961-1990 година. Одделни
региони би страдале повеќе, како југоисточниот и централниот дел, каде промените можат да
бидат најдраматични. Ваквите климатски промени би се одразиле негативно врз сите сектори
од економијата, земјоделството, шумарството, водните ресурси, биодиверзитетот и врз
здравјето на луѓето.
ЗАКЛУЧОК
Протоколот од Кјото – Јапонија - Најважниот светски документ на индустриската
револуција кој најразвиените земји на планетата се обврзаа да ги намалат емисиите на
штетните гасови.
САД, како земја која најповеќе се залага за глобализацијата не се согласи да го
потпише договорот. Заедно со Австралија, оваа воено и економски најмоќна земја на светот е
одговорна за една третина од штетните гасови кои се испуштаат во животната средина.
Тогашниот претседател Буш го бранеше својот став и ставот на својата администрација со
тоа дека многу од договорните страни немаат ниту знаење ниту ресурси за потпишаниот акт
да го спроведат на дело поради што сето тоа е повеќе или помалку бесмислено.
Поточно зголемената емисија на јаглерод диоксид во атмосферата е главен виновник
за ефектот на стаклената градина и глобалното затоплување на Земјата, што доведе до
урагани, суши, поплави и топлотни удар, во кој во последните неколку години животот го
загубија милиони луѓе. Со оглед дека најмногу јаглероден диоксид во атмосферата емитира
согорувањето на фосилните горива (нафтата и јагленот), прашањето на откривањето на
алтернативни енергетски горива избија во преден план.
Моментално од нафта зависи 90 отсто од вкупниот превоз, храна, лекови и хемикалии
на земјата. Оценките се дека 2030 ќе има потреба за 60 проценти повеќе енергија, а испораки
на нафта има околу четири децении. Во исто време, според ОН во следните 30 години,
производството на храна треба да зголеми за 60 отсто на глобално ниво за следење на раст на
светското население. Сепак, тоа нема да биде можно, бидејќи ефектот на стаклена градина и
глобалното затоплување значајно ќе ја намали површина од обработливото земјоделско
земјиште.
Ако продолжи трендот на глобалното затоплување, просечната температура на
Земјата до 2100 година ќе се зголеми за 5,8 степени целзиусови. На пример, од 1900 до 1990
температура е зголемена за само 0,6 целзиусови. Цената за ефектот на стаклена градина е
невозможно да се измери и се изразува во илјада милијарди долари, предупредуваат
стручнјаците. Загаденоста на воздухот, водата и киселите дождови се резултат на тоа,
милиони луѓе умираат, и природниот екосистем на Земјата не може да ја надомести
причинетата штета.
Решение за зачараниот круг меѓу глобалното затоплување, емисиите на штетни гасови
и раст на потрошувачката на енергија е производство на евтина енергија од обновливи
природни извори - сонцето, морето и ветерот. Доколку предупредувањата стигнат навреме
до свеста на претседателите на големите компании и шефовите на најмоќните држави, на
планетата ќе се избегне криза во која милиони невини луѓе ќе страдаат.
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ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Антонио Спасовски
Вовед
Свесни сме дека сите негативни промени кои и се случуваат на нашата планета во
последните дваесеттина години не се воопшто безопасни. Факт е дека човекот е најмногу
одговорен за оваа катастрофа. Но, иако можните сценарија за иднината на планетата Земја не
се воопшто бајка, постојат низа на решенија со кои можеме сами на себе да си го унапредиме
животот. Главен еколошки проблем кој ја притиска нашата планета се климатските промени.
Тие се појавуваат низ емисија на стаклени огништа кои ги уништуваат шумите, кои
доведуваат до ерозија на тлото, до отпадни води од индустријата и домаќинствата кои ги
загадуваат реките и морињата, уништувањето на биолошката разноличност, загрозување и
уништување на билките и животните. Човекот со своето делување уште повеќе го загрозува
природниот процес и со тоа се појавуваат многу фактори што влијаат врз здравјето на луѓето.
Деградацијата во квалитетот на животот се гледа во зголемениот раст на канцерогени
болести и тешки оболувања, болести на дишните органи, хормонални пореметувања и
слабеење на имунолошкиот систем. Кога би се создал свет во кој човекот е дел од
природниот ланец и не би се однесувал непријателски, туку во складност со природните
процеси, иднината би била многу поубава и не би се очекувала со неизвесност и страв.
1.1.

Дефинирање на поимите екологија, животна средина и заштита на животната
средина

Поимите “животна средина“ и “заштита на животната средина“ често се
поистоветуваат со поимот “екологија“. Се користат и други разни изведени поими како:
еколошка свест, еколошко друштво, еколошка политика, еколошки производи, еколошка
секција, еко-данок и др. За жал може да се констатира дека неправилната употреба на овие
термини е општоприфатена и широко распространета, што често пати може да предизвика
недоразбирања и недоволно прецизно дефинирање на одредени проблеми поврзани со
животната средина. Во научната и стручната странска литература постои сосем јасна
дефинираност и поделба на значењата, па не случајно во сосем различни контексти се
користат термините “ecology” и “environment” односно “environmental protection”.
Германскиот биолог Ернест Хекел прв го употребил терминот екологија во својата книга
“Природната историја на создавањето“ објавена во 1886 година.
Според него, екологијата е наука која ги изучува односите на животинските
организми спрема околната органска и неорганска средина, како и односите (пријателски
или непријателски) меѓу самите животински организми и растенијата кои директно или
индиректно стапуваат во контакт. Според тоа, екологијата претставува дел од биолошката
наука која ги испитува законитостите на многу сложените односи меѓу самите живи
организми од една страна, и односите на живите организми со надворешната средина, од
друга страна.
Дефинирањето на поимот животна средина е поле на интерес на голем број научни
работници, кои низа години се обидуваат да определат што се може да се подразбере под
овој поим. Во основа, под поимот животна средина се подразбира околина, т.е. природна и
животна рамка во која живите суштества го поминуваат својот животен век и во која се
поврзани со многукратни односи и влијанија. Животната околина е сложен динамички
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систем кој е под перманентно влијание на техничко-технолошките, биолошките и
општествените фактори, во кои се вбројуваат и човековите односи, економијата и
политиката. Покрај другите организми, во животната средина живеат и работат луѓето кои со
своето активно влијание се главни фактори за преобразба (деградирање или унапредување)
на животната средина. Во денешно време, поради големите загадувања и деградација на
животната средина интересот за екологијата како наука пораснува, а исто така и за нејзините
подобласти (почвена екологија, хидроекологија, растителна и анимална екологија,
радиоекологија, хумана и социјална екологија). Меѓутоа бидејќи екологијата пред се е
биолошка наука, проучувањето на загадувањето и заштитата на животната средина потребно
е да се оствари со мултидисциплинарен пристап. Поради тоа, во областа на истражувањата
на заштитата на животната средина освен биолозите се вклучуваат и истражувачи од
најразлични области: хемичари, технолози, инженери од разни области, агрономи, шумари,
географи, медицинари и други. Покрај институционалното проучување на проблемите за
загадувањето и заштитата на животната средина, во светот и кај нас постојат голем број
организации, асоцијации и здруженија на кои од примарен интерес им е заштитата на
животната средина преку едукација и информирање на граѓаните, следење на состојбите,
алармирање на јавноста, како и превземање на разни акции за спречување загадувања од
помали или поголеми размери. Покрај научниот и енвиронменталистичкиот пристап секоја
држава на законски план ја имплементира заштитата на животната средина преку соодветни
законски акти, правилници, прописи и др.
1.2.

Теории за животната средина

Почетоците на теоретските размислувања за животната средина датираат некаде од
втората половина на 19 век, а потекнуваат од Англија, како прва индустриска земја во која
темпото на промените во производството, а со тоа и на општеството и на природата, се
забрзувале многу интензивно. Од тој период се познати теоретските размислувања на
бентамистите кои се залагале за подобрување на хигиенските услови во работничките
квартови и на малтузијанците кои го согледале фактот дека: населението се зголемува со
геометриска прогресија, а производството со аритметичка, што неминовно доведува до
расчекор помеѓу бројот на жители и средствата за живот. Подоцна се јавуваат повеќе теории
за животната средина, кои за појдовна основа имаат различни елементи или фактори за
проблемите на животната средина. Изложени се голем број теории, а во продолжение ќе
приложам само некои од нив.
Теоријата на цената на економскиот пораст се залага за стабилно стопанство, но и
за потребно внимание за одржување на квалитетот на животната средина и укажува дека при
производството и формирањето цени на производите, мора да се смета и на штетите од
загадувањето.
Теоријата на границите на раст - глобална рамнотежа - нулти раст поаѓа од тоа
дека проблемите на загаденоста на животната средина и брзиот демографски раст имаат
светски карактер и дека поради тоа борбата за подобра животна средина не може да се води
парцијално на ниво на одделни нации, туку решенијата мора да се бараат во глобалното
општество. Според оваа теорија, која во основа го содржи истражувањето на пет најважни
елементи кои имаат значење за животот на планетата: население, индустриско производство,
природни извори и суровини, земјоделско производство и загадување на животната средина,
“еколошката криза” која води кон “еколошка” катастрофа може да се избегне и другите
променливи елементи на системот може да се држат под контрола единствено со намалување
на стапката на раѓањето.
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Теоријата на постојана состојба го користи енергетскиот пристап во анализата на
социо-економските проблеми бидејќи тие произлегуваат од енерго-ресурсите на планетата.
Таа го содржи поимот Е: енергетика, економија и екологија, нагласувајќи ја зависноста на
иднината од нив. Оваа теорија се темели врз три закони: зачувување на енергијата,
неопходно намалување на количеството на енергија и максимална ефикасност при
искористување на енергетските извори.
Теорија на глобален математички модел - концептуален модел на биосферата,
поаѓа од тоа дека релацијата човек-животна средина, пред се е проблем на стабилноста на
биосферата. Човекот и неговите активности во средината се составен дел на општите
процеси во биосферата. Таа ги изучува физичко-хемиските и биолошките фактори што ја
одредуваат динамиката на биосферата.
Теоријата на Grul која се темели врз десет принципи: остварување само на
основните човекови потреби; партнерство со природата; временско постоење; стабилизација
на бројот на населението; одговорност кон идните генерации; принципите на природата;
користење на земјиштето;користење на сончевата енергија; враќање кон умствената работа и
враќање кон вредностите и несебичноста. Бидејќи основа за развој и опстанок на секое
општество е материјалното производство, оваа теорија нуди модел за производството кој ги
аплицира релевантните фактори во текот на производството.
2.1. Глобални проблеми поврзани со животната средина на почетокот на 21-от век
Веќе подолг период планетата Земја дава С.О.С. сигнали. Секојдневно се емитуваат
разочарувачки предвидувања во врска со состојбата на животната средина. Во рамките на
само еден век кој помина, посебно во рамките на последните дваесет години, човештвото и
неговите активности предизвикаа толку еколошки проблеми, колку што не биле направени за
време на 8.000 години колку се претпоставува дека човекот егзистира на оваа планета.
Човековото присуство предизвикува огромни последици врз природата. Ниедна област на
Земјата не е останата недопрена од делувањето на човекот. Се смета дека околу 40% од
земјината површина е истрошена со земјоделските активности, градежништвото и
индустријата со драматични последици по атмосферата, почвата и водите. Еколошкиот
проблем, главно како резултат на лошото искористување на природните ресурси и
човековата ненаситност, ја окупираат и проблематизираат денес меѓународната јавност.
Посебно е проблематизирана научната јавност, која што прикажуваќи ги почесто, со
постојана вознемиреност се обидува да ги анимира политичарите пред нивните одговорности
и да ги насочи кон превземање на радикални мерки. Најважните проблеми кои се закана за
сите и ја запечатуваат иднината на нашата планета држеќи го во неизвесност опстанокот се
следниве:
2.1.2. Зголемување на бројот на населението
Научниците се согласуваат дека порастот на населението на земјата, преголемата
потрошувачка, желбата за живот во големите населени места и интензивниот технолошки
развој се главните фактори за денешната еколошка криза. Населението на земјата се
зголемува за над 200.000 луѓе секој ден, околу 80.000.000 за една година и се смета дека од
над 6 милијарди денес ќе се искачи на 9, веројатно и 10 милијарди во 2050 година, во
зависност од тоа дали ќе продолжат програмите за контрола за раѓањето.
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2.1.3. Пораст на концентрацијата на штетни гасови во атмосферата
Се смета дека концентрцијата на јаглерод двооксид во атмосферата се зголемила за
околу 25 % во последниот век, додека се смета дека од истата состојка во атмосферата на
земјата се пласираат околу 22 милјарди тони. Порастот на СО2 во најголен процент се должи
на употребата на фосилни горива (се смета дека потрошувашката на нафта е порасната за 14
% од деведесеттите години и е одговорна за 40 % од продукцијата на СО2 на годишно ниво
во атмосферата. Овој гас во содејство со хлороводородите, го поттикнува процесот наречен
стаклена градина. Атмосферата на планетата се однесува како стакло на пластениците кои му
дозволуваат на сончевите зраци да продрат внатре но ја задржуваат температурата.
Феноменот на стаклена градина кој што ги менува климатските карактеристики на земјата
према половите побрзо отколку што можат да се преселат флората и фауната, се заканува со
изчезнување на цели еко-системи, како што е на пример тој на Арктикот и на други региони
кои што денес немаа големи проблеми. Настрана од сето ова воздухот кој го дишат луѓето ,
посебно во метрополите, содржи опасни состојки, загадување кое го отежнува животот и
според многу мислења води кон смрт на повеќе од 3.000.000 луѓе годишно. Врз основа на
податоците на Светската Здравствена Организација износите на загадувањата во некои
метрополи преминуваат 2 до 8 пати над дозволените количини
2.1.4. Уништување на озонската обвивка
Феноменот на стаклена градина го разорува и озонот на атмосферата со правење на
една озонска дупка над Антартикот. Познато е дека озонот ги задржува опасните сончеви
зрачења чии што пораст може да предизвика карциноми посебно на кожата.
2.1.5. Глобално затоплување
Средната површинска температура е порасната за половина степен во минатиот век.
Врз онова на прогнозите ќе порасн3 од 1.4 до 5.8 до 2100 година. Се смета дека ако
продолжи испуштањето на издувни гасови во атмосферата, ќе се забрза овој пораст и ќе
придонесе за изчезнување на 1/3 од природните реткости, меѓу кои ќе биде и половина од
северната сува зона. Порастот на температурата на морињата предизвикува и интензивни
временски феномени (торнада, циклони, урагани).
2.1.6. Загадување на океаните
Океаните кои што покриваат 2/3 од планетата се најнезаштитени екосистеми.
Океаните се загадуваат од индустриски и градски отпади исто така и од земјоделски отпади.
Интензивниот риболов го зголемува проблемот. Се смета дека околу 70 % од значајните
рибни фондови се намалени или се злоупотребени со што се надминати границите на
Заштита на животната средина 17 одржливоста. Додека рибниот фонд се намалува за 1%
дотолку научниците бараат да се создадат (определат) места каде рибарењето ќе биде
забрането и видовите ќе можат пак да се обноват. Колку од нас знаат дека ако не постоеше
вештачко порибување и одгледување, ќе се намалеа значително количините на риби на
светскиот пазар. Биолозите и сите останати кои се занимаваат со проблемот на екологијата
знаат дека колониите на коралите, кои се содржат во една четвртина од сите морски води,
претставуваат индикатор за состојбите на океаните.
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2.1.7. Уништување на шумите
Се смета дека до денес се уништени скоро половина од шумите кои постоеја пред
8.000 години. Повеќето од нив се уништени последните 400 години како резултат на
човечката активност. Состојбите на шумите е најсериозна во С.Америка и Ј.Азија.
Површината под шуми, која што секоја година се сече се смета дека е поголема од државата
Флорида во САД. Само во Индонезија се сушат оклу 13 милиони хектари шуми годишно.
Ако се сетиме дека шумите се белите дробови во земјата, кои со своето функционирање го
апсорбираат СО2 од атмосферата за да го трансформираат јаглеродот во органска материја и
да го ослободат толку потребниот кислород подобро ќе ја разбираме големината и
сериозноста на нарушувањето. Посебно тропските шуми каде што живеат повеќето видови
флора и фауна и изчезнуваат за 1 % секоја година. Врз основа на податоците од Natoinal
Geographic намалувањето на тропските шуми ја има како последица зголемувањето на СО2
за кое што е одговорно човештвото. Ако размислимеи за тоа дека корењата од дрвјата ја
заштитуваат површината од ерозија и задржуваат толку потребната вода од врнежите при
што се полнат подземните водни хоризонти и извори, при што ги содржат блиску 90 % од
земните видови живот ја сфаќаме повторно сложенота на проблемот со шумите.
2.1.8. Намалување на обработливите површини
Се смета дека секоја година едно големо парче од земјоделската површина на земјата
се губи заради ерозија, солизација или поради некоја друга причина. Човечките активности
кои предизвикуваат намалување на површините се : интензивно земјоделие (28 %),
унишувањето на шумите (30 %), прекумерна испаша (35 %), собирање на дрва за горење (7
%) и индустријата (1 %). Врз основа на ова на Животна средина 18 Natoinal Geographic
намајувањето на површините е одговорно за намалување на производството во светот за 13
% по втората светска војна.
2.1.9. Намалување на количествата на вода за пиење
Интензивен проблем за следниве години е прашањето за резервите на вода. Познато е
дека вкупниот износ на води на земјата 97 % се солени води од морињата и океаните и само
2,5 % е слатка вода. Но и од ова големо количество (67,7 %) се наоѓа замрзнато на половите.
Само 1/1000 од вкупниот воден волумен на земјата го претставуваат пристапните извори
слатка питка вода (езера, реки, водоводи). Трагичен е податокот дека веќе скоро половина од
резервите ги имаме потрошено. Големата популација и прекумерната потрошувачка во
содејство со земјоделските површини кои се наводнуваат и употребата на водата во
индустријата и на куќни потреби како и феноменот на стаклена градина се некои од
причините за намалување на водата. Уништувањето на шумите е една од причините за
намалување на количествата на вода и за големите загуби на вода бидеќи корењата на
дрвјата ја задржуваат водата при што формираат подземни резерви на вода. Се смета дека во
минатиот век се уништени 50 % од водните базени, додека останатите имаат претрпено
големи штети како последица на човечката активност. Според податоците на ОНН, до 2025
една милијарда луѓе ќе се судрат со веќе искажаните проблеми со водата со кој веќе се
судруваат 1,7 милијарда луѓе. Се смета дека 1,2 милијарда луѓе пијат загадени води, околу
2,5 милиларди немаат толети или канализациони мрежи, додека 5 милиони луѓе во земјите во
развој умираат од болести како последица од водата како што се колерата и дизентеријата.
Се поставува прашањето за што е можно побрзо справување со оваа состојба.
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2.1.10. Исчезнување на животинскиот и растителниот свет
Човековата активност веќе предизвика исчезнување на голем број на животински и
растителен свет, додека еден поголм број е во фаза на исчезнување. Се смета дека денес под
закана на исчезнување се 1/4 од репродуктивните животни и рибите, 1/5 од рептилитеи од
амфибиите и 1/10 од пернатите животни. Генерално истражувачите се согласуваат дека денес
постоечките видови исчезнуваат со брзина од 100-10.000 пати поголема отколку што се
појавуваат нови видови. Многумина веруваат дека со денешните еколошки промени,
половина од преживеаните видови на планетава нема да постојат до крајот на векот. Конечно
во многу делови се појавија посебни неконтролирачки видови живот кои што создаваат
катастрофални последици на било кој екосистем да делуваат.
2.1.11. Натрупување на токсичен и радиоактивен отпад
На различни места на планетата, остатоците од индустријата и земјоделието се
натрупуваат. Конечно ваквото трупање на токсични состојки има за последица не квалитетни
производи на природата кои што често пати предизвикуваат здравствени проблеми кај
човекот. Атомската енергија претставува една постојана опасност и закана, бидеќи било каде
да се складира отпадот има опасност од терористички напади од разни геолошки феномени
како на пример земјотресите и слично. Сите денес знаеме колкава штета предизвикува
радијацијата и колку долго е времето на активност на радиоактивните супстанци., при што
некои од нив имаат век на активност многу подолг од просечниот човечки живот.
2.1.12. Генетски модифицирани организми
Не треба да се заборави и на една друга закана, а тоа се генетски модифицираните
организми кои што во последно се почести и со време се закануват на иднината на планетата
земја. Како никогаш до сега, овие достигнувања на биологијата треба да се анализираат со
посебно внимание, така да во разумни рамки се искористат само позитивните придобивки од
оваа технологија.
3.1. Глобални мерки за заштита на животната средина
Научниците од целиот свет веќе ја нагласуваат потребата за итни и енергични мерки и
веќе постојат организирани групи на луѓе кои се здружуваат и протестираат за анимирање на
нивните влади. Првата конференција на оваа многу значајна тема се одржа во Рио де
Жанеиро во почетокот на деведесеттите години од минатиот век, каде што претставниците
на 178 земји се собраа за да донесат одлука во врска со заштитата на природните богатства
на земјата. Некои од значаен напредок се: во 1987 е забранета употребата на фреони со кои
се уништува заштитната озонска обвивка. На конферецијата во Кјото во 1997 повеќето
индустриски земји се договорија да ги намалат вкупните емисии на штетни гасови. За жал
САД кои го имаат најголемиот дел од загадувањето одстапија веројатно заради економски
интереси. На средбата на ООН во Стокхолм во 2001 е потпишана спогодба за контрола и
елиминирање на повеќето хлорни соединенија кои го имаат како основа јаглеродот и некои
други соединенија. Мерките кои се превземаат на глобален план за заштита на животната
средина се уште се недоволни. Пред се поради воздржаноста на владите на развиените
држави. Најдрастичен пример за ова е САД кои се посебно воздржани плашејќи се од
негативни економски ефекти. И покрај притисокот на научниците и протестите на граѓаните,
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напредокот во областа на заштитата на природните ресурси е сеуште помал од темпото на
нивно уништување. Потребно е да се превземат мерки на глобален план пред да биде
прекасно и човекот да е следната врста во листата на видови кои се веќе исчезнати.
Дел од тие мерки се: вклучување на проблематиката за заштита на животната средина
во сите делови на политиката, планирањето и управувањето; развивање и јакнење на
институционалната рамка за контрола и заштита на животната средина; развивање на
процедури кои ја вклучуваат животната средина во процесот на одлучување и управување;
инфомирање за состојбата и промената во животната средина; подобрување на системот на
контрола и управување со животната средина; развивање на постојано образование за
проблематиката на животната средина; развивање и примена на национални и локални
програми за заштита и унапредување на животната средина; вклучување трошоци за нејзина
заштита; дефинирање на максимално дозволени емисии и преориентација на технолошките
процеси, особено во индустријата во смисла на развој на помалку отпадни, поенергетски и
ресурсно поефикасни технологии.
Човекот како поединец во општеството може да направи три работи: рециклирање (
преиспитување на потрошувачките навики – да купува само еколошки пакувани производи;
рециклирање на се што може да се рециклира:пластика, остатоци од овошје и зеленчук,
хартија, картон, стакло и конзерва ); да намали ( трошење на вода, користење на автомобил,
испуштање на фреон, палење на предмети што не се рециклираат и намалување на
потрошувачката на електрична енергија ) и да ги потсети ( власта, луѓето со кои се сретнува
во секојдневниот живот ). Доколку не се превземат овие мерки, Земјата ќе го изгуби
земјиштето и шумите, на крајот ќе го изгуби и својот производствен капацитет.
Заклучок
Кризата на животната средина е криза на основните животни вредности. За да го гледаме
светот на подобар начин треба да започнеме да се менуваме себе. Со промените во
секојдневниот живот уште поважно е да се промени политиката на национален и
меѓународен размер. Тоа подразбира повик на еколошки промени кој треба да ги разбуди
нашите разбирања за климатските промени и еколошките проблеми. Преобразбата е нужно
потреба. Реалниот еколошки интегритет може да биде постигнат само со наши заеднички
напори. И, на самиот крај уште еднаш, во мојата завршна мисла, сакам да нагласам и
накратко да опишам 5 практични чекори за спас на планетата Земја кои ни се веднаш
потребни. Единствено со практикување на концептот 5R можеме нешто да превземе, да ја
разбудиме еколошката свест и да ја спасиме нашата планета. Концептот 5R e:
1. Rethink - преиспитај
2. Reduce – намали
3. Reuse – искористи
4. Repair – поправи
5. Recycle – рециклирај
6. Rethink – преиспитај
Повеќето возрасни луѓе веќе имаат дефинирани и конечни ставови за некои ствари
кои се нужни за наше целосно и дефинирано функционирање, но не е на одмет некогаш
своите ставови од почеток да ги промислиме и преиспитаме од некој поинаков нов аспект.
Од обично размислување да се создаде нова идеја потребен е мотив. Сопственото здравје,
здравјето на децата, грижата за планетата, копнежот за поквалитетна средина се едни од
причините за преиспитување на нашите животни активноста и желбата тие да се
приспособат во складност со природата.
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Reduce – намали
Потребна е грижа за потрошните домаќински уреди, купување на А+ енергетска класа,
користење на уреди кои штетат енергија, исклучување на непотребно светло, затварање на
водата која не ја користиме, штедење на топла вода, користење на еколошки детергенти и
биоразградливи средства и вградување на систем за собирање на дождовница.
Reuse – искористи
Со фрлање на корисни предмети во контејнер, создаваме отпад, а во отпадот не
препознаваме никаква вредност, па на тој начин малку по малку планетата ја фрламе во
отпад. Создавањето на отпад не е природен процес и затоа треба да го намали каде што
може. Практична и корисна работа е да избегнува користење на пластични ќеси и да се
заменат со платнени. Пред фрлање треба да се размисли дали да се продадат или да се
донираат.
Repair – поправи
Со направи сам културата можеме да допринесеме за нашата животна средина, иако
големите корпорации го поттиснуваат тоа трупајќи не со евтини и неквалитетни производи,
затоа што не е во нивен интерес предметите да се поправаат, затоа што попрофитални се
доколку се одлучиме да купиме ново, а старото го фрлиме во отпад. Затоа пред да купиме
нов уред треба да се обидеме да го поправиме, а оние кои работат а не ни се потребни повеќе
треба да ги поклониме.
Recycle – рециклирај
Рециклирањето е издвојување на материјал од отпадот и неговото повторно користење.
Рециклирањето вклучува собирање, издвојување, преработка и изработка на нови производи
од веќе искористени.
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ЗАКОНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Мартин Толески
Вовед
Должноста на секоја држава е да го чува и заштити природното богатство и убавините
кои ги поседува. Подолу се објаснети можните закани за животната средина, како и законите
кои се донесени за да помогнат и спречат уништување на истата.
Република Македонија има разновидна топографија со високи планини и длабоки долини
опкружени со планини, живописни реки, големи и мали природни езера и бањи. Највисока
точка е врвот на планината Кораб со висина од 2,764 m. Локалитетите со културно
наследство и ресурси во Македонија заземаат значајно место во светското културно
наследство.
Во Република Македонија доминира суб медитеранската клима со карактеристични
топли и суви лета и ладни и влажни зими. Средните годишни температури се намалуваат од
север до југ од земјата.
Република Македонија е една од ретките земји во Европа со богатство на природни
вредности во однос на природните услови. Богатството и хетерогеноста на видовите и
екосистемите, како и високиот степен на реликти и ендеми се главните карактеристики на
биолошката разновидност во Република Македонија. Мрежата на заштитени подрачја во
Република Македонија опфаќа 86 објекти со вкупна површина од 226 809,65 ha, што е околу
8,82% од вкупната територија на земјата. Повеќето од нив спаѓаат во категоријата
национални паркови со околу 4,5% (3 национални паркови: Маврово, Галичица и Пелистер),
природни споменици со 2,74% и повеќенаменското подрачје Јасен со 1,05% од националната
територија.
Република Македонија има прекрасни езера, недопрени планини, голема историја и
богато културно наследство како основа за развој на туризмот. Главниот град Скопје и
Охрид како заштитен од УНЕСКО се клучните туристички дестинации, како и Преспанското
и Дојранското Езеро, Националните паркови: Пелистер, Галичица и Маврово и други
подрачја со културно и историско значење.
1. Основни податоци за животната средина и социјални аспекти
Еколошките и социјалните прашања во земјата се слични на оние на многу други земји во
регионот.
Квалитетот на воздухот е проблем во текот на целата година, особено во зимскиот период
за поголемите градови во некои од регионите како резултат на старата опрема во
индустрискиот сектор и инсталациите за производство на енергија, начинот на загревање на
домаќинствата, стариот возен парк и недостатокот на најсовремени технолошки решенија,
како и слаба регулаторна рамка, мониторинг и спроведување.
Како резултат на испуштањето на нетретирани комунални отпадни води од повеќето
градови во земјата и мали населени места, водите од индустрискиот сектор и земјоделството,
квалитетот на водата е лош. Исто така, квалитетот на водата може да се влоши како резултат
на градежните активности во близина на изворите на вода или како резултат на неправилно
управување со отпадот (отстранување на отпад близу /или во самите водни ресурси).
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Постои и т.н. историско загадување на почвата, водата и воздухот од отстранувањето на
индустрискиот опасен отпад од индустријата и рударските операции кои се потенцијални
ризици за здравјето на луѓето и влијаат на биолошката разновидност.
Бучавата во животната средина е сериозен проблем за здравјето на луѓето и животната
средина, особено сериозна закана за здравјето на децата, односно за нивниот слух, учење и
нивното однесување. Бучавата може да спречува ментални активности кои бараат внимание,
меморија и способност за справување со комплексни аналитички проблеми. Во смисла,
Особено ранливите групи на изложеност на зголемено ниво на бучава се деца кои се во фаза
на развој, постарите лица и лицата со оштетен слух.
1.1 Водоснабдување
Во многу урбани општини за водоснабдување се користат комбинирани извори, додека
руралните населени места главно се снабдуваат од извори и подземни води. Домаќинствата
во РМ се снабдуваат со вода за пиење од: јавен водовод (во и надвор од живеалиштето), на
други начини (надвор од живеалиштето), приватен резервоар за вода, бунар (според пописот
на населението, домаќинствата и становите од 2002 година).
1.2 Пречистување на отпадни води
Во однос на третманот на отпадните води, собраните податоци од Пописот во 2002
година покажуваат дека 40,1% од вкупниот број на станови немаат одвод за отпадни води кој
може правилно да се поврзе со системот на јавната канализација.
1.3 Управување со отпад
Според официјалните статистички податоци вкупната количина на собран отпад од
општините во Република Македонија во 2016 година изнесува 610 227 t. Споредено со 2015
година, вкупните количини на собран комунален отпад се намалени за 1,6%. Најголем дел од
собраниот комунален отпад е регистриран во Скопскиот регион - 160 290 t, или 26,2% од
вкупно собраните количини во Република Македонија.
Вкупниот преработен отпад за 2016 година изнесува 0,85% во однос на вкупно
пријавените собрани и транспортирани комунални и други видови неопасен отпад. Од
пријавените количини на преработен отпад, 2260,7 t се рециклирана хартија, картон,
пластика, стакло и метали, а 2,238,85 t се компостиран отпад.
Од вкупната количина на собран комунален отпад, 512 657 t или 84% се од домаќинства,
а останатите 16% од правни и физички лица (комерцијален отпад). Системот за собирање на
комунален отпад покрива 75% од населението во земјата.
Според видот на отпадот, најголем дел од собраниот отпад е мешан комунален отпад, 543
644 t или 89%, а најмала количина е отпад од гуми, 656 t или 0,1% од вкупните количини на
собран отпад.
Генерираниот цврст отпад во Македонија најчесто се одложува. Само Скопската депонија
"Дрисла" - Скопје ДОО ги исполнува минималните критериуми пропишани со националните
и критериумите на ЕУ за депонии. Сите други не се во согласност со било какви технички и /
или еколошки стандарди; депониите претставуваат ризик за загадувањето на воздухот,
почвата, површинските води и подземните води, како и потенцијални ризици за биолошката
разновидност, земјоделското земјиште и здравјето на луѓето поради одлагање на мешан
опасен и неопасен отпад.
Во Националната стратегија за управување со отпад (2008 - 2020) предложен е
регионален пристап кон управувањето со цврстиот отпад во општините и во периодот од
2011 година до сега се направени неколку практични чекори кон регионално управување со
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отпадот. Неколку регионални јавни претпријатија за управување со комунален отпад
(Регионален орган за управување со отпад) се основани во неколку региони.
Главни проблеми во врска со управувањето со отпадот во Република Македонија се
следните: само една депонија ("Дрисла" Скопје) ги исполнува стандардите за одложување на
отпадот на национално ниво, најголем дел од руралните населени места не се опфатени
комуналните услуги, нема примарна селекција на изворот на создавање отпад, не постојат
формални системи за собирање за отпад од градење и рушење, дел од постоечките камиони
за отпад не можат да се возат низ малите улици во населените места, некои општини немаат
посебна депонија за депонирање на инертен отпад, недостаток на јавна свест кај населението
за потенцијалните ризици по здравјето на луѓето и ризиците по животната средина при
несоодветното отстранување на различните текови на отпад (во близина на реки, патишта, на
земјоделско земјиште, во близина на бунари и сл.).
1.4 Емисии во воздухот и квалитет на воздухот
Емисиите во воздухот се последица на неколку фактори кои поради нивната
комплексност се тешки за ублажување/елиминирање, како и за решавање на последиците од
таквата состојба. Главните фактори кои придонесуваат за загадувањето на воздухот се:
индустрискиот сектор, енергетскиот сектор, транспортниот сектор, земјоделскиот сектор,
управувањето со отпадот, климатските услови и конфигурацијата на теренот како движечки
сили кои се причина за влијанието врз животната средина / притисокот врз животната
средина и квалитетот на воздухот.
Хоризонталната дисперзија на загадувачите зависи од турбуленцијата на атмосферата и
топографијата на теренот, но пред сè од ветровите, односно интензитетот и насоката на
движење на воздушните маси.
Промената на температурата со промена на надморската височина е еден од најважните
фактори кои влијаат на вертикалната дисперзија на загадувачките супстанции. Кога
издувните гасови се емитираат вертикално нагоре, во повеќето случаи се зголемува нивниот
волумен. Состојбата на атмосферата, изразена преку нејзината стабилност, покажува дали
надворешниот воздух ја поддржува или ограничува дисперзијата на загадувачите во
вертикална насока.
Министерството за животна средина и просторно планирање преку Секторот Македонски
Информативен Центар за Животна Средина (МЕИЦ) континуирано го следи квалитетот на
амбиентниот воздух во Република Македонија и известува за квалитетот на истиот.
Емисиите на загадувачки материи од извори на загадување како што се транспортот,
индустријата, земјоделството се пренесуваат на долги растојанија, значително влијаат на
квалитетот на воздухот и имаат значително влијание врз вегетацијата, животните и
населението. Затоа е неопходно да се контролираат нивните емисии и да се намалат
количините на нивните емисии во воздухот.
Квалитетот на амбиентниот воздух во Македонија варира во зависност од локацијата на
мерната точка при што најголемо влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух има
концентрацијата на населението, близината на индустриски капацитети, видот на
производство и видот на произведените производи, производството на енергија, превоз на
стоки и луѓе.
1.5 Бучава
Транспортот е главен извор на зголемено ниво на бучава и патниот сообраќај како главна
причина за изложеност на населението на бучава, освен за луѓето кои живеат во близина на
аеродромите и железничките пруги. Потребно е мерење и следење на бучавата за
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постигнување и одржување на нивоата на бучава во животната средина во рамките на
граничните вредности дефинирани во четири области според степенот на заштита од бучава,
со крајна цел за заштита на здравјето и благосостојбата на населението.
2. Заштита на природата
Република Македонија поседува богата и уникатна биолошка разновидност како резултат
на комплексната географија и комбинацијата на континентална и медитеранска клима.
Биолошката разновидност е претставена со речиси 22.000 видови од кои над 1.000 видови се
ендемични. Покрај тоа, земјата има бројни реликтни и ендемични видови за кои претставува
"европско жариште". Моментно, на територијата на Македонија се идентификувани над
2.000 видови алги и габи, 3.200 васкуларни растенија, 500 видови мов, 13.000 безрбетници,
85 видови риби, 14 водоземци, 32 влекачи, 335 птици и 89 цицачи. Од особена важност се
ендемичните видови од кои 150 се ендемични алги, 120 ендемични васкуларни растенија, над
700 безрбетници и 27 ендемични видови риби.
Територијата на Македонија поседува 120 типови живеалишта и 28 видови екосистеми,
од кои Охридското и Преспанското Езеро се од национално и глобално значење. Најголем
број на ендемични видови алги се наоѓаат на Охридското и Преспанското Езеро, а помалку
во Дојранското Езеро и Шар Планина.
Растенијата се претставени со бројни ендемични видови на Балканот и Јужен Балкан,
како и голем број локални ендемични видови и суб ендемични видови. Вкупниот број на
идентификувани локални ендемични растителни видови изнесува 120. Некои од овие видови
потекнуваат од терциерниот период и се дефинирани како палео ендемични видови
(реликтни видови), како што се: Thymus oehmianus, Viola kosaninii, Crocus cvijici, Crocus
scardicus, Colchicum macedonicum , Narthecium scardicum и други. Редок вид кој расте само на
неколку места во близина на Пехчево е Drosera rotundifolia. Несоодветната заштита е една од
главните причини за фрагментација на некои ретки и / или ендемични растителни видови:
Nuphar lutea (Охридско Езеро, во с. Калишта), Thymus oehmianus и Viola kosaninii
(акумулација Козјак) и Phyllitis scolopendrium (акумулација Света Петка).
Фауната е претставена со над 550 ендемични видови. Сунѓерите се претставени со 6
ендемични видови, полжави 92, ендемични видови од Annelida 49, Pseudoscorpiones 16
ендемични видови и други.
Три (3) видови на водоземци претставуваат Балкански ендемични видови (Triturus
macedonicus, Rana graeca и Pelophylax kurtmuelleri). Неколку видови на водоземци
претставуваат видови со ограничен ареал на распространување на Балканот: Lissotriton
vulgaris graecus, Pelobates syriacus balcanicus и Bombina variegata scabra. Три (3) се заштитени
со Директивата за живеалишта: Triturus carnifex, Triturus karelinii и Bombina variegata.
Главната закана за биолошката разновидност е сушењето на мочуриштата, што
предизвикува намалување на површините населени со реликтна мочуришна вегетација.
Земјоделскиот сектор, напуштајќи ја традиционалната употреба на ливади и пасишта,
предизвикува пејзажни промени, како сукцесија и промена во структурата на
биодиверзитетот. Индустрискиот сектор ги деградира големите површини преку одложување
на руднички отпад, технолошки отпад, индустриски депонии со неопасен и опасен отпад и
недостаток на рекултивирање на напуштените јами и депонии, што предизвикува губење на
живеалишта значајни за голем дел биолошка разновидност. Урбанизацијата претставува
дополнителен стрес за биолошката разновидност поради директна конверзија на природното
земјиште во урбани области, како и поради вознемирување на видовите предизвикано
обично од неконтролирана урбанизација и нетретирани отпадни води. Туристичкиот сектор,
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исто така, може негативно да влијае на биодиверзитетот, особено со непланираната изградба
на туристички објекти кои можат да ги деградираат екосистемите и нивниот биодиверзитет.
Изградбата на хидроенергетските системи во клисурите на реките предизвикува
поплавување на важни рефугијални живеалишта за значителен реликт и ендемична флора.
Интензивниот развој на транспортниот сектор често предизвикува фрагментација на
живеалиштата и ова негативно влијае на биодиверзитетот.
Во Република Македонија има три национални паркови: Маврово (731 km2), Галичица
(227 km2) и Пелистер (125 km2). Сите три паркови се природно и културно наследство.
Националните паркови нудат одлични можности за развој на туризмот, зачувување и научни
истражувања.
3. Законодавството на локално (општинско) ниво
На локално (општинско) ниво нема специфична релевантна регулатива издадена за
квалитет на воздух, заштита на водите, нарушувањето на нивото на бучава или посебна
регулатива за управување со отпад. Сите релевантни инспектори (за животна средина,
комунални, сообраќајни, градежни) го следат националното законодавство за животна
средина.
Други закони поврзани со локалната самоуправа се следните:
— Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002);
— Закон за Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр. 158/10)
— Закон за Град Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр.55/04)
— Закон за меѓу општинска соработка (Службен весник на Република Македонија бр.
79/09)
— Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република
Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.55/04);
— Закон за рамномерен регионален развој ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 63/07)
4. Национална политика за животна средина
Државните институции во Република Македонија усвоија бројни документи на политики
за заштита на животната средина, одржување и унапредување на животната средина.
Главните планови и стратешки документи на национално ниво се следните:
1) Политика за животна средина
- Национална стратегија за апроксимација на животната средина 2008-2014, усвоена
во 2008 година од страна на Владата на РМ (ажурирана во 2014)
- Национална стратегија за инвестиции во животната средина, 2009-2013, усвоена од
страна на Владата на РМ во 2009 година
- Втор национален еколошки акционен план 2006-2012, усвоен во 2006 година
2) Одржлив развој
- Национална Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009 – 2019
- Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија 2010-2030,
усвоена од страна на Владата на РМ во 2010 година
3) Комуникација и јавна свест
- Стратегија за комуникација во животната средина, усвоена во 2004 година од страна
на МЖСПП
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- Стратегија за подигање на јавната свест за животна средина, усвоена во 2004 година
од страна на МЖСПП
4) ПОПс хемикалии
- Ажурирање на Националниот имплементационен план за намалување и
елиминирање на постојните органски загадувачи во Република Македонија ажурирање на НИП, усвоен од Владата на РМ во 2014 година
5) Води
- Национална стратегија за води (2012 – 2042), усвоена од страна на Владата на РМ
6) Воздух
- Програма за постепено намалување на емисиите на одредени загадувачки
супстанции на ниво на Република Македонија со проекции за намалување од 2010 до
2020 година
7) Природа
- Национална стратегија за заштита на природата (2017-2027), усвоена во 2018 година
8) Климатски промени
- Национална Стратегија за животна средина и климатски промени (2014-2020) (20142020);
9) Отпад
- План за управување со отпад од електрична и електронска опрема во Република
Македонија (2013-2020)
10) Енергија
- Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија за периодот 20082020 година, со визија до 2030 година
5. Национално законодавство за животна средина – основни закони
Уставот на државата содржи одредби во врска со заштитата на животната средина
(членови 8 и 43). Најголем дел од прашањата за заштита на животната средина се
децентрализирани. Амандманот XVII од Уставот на Република Македонија пропишува "во
единиците на локалната самоуправа, граѓаните учествуваат директно и преку претставници
во донесувањето одлуки за прашања од локално значење, особено во областите на јавните
услуги, урбаното и руралното планирање и заштитата на животната средина".
Транспонирањето на ЕУ законодавството во националното законодавство е спроведено
речиси 80%.
1) Закон за животна средина (ЗЖС) - Законот за животна средина (ЗЖС) беше усвоен
во јули 2005 година и беше предмет на неколку измени во наредните години. Законот
за животна средина е основа за политиката и управувањето со животната средина, со
што се обезбедуваат и водечките принципи и инструменти на политиката. Овој закон
ги содржи основните принципи за заштита на животната средина, кои се основа за
утврдување на постапките за управување со животната средина и кои се вообичаени
за сите закони кои ги регулираат посебните медиуми на животната средина.
2) Закон за квалитет на амбиенталниот воздух - Усвоениот закон во 2004 година го
поставува системот за управување со квалитетот на амбиенталниот воздух. Во него се
вклучени активности насочени кон избегнување, спречување или ублажување на
опасните ефекти од загадувањето на воздухот преку: проценка на квалитетот на
амбиенталниот воздух, одредување на гранични вредности за емисија и вредности за
квалитет, планирање на заштита на амбиенталниот воздух, воспоставување
мониторинг на амбиенталниот воздух и информациски системи, како и заштита на
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3)

4)

5)

6)

7)

квалитетот на амбиентниот воздух во насока на контрола на емисиите од стационарни
или дифузни извори на загадување.
Закон за води - Законот ги вклучува сите аспекти на управувањето со водите:
користење и распределба на водните ресурси; заштита и контрола на загадувањето;
заштита од штетни ефекти врз водите и планирање на одржливо управување со
водите.
Закон за отпад - Законот ги вклучува основните принципи на управувањето со
отпадот (принципот на заштита на животната средина во управувањето со отпадот минимизирање на отпадот, принцип на претпазливост, блискост, универзалност на
услугите, принцип загадувачот плаќа, систем на депозити итн.). Управувањето со
отпадот, како јавна услуга, се заснова на принципот на универзалност на услугите
(недискриминација, одржливост, квалитет и ефикасност, транспарентност, достапна
цена и целосна покриеност на територијата).
Закон за заштита од бучава - Усвоеното законодавство во 2007 година му поставува
на МЖСПП генерална надлежност да го намали нивото на бучавата во животната
средина, но исто така утврдува дека некои активности ќе се спроведуваат заеднички,
во соработка и консултации со или преку некој плански документ кој ќе се донесува
во согласност со другите органи, други министерства, Град Скопје и единиците на
локалната самоуправа.
Закон за заштита на природата - Заштитата на природата се врши преку заштита на
биолошката и пределската разновидност и заштита на природното наследство, во и
надвор од заштитените подрачја.
Закон за хемикалии - Законот го регулира управувањето со хемикалиите, нивната
класификација, правилното складирање, означувањето, ракувањето и правилната
употреба на хемикалиите, безбедносниот транспорт и финалното депонирање на
хемискиот отпад.

Заклучок
Република Македонија изобилува со природни богатства. Нејзина должност е истите да
ги негува и со закон да ги заштити.
Квалитетот на воздухот е проблем во текот на целата година, особено во зимскиот период
за поголемите градови во некои од регионите како резултат на старата опрема во
индустрискиот сектор и инсталациите за производство на енергија, начинот на загревање на
домаќинствата, стариот возен парк и недостатокот на најсовремени технолошки решенија,
како и слаба регулаторна рамка, мониторинг и спроведување. Ова е проблем со кој државата
постојано се бори и изнајдува мерки со кои би се решил овој проблем
Најголем дел од прашањата за заштита на животната средина се децентрализирани.
Амандманот XVII од Уставот на Република Македонија пропишува "во единиците на
локалната самоуправа, граѓаните учествуваат директно и преку претставници во
донесувањето одлуки за прашања од локално значење, особено во областите на јавните
услуги, урбаното и руралното планирање и заштитата на животната средина".
Донесени се бројни закони за заштита на животната средина, кои ги објаснивме погоре.
Секако, државата треба постојано да истражува и да изнајдува нови мерки за заштита на
животната средина.
Исто така, државните институции во Република Македонија усвоија бројни документи на
политики за заштита на животната средина, одржување и унапредување на животната
средина.
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Ова прашање било, а и денес е актуелно. Со климатските промени, се јавуваат и нови
проблеми и закани кон животната средина. Институциите секогаш треба да се во тек и да
превземаат навремени мерки за заштита на животната средина.
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ПОЧВА – ПОИМ, КЛАСИФИКАЦИЈА И ПРИЧИНИ ЗА ЗАГАДУВАЊЕ
Адис Даутоски
Почвата е дефинирана како површински слој на земјината кора, формиран од
минерални честички, органски материи, вода, воздух и живи организми. Формирањето на
почвата е екстремно бавен процес и поради тоа почвата може да се смета како необновлив
ресурс.
Почвата е производ на дејствувањето на педогенетските процеси кои се обусловени
од континуираното, заедничкото и меѓузависното дејство на хетерогените педогенетски
фактори.
Од педогенетските фактори би ги споменале:
• релјефот со различна надморска височина, експозиција и инклинација, хидрографските
услови,
• геолошките формации со различна старост и состав,
• присуството на повеќе клими, како и
• различни растителни асоцијации.
Поради долготрајното дејство на педогенетските фактори нашите почви во текот на
времето се менувани, така што достигнале различен степен на еволуција. Кон ова треба да се
додаде и долготрајното дејство на човекот кое ја има изменето насоката на природните
педогенетски процеси во многу наши почви. Во просторот на нашата земја се јавува голрема
хетерогеност на почвениот покривач. Тој е мошне мозаичен, што значи дека се менува на
мали растојанија.
Почвата е многу динамичен систем кој изведува многу функции и обезбедува сервиси
значајни за активностите на човекот и опстанокот на екоситемите. Почвата има бројни
еколошки функции, кои што се од суштинско значење за заштитата на животната средина, но
и за економијата и напредокот на општеството во целост.
Почвата не обезбедува со храна, биомаса и други суровини.
Таа е платформа за човековите активности и е архив на геолошкото и археолошкото
наследство. Игра и централна улога како живеалиште и депо на гени на живите организми.
Почвата ги чува, филтрира и трансформира многу супстанции, вклучително и водата,
хранливите материи и јаглеродот. Во почвата се наоѓа најголемото депо на јаглерод во светот
(1.500 гигатони). Почвата е екстремно комплексен и варијабилен медиум. Структурата на
почвата игра значајна улога во детерминирањето на нејзините способности за изведување на
нејзините функции. Било кое оштетување на структурата на почвата ги оштетува и другите
медиуми на животната средина и екосистемите. Почвата е подложна на сериозни деградации.
Тука се вклучени ерозијата, намалувањето на органските материи, локална и дифузна
контаминација, отпечатувањето, намалување на биодиверзитетот, салинизација, поплавување
итн. Во комбинација сите овие деградации можат да доведат, во аридни и субаридни
климатски услови до опустинување. Влијанијата врз почвата кои ги предизвикуваат
човековите активности постојано се зголемува, што предизвикува сериозни социо-економски
последици.
Класификација на почвите
Овој класификациски систем е основан на одликите на самите почви, а не на
надворешните услови на нивното образување. Овие одлики (физички и хемиски) се видливи
и лесно мерливи:
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1. Морфолошко-генетски: се зема предвид карактерот и распоредот на разните почвени
хоризонти;
2. Генетско-еволуциски: почвите имаат способност под одредени услови да минуваат од
еден во друг тип;
3. Производно-еколошки;
4. Влијание на човекот итн.
Оваа класификација се состои од шест единици: оддел, класа, тип, поттип, вариетет,
форма. Притоа, одделот е највисока, а формата најниска единица.
Одделите се дефинираат врз основа на видот на влажењето (природно наводнување)
на почвите, како и составот на водите со кои се наводнува почвата. Има четири оддели.
Одделите се поделени на класи. Класите се дефинираат врз основа на генетско-еволуцискиот
принцип, односно секоја класа се состои од типови на почви што претставуваат даден
еволуциски стадиум и имаат ист распоред на хоризонтите во почвениот профил.
1. Автоморфни почви — природно се наводнуваат само со атмосферските врнежи. Тоа
се релативно порозни почви, при што водата не се задржува долго време врз некој
непропуслив хоризонт.
1. Класа со профил (А)-С: неразвиени автоморфни почви — опфаќа недоразвиени почви
кај кои образувањето на хумусно-акумулативниот хоризонт е во својата почетна
(ембрионална) фаза и се означува како (А). Доколку е под дејство на човекот,
хоризонтот (А) се антропогениизра, односно се означува како Аp. Се образуваат на
различни геолошки супстрати, освен на современи речни, езерски и морски наноси.
Тука припаѓаат почвените типовикамењар, регозол, еолски песок, колувијална почва.
2. Класа со профил А-С: автоморфни хумусно-акумулативни почви — ова се почви со
издиференциран типичен хумусно-акумулативен хоризонт А, кој преку еден преоден
хоризонт АС или директно се граничи со матичниот супстрат С или R. Тука
припаѓаат: варовничко-доломитна
црница,рендзина, ранкер, црница (чернозем)
и смолница.
3. Класа со профил А-(B)-C: камбични почви — се одликуваат со присуство на камбичен
хоризонт (B), кој одгоре се граничи со хоризонтите А или О, а оддолу со матичниот
супстрат С или R. Ги вклучува типовите кафеава шумска почва, циметна шумска
почва, калкокамбизол и црвеница.
4. Класа со профил А-Е-В-С: елувијално-илувијални почви — Имаат илувијален
хоризонт В кој лежи под елувијален хоризонт Е. Ги опфаќа типовителесивирана
почва, подзол и кафеава подзолеста почва.
5. Класа со профил P-C: антропогени автоморфни почви — се одликуваат со присуство
на антропогениот хоризонт P. Ги вклучува ригозол, градинарска почва и депониска
почва.
2. Хидроморфни почви — освен со атмосферските врнежи, овие почви повремено или
постојано додатно се наводнуваат со подземни води или со површински (поплавни) води.
Овие води се незасолени и неалкализирани.
1. Класа со профил (А)-G или (А)-С: неразвиени хидроморфни почви — овие почви се
всушност наноси од речно, езерско или морско потекло кај кои би можеле да се
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2.

3.

4.

5.

6.

образувани хоризонтите (А) или Ар и G. Процесот на педогенеза е слабо изразен
поради тоа што ова се млади почви или поради тоа што седиментацијата преовладува
над педогенезата. Во Македонија ваков тип на почва е алувијалната почва.
Класа со профил А-C-G: ливадски почви (семиглеј) — поседуваат глеен хоризонт G
на длабочина поголема од 100 cm, а хумусно-акумулативниот хоризонт има
терестрична форма. Типот кој припаѓа во оваа класа го носи истото име како и самата
класа.
Класа со профил A-G: глејни почви — имаат добро оформен глеен хоризонт G.
Хумусно-акумулативниот хоризонт има полутерестрична форма (Аа). Тука припаѓаат
типовите на псевдоглеј-глеј,ритска црница, блатна почва и тресетно-глејна почва.
Класа со профил А-Eg-BgC: псевдоглејни почви — се одликува со присуство
на псевдоглејниот хоризонт g (g1 и g2) во горните хоризонти до длабочина од 70 cm.
Типот го носи истото име како и класата.
Класа со профил T-G: тресетни почви (хистозоли) — органогени хидроморфни почви
со тресетен хоризонт T подебел од 30 cm. Ги опфаќа типовите висок или издигнат
тресет, преоден тресет и низок тресет.
Класа со профил P-G и Ap-G: антропогени хидроморфни почви — водниот режим е
под влијание на човекот: риголувана тресетна почва (риголичен хистозол), оризна
почва (ризозол) и хидромелиорирана почва.

3. Халоморфни почви — се одликуваат со додатно природно наводнување со подземни
(поретко со површински) води кои се засолени и алкализирани.
1. Класа со профил Asa-G или Asa-C/G: солончак — ова се акутно засолени почви.
Имаат засолен (саличен) хоризонт Аsa.
2. Класа со профил A-Bt, na-C: солонец — се одликуваат со присуство на аргилувичнонатричниот хоризонт Bt, na.
4. Подводни почви — постојано се прекриени со мирувачка плитка вода (дно на бари,
езера и крајбрежните морски области). Често се мешаат процесите на педогенеза и
седиментација.
1. Класа со профил (A)-C и (A)-G: неразвиени подводни почви — почви во почетна фаза
на образување врз растреситите водни седименти. Имаат почетен хумусноакумулативен хоризонт (А). Го опфаќа типот протопедон.
2. Класа со профил А-С или А-G: развиени подводни почви — се одликуваат со добро
оформен хумусно-акумулативен хоризонт А. Ги вклучува типовите тиња, дај и
сапропел.
Загадувањето на почвата има големо влијание врз целата планета, а ќе има и голема
улога во благосостојбата на идните генерации. Најдоброто што денес може да се стори е да
се спроведат мерки за забавување на нејзиното загадување и да се исчистат загадените
области, онаму каде тоа е можно. Непревземањето на мерки само ќе дозволи загадувањето да
напредува, до онаа точка, каде почвата ќе стане причина за намалување на здравјето на
населението, како и појдовна точка на можни епидемии. Исто така, не смее да се заборави
зголемувањето на човечката популација, која се очекува во следните 40 години да порасне за
40%. Токму, поради овој податок, многу е важно почвата да ја сочуваме, се со цел да го
прехрани населението.
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Доколку не се воведат никакви мерки за намалување на загадувањето на почвата,
можно е земјата повеќе да не може да ја издржува целата популација, а со тоа многумина ќе
прибегнат кон синтетички извори на храна, кои и самите се причина за создавање на голем
број на болести.
Видови почва во Република Северна Македонија
Најчестите видови на почви во нашата земја се: хумусната, црвеницата, подзолската,
алувијалната, смолницата, алувијалната.
Подзолска почва
Подзолите се голема група на кисели сиалитни елувијално-илувијалнидиференцирани почви со профил E-Bt, f, h, al, кои се образуваат под иглолисни и мешани
шуми во услови на промивен воден режим при сезонски замрзнувања на глинести морени,
покривни глини, глинести делувијални и елувијално-делувијални депозити на кисели карпи.
За образувањето на почвата е карактеристично периодично пренавлажнување на
површинските делови од профилот за време на пролетното топење на снегот и наесен пред
натрупувањето на снежната покривка.
Делувијална почва
Делувијалните почви се формираат кај контактот на рамниците и планинските страни,
како акумулирани ерозивни наноси. Поради слабата застапеност на хумус, тие се помалку
плодни. Погодни се за овоштарски и за лозови насади.
Смолница
Смолници се почви кои имаат езерско потекло и затоа располагаат со големо
количество и мошне плодни. При голема влажност се лепливи. Погодни се за одгледување
житни и индустриски култури,а со соодветно наводнување и за градинарски и за овошни
култури.
Црвеница
Црвенеци се почви кои се формираат во простори со присуство на варовник. Се
сметаат за средно плодни почви. Погодни се одгледување тутун, винова лоза и житни
растенија.
Солена почва
Солените почви се формираат со евапоризација на влажноста во земјата во сушни
предели. Сиромашни се со хумус.
Причини за загадувањето на почвата
Секој вид на нарушување на составот или изгледот на почвата се смета за нејзино
загадување од страна на надворешни фактори. Загадувањето на почвата директно или
индиректно се одразува на секое живо суштество.
New Balkan Challenges – Contemporary Students Policy Paper
ISSN 2545-4862

- 66 -

Загадувањето на почвата ја пореметува рамнотежата на хранливите материјали во
самата почва. Тврдите материјали кои по неприроден пат стигнале до почвата го менуваат
нејзиниот хемиски состав и физички изглед. Хемискиот отпад мешајќи се со растенијата
неповолно се одразува на нивниот раст и квалитетот.
Тешките метали, гасови и другиот хемиски отпад кој што се собира на почвата според
ланецот на прехрана од растенијата се префрлаат на животните а преку нив и на луѓето.
Заради здрава и чиста средина почвата треба да се заштити од загадување. Тоа
претставува одговорност на сите жители на планетава Земја.
Земјоделието – Употребата на хемикалии, како дел од земјоделството е на рекордно
ниво. Без разлика дали станува збор за зголемување на производство на различни култури
или пак за ограничување на растот на штетниците, хемикалиите како што се хербицидите и
пестицидите се интегрален дел од нашиот земјоделски процес. Овие хемикалии, без разлика
на нивната намена не се природно произведени, па затоа и неможат да се разложат во
природата. Како резултат на тоа, тие завршуваат во почвата, намалувајќи ја плодноста на
истата. Во друг случај, растенијата кои ги абсорбираат овие хемикалии, на крајот ќе умрат.
Индустрија – Најголем виновник за загадувањето на почвата е индустриската
активност. Дури, и откако се донесени закони и се превземени мерки на претпазливост,
рударството и производствените процеси продолжуваат да бидат главна причина за
загадувањето на почвата. Индустрискиот отпад, без разлика дали е депониран како дел од
процес, неправилно отстранет или поради несреќен случај, предизвикува хаос во почвата.
Отпад создаден од човекот – Како дел од нашето секојдневие, знаејќи или незнаејќи
сме дел од загадувачите на почвите. Тоа може да биде, неправилно отстранување на
токсичен отпад кој завршува во депониите или во водните тела или пак оној отпад кој
поминува низ канализационата мрежа и завршува во почвата.
Сечата на шумите – Сечењето на шумите има индиректен ефект врз загадувањето на
почвите. Како што се сечат дрвјата, изложената почва лесно се контаминира за време на
ерозија. Со отстранување на дрвата, земјата не е способна да ја подржи вегатацијата.
Кисел дожд – Се јавува кога загадувачите на воздухот, како што се сулфурдиоксидот
и азотниот оксид се мешаат со дождот. Докажано е дека истиот негативно влијае врз почвата,
со растворање на важни хранливи материи, па дури и со промена на структурата на почвата.
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КОМПОСТИРАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ МАТЕРИИ
Дамјан Тасевски
Вовед
Светот треба да почне да го преточува концептот за одржлив развој во практиката, во
форма на секојдневно однесување, живеење во хармонија со природата. Таквиот живот не е
фиктивна филозофија, ниту е висока политичка агенда за иднината. Таквото живеење мора
да се случува. За развиените земји не постои отпад. Тој или се рециклира, или се користи
како енергенс. Рационалниот европски Запад нe признава отпад, туку на сите начини се
обидува да биде прагматичен и да го искористи за општ бенефит. Европската Унија е целта
кон која се стремиме. Доколку сакаме да станеме и ние член на тоа посакувано семејство,
мораме да ги смениме нашите стари лоши навики во однесувањето со животната средина.
Пред сè најважен пункт кон кој ќе треба да ги насочиме нашите напори е третманот на
отпадот.
Македонија, реално гледано, има проблеми со отпадот. Таа е претежно аграрна земја која
произведува огромни количини земјоделски производи, па сразмерно на тоа создава и
големи количини органски отпад. Наместо тоа, можеме да имаме поинаква, подобра
состојба. Отпадот од неорганско потекло со рециклирање може повторно да се употреби во
процесот на производството, а исто така, и отпадот од органско потекло може повторно да се
искористи, односно да се врати во производството, и тоа ако се претвори во органско
ѓубриво со процесот на компостирање. Неорганскиот отпад кај нас и главно во светски
рамки досега се третира обично со негово селективно собирање и рециклирање, односно со
негова повторна употреба во процесот на производството. Органскиот отпад во нашата земја
сè уште не се третира, односно за овој вид отпад не постои никаков интерес за негово
рационално искористување.
1. Поим - отпад
Под поимот “отпад” се подразбираат сите тие материи кои во секојдневниот живот на
човекот во рамките на неговото функционирање, работа и активност, во определено време и
на определено место стануваат неупотребливи. Отпадните материи во цврста агрегатна
состојба се класифицираат како цврст отпад. Цврстиот отпад, претставува сложен и
хетероген материјал, кој под нормални услови е тврд, а настанува како резултат на
човековото живеење и работење. Овој термин се користи за да се опишат отпадните материи
кои не се во течна агрегатна состојба, а потекнуваат од домаќинството, индустријата,
земјоделието, трговијата, медицината и од јавните услужни дејности. Во оваа група се
наоѓаат голем број отпадни материи кои се јавуваат во големи количини, а се разновидни по
начинот на нивното формирање, по физичките, хемиските и биолошките својства.
Состојките во цврстиот отпад може да бидат:
-ферментабилни и тоа органски состојки, кои брзо се распаѓаат како на пример остатоци
од преработена и непреработена храна, коски, животински лешеви итн.
-инертни (органски и неоргански) состојки, кои не се разложуваат или се разложуваат
многу бавно како керамика, стакло, пластика и сл.
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2. Класификација на отпадот
Според големината на негативното влијанието на отпадот врз живoтната средина,
цврстиот отпадот се дели на: опасен отпад и неопасен отпад.
-Опасен отпад е отпадот кој во својот состав има концентрации на опасни супстанции,
може да предизвика опасност на животната средина, здравјето на луѓето и кој што поседува
едно или повеќе опасни својства, како што се експлозивност, реактивност, запаливост,
надразливост итн. Во групата на цврст опасен отпад се класифицира медицинскиот и
индустрискиот отпад кој содржи токсични материи и дел од отпадот од домаќинството како
стари батерии, боја за чевли, амбалажа од лекови.
-Неопасен отпад е отпадот кој содржи биоразградливи или не-разградливи материи, но
не се токсични, надразливи, радиоактивни, односно во оваа група на отпад спаѓа отпадот кој
не ги поседува карактеристиките на опасен отпад. Отпад од домаќинството е отпадот кој се
создава во домовите, рестораните, хотелите. Отпадот може да биде од храна, лим, стакло,
хартија, пепел, дрво, гума, кожа, порцелан, мебел, бела техника. Отпадоците од
домаќинството не се опасни по здравјето на луѓето, но мора редовно да се собира од местото
каде ги исфрлаат жителите, поради труењето и непријатниот мирис кој се шири и на кратки
временски интервали треба да се депонира на депонии. Отпад од јавните површини, е
отпадот кој настанува на улиците, тротоарите, пазарот, парковите, дворовите, паркинзите и
други површини и тоа како органски стабилни материи (отпадоци од растенија, отпушоци од
цигари, кутии од цигари и кибрит) и како органски нестабилни материи (отпадоци од храна и
животни), прашина и кал.
-Отпадот од домаќинствата и отпадот од друго потекло кој според својот состав е
сличен на отпадот од домаќинствата, на пример, отпад од продавниците, канцелариите,
индустријата, медицината, хигиенското одржување на улиците се нарекува комунален отпад.
Индустрискиот отпад настанува во процесот на индустриско производство. Индустриските
отпадоци може корисно да се искористат како секундарна суровина во друг технолошки
процес доколку задоволува одредени технички потреби и услови за нивна примена.
Според видот на цврстите отпадни материи и нивното потекло тие можат да бидат:
-Отпад од домаќинството е отпадот кој се создава во домовите, рестораните,
хотелите. Отпадот може да биде од храна, лим, стакло, хартија, пепел, дрво, гума, кожа,
порцелан, мебел, бела техника. Отпадоците од домаќинството не се опасни по здравјето на
луѓето, но мора редовно да се собира од местото каде ги исфрлаат жителите, поради
труењето и непријатниот мирис кој се шири и на кратки временски интервали треба да се
депонира на депонии.
-Отпад од јавните површини, е отпадот кој настанува на улиците, тротоарите,
пазарот, парковите, дворовите, паркинзите и други површини и тоа како органски стабилни
материи (отпадоци од растенија, отпушоци од цигари, кутии од цигари и кибрит) и како
органски нестабилни материи (отпадоци од храна и животни), прашина и кал. Отпадот од
домаќинствата и отпадот од друго потекло кој според својот состав е сличен на отпадот од
домаќинствата, на пример, отпад од продавниците, канцелариите, индустријата, медицината,
хигиенското одржување на улиците се нарекува комунален отпад.
-Индустрискиот отпад настанува во процесот на индустриско производство.
Индустриските отпадоци може корисно да се искористат како секундарна суровина во друг
технолошки процес доколку задоволува одредени технички потреби и услови за нивна
примена.
-Медицински отпад е отпадот што се создава во медицинските и во здравствените
институции (стационари, болници, поликлиники и амбуланти, забни ординации, ветеринарни
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друштва и слично), а се создава при употребата на средства и материјали при
дијагностицирањето, лекувањето, третманот и превенцијата на болестите кај луѓето и кај
животните. Одредено е дека 75- 90% од медицинскот отпад не е опасен и се депонира како
комунален отпад, а само 10-25% од отпадот се смета дека е опасен. Цврстиот медицински
отпад се состои од завои и друг инфективен цврст отпад од (30- 35%), пластика (7-10%),
шприцови (0,3-0,5%), стакло (3-5%), и друг отпад кој генерално вклучува храна (40-45%).
-Земјоделски цврст отпад е отпад што се создава од одгледувањето на животни и
производство или собирање на растенија или дрва. Во оваа група спаѓаат отпадоци кои
потекнуваат од полоделството, градинарството, сточарството, шумарството, како и од
активностите кои ги дополнуваат наведените стопански гранки.
-Е-отпад е зеднички термин за целиот тек на електронски отпад, како телевизори,
фрижидер, телефон, клима, компјутери, мобилни телефони итн. Компјутерскиот отпад е
најзначаен од сите видови на електронски отпад поради гигантските количинии брзината во
кои се генерира.2
3. Што е компост и компостирање?
Компостот е растресит земјест материјал со темно кафеава боја со изглед и
карактеристики на најплодна земја. Поради тоа што е богат со органски материи и други
хранливи состојки за растенијата компостот претставува природно ѓубриво.
Компостирањето се дефинира како брзо но мирно разлагање на влажна цврста органска
материја (пред се отпадоци од храна и растителни остатоци) под контролирани услови. Тоа
резлагање го вршат најразлични видови на микроорганизми. Како произвид на овој процес се
добива корисен материјал сличен на хумус кој може да се користи за збогатување на
земјиштето како ѓубриво. Може да се каже дека компостирањето е “ЖИВ“ и природен
процес на рециклирање преку кој “ѓубрето“од природата се претвора во “злато“! Секако дека
придобивки од овој процес се и намаленото создавање на отпад како и подобрувањето на
здравствените услови,како и подобрување и обновување на виталноста на почвата.
Природните органски отпади од сите видови, како што се отпадите од сечење стебла и
косење трева, лисја, отпади од кујните , прехрамбената индустрија, земјоделското
производство итн., придонесуваат во небаш небитен опсег, на зголемување на отпадот, иако
е збор за вредни сировини, кои конечно би требало да се вратат во кружењето на материјата
во прородата во облик на високовредна компостна земја.
Ако се изведува правилно, компостирањето ги стабилизира органските компоненти со
запирање на понатамошното разлагање и ги уништува патогените бактерии и семето на
плевелот. Истовремено, се намалува и волуменот на био отпадот. Компостирањето е пожелен
начин на згрижување на отпадот во Европа и светот. Во Дуисбург, Германија, постројка
стара скоро 40 години, компостира 100 тони био отпад дневно, постројка во Бад Крузнах
обработува двојно поголема количина. Многу европски компостани, како онаа во
Фредрекссунд во Данска, компостираат мешавина на био отпад и тиња. И во САД има
притисок да се најде алтернативен начин на одлагање и згрижување на канализациската
тиња, при што се потикна развојот на такви мешани постројки. Портланд, во Орегон има
една од најголемите компостани за био отпад со капацитет од 800 тони био отпад дневно.
Процесот на компостирање се одвива под делување на:
-хетеротрофни бактерии во три основни облици (стапчиња, коки и спирали);
-актиномицети;
2
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-габи.
Густината на различни микроби во масата која се компостира, вообичаено е во функција
на температурата за време на процесот. Бактериите, во начело се појавуваат во поголема
густина од габите, додека габите се преставени со поголем број на врсти. Се смета дека до
80% од микробиолошкиот активитет за време на компостирањето, е причинето од
бактериите.
Процесот на компостирање го одредуваат два чинители:nприсутноста на кислород и
водата, бидејќи микроорганизмите можат да земаат храна само во растворен облик.
Постојат многу органски материи кои можат да се компостираат. Во комунални услови,
секој граѓанин во просек дневно произведува околу 800г органски отпадоци,што одговара на
количина од 300кг годишно. Тоа е, од друга страна, само 1.8% од вкупниот отпад на
денешното индустриско општество. Водејќи сметка за бесмисленоста на неконтролираното
трошење на енергетските извори, загадувањето и општото осиромашување на почвата, треба
што е можно подобро, сериозно да се оцени секоја можност на нивно искористување. Засега,
во многу прилики, нема можности за потполно искористување, но постојат неизмерни
количини на органски материи кои можат да се компостираат.
При изборот на место за компостирање потребно е да се води грижа, компостиштето да
биде заштитено од екстремни влијанија, посебно од прејако сонце, ветар и дожд. Заради
релативно голема потребна површина и не секогаш потполно занемарливи мириси,
постројката за компостирање се инсталира, најчесто подалеку од населени места. Со
биолошко разградување, се создаваат едноставни органски материи како што се
аминокиселини, шеќери, ароматски производи, витамини и друго. Блаогодарение на
виталноста на составните делови, хумусот ја одржува својата способност на растворање,
впивање, пренос и ставање на располагање на минералите, металите и органските материи на
коренот на растението во широк опсег на педоклиматски ситуации, меѓутоа не ги исклучува
и оние отрови кои ги внесол човекот.
Допринесот на хумусот во подобрувањето на плодноста на почвата се гледа во три нивоа:
физикално, хемиско и биолошко.
Компостирањето е аеробен ферментациски процес. Позначајни елементи на тој процес
се:
Се одвива во извонредно хетерогена маса, посебно при компостирање на комунални
органски остатоци, чии состав во текот на процесот изложен на многу големи структурни
физикално хемиски промени. Процесите ги спроведува микробиолошката заедница, која е
многу богата со ралични видови на микроби.
Микробиолошките заедници од тие видови и раличности, мораат непрестано да се
прилагодуваат кон променливите услови на биотопот, кон разнообразниот состав на масата,
влагата, температурата, Пх вредноста, присутноста на кислород и други физикално хемиски
услови и содржини.
Траењето на процесот и квалитетот на конечниот производ, е под многу силно влијание
на почетните влијанија во масата и составот на масата на почетната биоценоза.
Спроведувањето на процесот на компостирање на био отпадот, бара намалување на
влијанието на некои случајни чинители, кои можат да делуваат во процесот со намалување
на неговиот учинок и намалување на квалитетот на производот. Затоа, припремањето и
обликувањето на почетниот состав на масата за компостирање, главна основа за
понатамошно спроведување на процесот.
Теориски гледано постојат повеќе причини за имплементација на овој процес:
- крајниот производ кој се добива има извесна пазарна вредност која би требало да
резултира со враќање на дел од вложените средства;
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- потребниот простор и средства се релативно мали;
- цените на транспорт се мали или не постојат;
- овој начин на обработка на отпадот се покажал како доста хигиенски затоа што ларвите
на инсектите и патогените микроорганизми се уништуваат доколку отпадот периодично се
меша така што секој негов дел барем за кусо времепрестојува во зоната на повисока
температура.3
4. Кој може да компостира и што е неопходно за успешно компостирање?
Компостирањето е лесно и секој може да компостира со повеќе,помалку или без употреба
на опрема,со малку напор и потрошено време. Компостирањето да трае дваесет дена или две
години. Компостирањето да се изведува индивидуално во двор но и во заеднички
компостирници кој се погодни за населби,училишта,установи. Во светот да се сретнат и
примери на централизирано компостирање од страна на месни заедници , општини,региони.
Овој начин на работа се сретнува во рамките на јавните служби и неопходно е претходно
отпадоците да се издвојуваат и одвоено да се собираат. Во вакви важна големи проекти е
претрходната анализа за економската издржливост на процесот. Во секој случај основен
услов е одвојувањето на органските отпадоци од преостанатиот дел на сметот.
Воспоставување на централизирано компостирање на места каде сто се создадени диви
депонии е идеална можност за нивна преобразба од грди и опасни места за здравјето во
корисни и уредени локации.
Распаѓањето на органските отпадоци се врши под дејство на некои
микроорганизми(бактерии и габи ),при тој процес се ослободува топлина и компостот се
загрева. Кога тој ке се олади во него може да се сретнат и други животни: црви, стоногалки и
др, кои го потпомагаат распаѓањето.
За дoбивање на компост е неопходно:
- микроорганизми;
- воздух;
- вода;
- кафеави органски отпадоци (кафеава компонента) тоа се делови од отпадот богати со
јаглерод – изумрени суви делови од растенијата;
- зелени органски отпадоци (зелена компонента), отпад богат со азотни соединенија
свежи,зелени делови од растенијата;
- земја – ги содржи микроорганизмите кои помагаат при распаѓањето;
- топлина – неопходна е за микроорганизмите да се одржат во живот (од самите
биохемиски реакции при распаѓање на отпадоците се ослободува топлина).
Се смета дека од аспект на топлината оптимално е компостерот или компостната
јама да има запремина о еден метар кубен.4
Заклучок
Од овој труд можеме да заклучиме дека скоро сите наши проблеми врзани со
згрижување на отпадот сепак произлегуваат од вкупната економска ситуација во нашата
земја, се надеваме дека не ги повредивме чувствата на ниту еден од нашите вредни
стручњаци и носители на законодавни и политички функции, бидејќи треба да им се признае
3
4

http://ldastruga.org/pdf/Kompostiranje-Priracnik.pdf (пристапено на 22.5.2018).
http://ldastruga.org/pdf/Kompostiranje-Priracnik.pdf (пристапено на 22.5.2018)
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дека во изминатото време максимално можно ја услкадија законската регулатива, собраа
светски искуства, И вложија напори да го подготват теренот за почеток на сеопфатна
промена во однос на проблемот на згрижување на сите видови отпад. Компостирањето е
најстар и најприроден начин на рециклирање на органската материја. Тоа е процес на
разградување каде хумификацијата на органските материи оди до крај, при што се добива
темна материја која што изгледа и мириса како хумус. Компостирањето бара мал напор, но
придобивките се богатa награда за тоа.
Меѓу другото, ние и како поединци и како заедница не смееме да дозволиме да си го
стеснуваме животниот простор со натрупуваље на отпадоците. Носењето на отпадоците на
депонии претставува пропуштена можност. Ако сакаме да создадеме одржлива економија и
да го подобриме квалитетот на живеење, мораме да водиме сметка за подобро искористување
на ресурсите. Компостирањето е токму предизвик за искористување на оваа можност. Една
од целите на Република Македонија е асоцирање кон ЕУ, па одредбите на Директивата за
депонии ќе постанат и наша обврска. Затоа, користејќи ги благодатите на компостирањето,
ние истовремено и обезбедуваме сопствен одржлив развој.
Користена литература
•
•
•
•

http://ldastruga.org/pdf/Kompostiranje-Priracnik.pdf (пристапено на 22.5.2018).
http://eprints.ugd.edu.mk/2761/1/ (пристапено на 22.05.2018).
https://voritamotnaprirodata.wordpress.com (пристапено на 22.05.2018).
http://www.mzsv.gov.mk/files/Brosura_Kompostiranje.pdf
(пристапено
22.05.2018).
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КЛАСИФИКАЦИЈА И ВИДОВИ НА ОТПАД И УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈП
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МАК ПЕТРОЛ
Тони Комненов
ПРЕДГОВОР
Составен елемент на методолошкиот материјал за истражувањето на Отпад во
индустријата, (ЖС.О.1) е Класификацијата/листата на видови отпад, пропишана од страна на
Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
(Службен весник на РМ” бр. 100/2005).
Целта на подготовката на оваа Класификација е да им помогне на давателите на
податоци во идентификувањето на видовите отпад со кој управуваат, и правилно
постапување .
Во Класификацијата се содржани видовите на отпад кои се класифицирани според
изворот на создавање и карактеристиките. За секој вид на отпад се дадени називот на групата
и подгрупата каде што припаѓа, како и соодветните шифри.
Класификацијата содржи упатство за начинот на распоредување на видовите отпад во
групи и подгрупи. Дополнително се дадени и примери за одредени видови на отпад за кои се
претпоставува дека потешко можат да се распределат, со оглед на изворот, односно дејноста
каде што се создаваат.
КЛАСИФИКАЦИЈА/ЛИСТА НА ВИДОВИ ОТПАДИ
- Оваа класификација како методолошки материјал е подготвена во согласност со
законот за управување со отпадот (Службен весник на РМ” бр. 68/2004 и 71/2004) врз основа
на Листата на видови отпади (Службен весник на РМ” бр. 100/2005).
1. Со Листата на видови отпади, (во понатамошниот текст Листа), се пропишуваат видовите
на отпад, кој е класифициран според изворот на создавање и карактеристиките.
2. Во Листата отпадот е групиран во дваесет групи со соодветни подгрупи. Основните групи
и подгрупи на отпадот во Листата се означени соодветно со двоцифрени и четирицифрени
шифри. Секој вид отпад во Листата е еднозначно дефиниран со шестоцифрена шифра. Сите
видови отпади од Листата се систематизирани во зависност од
- изворот на создавање на отпадот (стопанска дејност во групите од 01 до 12 и од 17 до 20
- видот на отпадот, во групите 13, 14 и 15 - сите останати видови отпад, во групата 16. 3. Класификацијата на отпадот се врши со избор на шестоцифрена шифра од Листата со
запазување на следниот редослед: - се проверуваат групите од 01 до 12 и од 17 до 20,
исклучувајки ги шифрите на отпад кои завршуваат со цифрите”99”. - ако не постои
соодветна шифра на отпадот во наведените групи од точка 1, се проверуваат групите 13, 14 и
15. - доколку не постои соодветна шифра на отпадот во наведените групи од точка 1 и точка
2, се проверува во групата 16. - во случај да нема соодветна шифра на отпадот ниту во
групата 16, се користи шифрата што завршува на цифрите “99” - “друг отпад” од групата
определена соодветно на изворот на создавање на отпадот наведена во точка 1 на овој член.
Распоредувањето на отпадот во соодветна група според изворот на создавање, односно
дејноста каде што тој отпад се создава, може да предизвика одредени тешкотии. На пример
се случува исти видови на отпад да се појават под различен класификациски број / шифра,
односно да се појават двапати при нивното распределување. Еве неколку примери на видови
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на отпад кои почесто се појавуваат во различни извори, како и начинот како тие треба да се
распоредат:
Отпадот од некои дејности потребно е да се класифицира во неколку групи - на
пример отпадот од производство на автомобили може да се класифицира во групите 08, 11 и
12.
Одделно собраниот отпад од пакување, вклучувајки компоненти од материјалите за
пакување, треба да се класифицира во подгрупата 15.01, а не во 20.01.
Акумулаторите и батериите наведени во подгрупата 16.06 и означени како опасни; живини
лампи, стаклени катодни цевки и други загадени стакла може да се вклучат кон опасните
компоненти од електричната и електронската опрема (16 02 13* и 20 01 35*).
- Отпад од дрво
Отпадот од дрво настанат при преработка на дрво и производство на панели и мебел, се
распоредува во подгрупата 03 01. Отпадот од дрво настанат при производство на
целулоза, се распоредува во подгрупата 03 03. Отпадот од дрвеното пакување/амбалажа,
се распоредува во подгрупата 15 01. Отпадот од дрво настанат од градежните дејности
или рушење, се распоредува во подгрупата 17 02. Отпадот од дрво, собран како одвоена
фракција на комуналниот отпад (освен отпадот од пакување) се распоредува во
подгрупата 20 01.
- Отпад од хартија
Отпадот од хартија настанат при производство и преработка на хартија, се распоредува
во подгрупата 03 03. Отпадот од хартиеното пакување/амбалажа, се распоредува во
подгрупата 15 01. Отпадот од механичката обработка на отпадната хартија (сортирање,
компактирање) се распоредува во подгрупата 19 12. Отпадот од хартија, собран како
одвоена фракцијана комуналниот отпад се распоредува во подгрупата 20 01.
- Отпадни масла
Отпадните масла настанати од обликување и физичка и механичка обработка на
површините на метали и пластики, се распоредува во подгрупата 12 01. Отпадните
хидраулични масла, се распоредуваат во подгрупата 13 01. Отпадните моторни,
машински или масла за помачкување, се распоредуваат во подгрупата 13 02. Отпадните
масла за изолација или пренос на топлина, се распоредуваат во подгрупата 13 03.
Отпадните бродски масла, се распоредуваат во подгрупата 13 04. Маслените фракции од
направите за одвојување на масло и вода се распоредуваат во подгрупата 13 05. Отпадот
од течно гориво, се распоредува во подгрупата 13 07. Отпадот од маслото за јадење, се
распоредува во подгрупата 2001.
- Отпад од органско хемиски процеси
Отпадот од органски процеси кој настанал при производство, формулирање, пакување,
транспортирање и употреба на базни органски хемикалии, се распоредува во подгрупата
07 01. Отпадот од органски процеси кој настанал при производство, формулирање,
пакување, транспортирање и употреба на пластика, синтетска гума и хемиски влакна, се
распоредува во подгрупата 07 02. Отпадот од органски процеси кој настанал при
производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба на органски бои и
пигменти, се распоредува во подгрупата 07 03. Отпадот од органски процеси кој
настанал при производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба на
органски средства за заштита на растенијата (освен 02 01 08 и 02 01 09), средства за
заштита на дрво (освен 03 02) и други биоциди, се распоредува во подгрупата 07 04.
Отпадот од органски процеси кој настанал при производство, формулирање, пакување,
транспортирање и употреба на фармацевтски средства , се распоредува во подгрупата 07
05. Отпадот од органски процеси кој настанал при производство, формулирање,
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пакување, транспортирање и употреба на масти, мазива, сапуни, детергенти,
дезинфекциони и козметички средства, се распоредува во подгрупата 07 06. Органскиот
отпад кој настанал при производство, формулирање, пакување, транспортирање и
употреба на чисти хемикалии , се распоредува во подгрупата 07 07. Отпадните органски
растворачи, разладни средства и реактивни горива (освен 07 и 08), се распоредуваат во
подгрупата 14 06. Отпадот од органски процеси, собран како одвоено собрана фракции
на комуналниот отпад се распоредува во подгрупата 20 01.
- Отпадни бои и лакови
Отпадни бои и лакови кои настанале при производство, формулирање, пакување,
транспортирање и употреба на бои и лакови, се распоредуваат во подгрупата 08 01.
Отпадните средства за премачкување собрани како одвоени фракции на комуналниот
отпад се распоредуваат во подгрупата 2001.
- Отпад од пластика
Отпадот од пластика кој настанал во земјоделството, хортикултурата, аквакултурата,
шумарството, ловот,
риболовот, или производството на храна (освен
пакувањето/амбалажата) се распоредува во подгрупата 02 01. Отпадот од пластика кој
настанал при производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба на
пластика се распоредува во подгрупата 07 02. Отпадот од пластика, кој настанал како
последица на составување или расклопување на моторни возила, се се распоредува во 16 01 19 Отпадот од пластика, кој настанал при рушење на објекти, се се распоредува во
подгрупата 17 02. Отпадот од пластика, кој настанал од механичка обработка на отпад
(на пример сортирање, дробење, компактирање, пелетизирањеи), се распоредува во 19
12 04. Одвоено собрани фракции од пластика од комуналниот отпад (освен амбалажата),
се распоредува во 20 01 39.
Процесот на стабилизација ја менува опасноста на супстанциите на отпадот,
претворајки го на тој начин опасниот во неопасен отпад. Процесот на стврднување ја менува
само физичката состојба на отпадот (пр. течен во цврст) со користење на адитиви, без притоа
да се променат хемиските својства на отпадот. Отпадот се смета како делумно стабилизиран
доколку, после процесот на стабилизација, опасните супстанции на отпадот не се целосно
претворени во неопасни супстанции, но отпадот може да биде испуштен во животната
средина на краткорочен, среднорочен или долгорочен временски период.
Опасниот отпад во Листата е означен со звездичка (*) после шестоцифрената шифра.
Различните видови отпади треба да се разгледуваат во контекст на групата во која што
припаѓа (извор државен завод за статистика).
Управување со отпад во ЈП Комунална хигиена Скопје
Селекција на отпад и трансфер центри
Селектирањето на употребливите состојки на комуналниот отпад на местото на
неговото создавање - примарната селекција, битно придонесува за квалитетот на урбаното
живеење и намалувањето на вкупните количини отпад, носи економско-финансиски
бенефити и ја зголемува свеста и одговорноста на создавачите на отпад и давателите на
услуги.
Во функција на интегрираното управување со комуналниот отпад, егашните т.н.
претоварни станици,односно локациите каде што се поставени, се употребуваат и како
стационарни трансфер- центри рециклажни дворови или собирни центри, при што се врши
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обичен претовар на комуналниот отпад. Вакви трансфер-центри треба да се предвидат во
секоја општина во Градот Скопје.
Сегашната состојба во постапувањето со комуналниот отпад, претставува делумна
примарна селекција: пет-амбалажа, хартија, картон и лименки (на помал дел од градот, со
симболични количини и импровизирани стационарни претоварни станици) во трансферцентрите во Карпош и во Вардариште.
Трансфер-центарот во Карпош ја опслужува целата територија на Градот Скопје за
пет-амбалажа, хартија, картон и лименки.
Неопходно еменаџментот на ЈП „Комунална Хигиена” да понуди систем за
Селективно собирање на отпадот-примарна селекција, надоврзан со систем на рециклажни
дворови / трансфер-центри.
Имајќи ги предвид светските искуства, организациско – техничките барања,
економската оправданост, спецификите на скопското урбано живеење итн., како најефикасен
модел за примарна селекција на комуналниот отпад се наметнува неговото раздвојување на
сува фракција (преовладува отпадот од пакување) и влажна фракција (преовладува
биоразградливиот отпад).
Поделбата на сув и на влажен комунален отпад кореспондира со европските искуства,
но и со нашата законска регулатива.
Собирање на кабаст отпад и градежен шут
Собирањето на кабастиот отпад и градежниот шут има директно влијание во
зачувувањето на урбаната животна средина од аспект на санитарно и еколошко значење.
Собирање комунален отпад
Собирањето на комуналниот отпад има директно влијание врз зачувувањето на
урбаната животна средина од аспект на санитарно и еколошко значење.
Собирањето на комунален отпад од подрачјето на градот Скопје се врши од садови за
негово привремено сместување - контејнери со зафатнина од 1100 литри, подземни
контејнери со зафатнина од 3000 литри, контејнери со зафатнина од 5000 литри и пластични
канти со зафатнина од 120 литри.
Транспортирањето на комуналниот отпад се врши со специјални комунални возила,
прилагодени на поставените садови за негово привремено сместување.
Динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот отпад од подрачјето на
градот Скопје се утврдува во зависност од:
- Густината на населеност;
- Количеството на создаден комунален отпад;
- Структурата на комуналниот отпад;
- Начинот на однесување на корисниците во урбаната средина;
- Инфраструктурните сообраќајни услови;
- Видот и бројот на поставените садови за комунален отпад.
За целосно собирање и транспорт на комуналниот отпад според утврдената динамика,
подрачјето на градот Скопје опфатено со генералниот урбанистички план е поделено на
соодветен број блокови.
Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад на подрачјето на градот
Скопје се врши од физички лица/домаќинства и од правни лица.
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Чистење на јавни сообраќајни површини
•
•

Чистењето на јавните сообраќајни површини подразбира
Одржување на јавната комунална хигиена
Метење и миење, како и празнење на корпите за отпадоци.
Чистењето на јавните сообраќајни површини на подрачјето на Градот Скопје се врши

преку:
• рачно метење;
• машинско метење;
• рачно миење од цистерни;
• машинско миење со цистерни;
• прочистување.
Чистењето на јавните сообраќајни површини е во зависност од повеќе параметри, и
тоа:
• густинатата на населеност;
• фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
• степенот на нечистотија;
• степенот на пречки;
• инфраструктурните сообраќајни услови;
• начинот на однесување на граѓаните во урбаната средина.
За функционално чистење на јавните сообраќајни површини во урбаниот дел на
Градот Скопје е извршена категоризација на истите на три категории.
Од извршената категоризација произлегува и динамиката на чистење на јавните
сообраќајни површини.
Управување со отпадот во Макпетрол АД
Комерцијален отпад
Постапувањето со комерцијалниот отпад на објектите на „Макпетрол” АД се врши на
тој начин што се врши селектирање на отпадот според вид во посебни садови што се со
соодветна боја, согласно со законската регулатива на Р. Македонија.
Количеството создаден/предаден отпад соодветно се евиденитира во дневници за
постапување со отпад, пропишани од законската регулатива на Р. Македонија и се предава на
овластена компанија за понатамошно постапување.
Отпад од пакување
За отпадот од пакување на производите што Макпетрол” АД ги пушта на пазарот на Р.
Македонија, плаќа надоместок кон овластена компанија за управување со отпад од пакување.
Отпадни масла
Со отпадните масла кои се јавуваат при тековното работење и од Центарот Хонда на
„Макпетрол” АД се постапува согласно со законската регулатива на Р.Македонија, истите се
евидентираат и се предаваат на овластена компанија за понатамошно постапување.
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Опасен отпад
Опасниот отпад кој произлегува од тековното работење на „Макпетрол” АД
соодветно се собира и привремено се чува се до негово преземање од страна на овластена
компанија со која „Макпетрол” АД има склучено договор.
Електронски отпад
Со електронскиот отпад на „Макпетрол” АД се постапува согласно со законската
регулатива на Р.Македонија, истиот се евидентира и се предава на овластена компанија за
понатамошно постапување.
Батерии и акумулатори пуштени на пазар во Р. Македонија
Со батериите и акумулторите пуштени на пазар во Р. Македонија од Центарот ДЕЛЛ
и Центарот ХОНДА на „Макпетрол” АД се постапува на соодветен начин, во согласност со
законската регулатива на Р.Македонија, т.е. во соработка со овластена компанија.
Согласно со законската регуалтива на Р. Македонија на бензинските станици на
„Макпетрол” АД: 001 Индустриска, 002 Партизанска, 004 Козле, 053 Лисиче, 153 Ново
лисиче, 046 Гевгелија и во Деловната зграда во Скопје, поставени се посебни туби за
собирање отпадни батерии. Отпадните батериите се предаваат на овластена компанија за
понатамошно управување.
Електрична и електронска опрема пуштена на пазар во Р. Македонија
За електричната и електронската опрема пуштена на пазар во Р.Македонија од страна
на „Макпетрол” АД се постапува на соодветен начин, во согласност со законската регулатива
на Р.Македонија, т.е. во соработка со овластена компанија за управување со овој вид на
отпад.
Отпадни тонер касети
Отпадните тонери кои произлегуваат од тековното работење во „Макпетрол” АД се
преземаат од страна на овластена компанија со која „Макпетрол” АД има склучено
договор.
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ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ
Маја Цветковиќ Милосављевиќ
Вовед
Водата е од огромно значење за целиот жив свет, а за човекот тоа значи единствен
живот. Мора да поседува добри хигиенски својства и сите елементи на здравствена
безбедност.
Тоа што е ретко, е скапо
водата како најбитен фактор
на светот, во стварност, нема цена
(Платон, 427-347 п.н.е.)
Водата е основна состојка на секоја жива материја, метеоролошки и климатски
фактор, подлога за еден вид сообраќај, од капитално значење за многу човечки активности и
собирач на многубројни природни отпадоци, како и оние кои се резултат на човечките
активности.
Водата е универзална материја. Истовремено е природен услов, извор на живот и
значајно средство за производство. Се користи за пиење, за одржување на хигиена,
разноврсни рекреативни активности, како предмет за работа, извор на енергија итн.
Човековиот организам е во суштина воден раствор во кој се вршат сите процеси на размена
на материите. Човек без вода умира после седум дена.
Човековото здравје и развиток се загрозени на многу места на светот поради
недоволни количества вода или нејзин слаб квалитет. Потребите на вода со добар квалитет се
зголемени со пораст на индустријализацијата и неселението.
Во годините кои ни претстојат, недостатокот на водата ке биде поизразен отколку
недостатокот на земјиштето. Цената на водата во иднина сирурно би растела. Многу војни
водени во минатиот век се поради нафта, а во овој век војни сигурно би се воделе поради
водата. Во скоро време ќе се претвара морската вода во слатка и преку подземни водоводи ќе
се транспортира до места кадешто има голема потрошувачка.
Современиот начин на живеење, брзиот пораст на индустриското производство,
техниката, интензивните и современите форми на земјоделското производство
предизвикуваат несакани влијанија врз животната средина односно биосферата. Денес како
резултат на загадувањето, животната средина во некои свои делови е толку деградирана што
условите за живот во неа, стануваат целосно променети.
Значење на водата
Водата е главен составен дел на живата материја и претставува фактор кој го условува
постоењето на животот. Проучувањето на еволуцијата на човекот укажува дека нејзиниот
развој се базирал пред сѐ на водните услови во местото на живеење. Кога условите поврзани
со водата, од било какви причини станале неповолни или потполно изчезнале,
општествениот развој на тие цивилизации се намалувал и на крајот пропаѓал. Како резултат
на тоа, огромни површини станале непродуктивни, односно се претвориле во пустински или
полу пустински ненаселени области. Сето тоа кажува дека животот на човекот, неговиот
опстанок и стопански развој е во нераскинлива врска со водата.
Слатка вода претставува еден од најголемите проблеми во светот, особено на места
каде има поголема концентрација на население и индустрија. Тричлено американско
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семејство само за потреби на домаќинство троши 1m³ вода дневно. Во Њујорк се користи 4
млрд тони вода за домаќинство не сметајќи ги градските потреби (уште 1m³ по човек).
Пораст на населението во Северна Африка и на Блискиот исток го надминува денешниот
традиционален начин на снабдување со вода. Едно северноафричко селско семејство троши
триесеттина литри вода дневно, донесувајчи ја со маки од извори, бунари или цистерни.
Околу 40% од светското население се соочува со хронични недостатоци на вода, а нечистата
вода во земјите во развој предизвикува 80% болести и умирање на 10 милиони луѓе. 5
Употребата на вода во земјделието е се поголема. Секоја година околу 805л. од
искористената вода оди на наводнување, со што се овозможува производство на 40% на
храна во светот (на 17% од вкупните обработливи површини). Најголемиот процент од
произведената храна е баш од наводнуваните поршини.6
Непроценливото и огромното значење на водата за постоењето на животот на Земјата,
може да се согледа од повеќе аспекти:
-биолошки апект -водата е хранлива материја и конститутивен дел на животинските и
растителните организми, вклучувајќи го и човекот. Учествува во изградбата на органските
материи и обезбедува еластичност на клеточната протоплазма, претставува растворувач и
транспортер на материите и медиум каде се одигруваат сите биохемиски и биолошки
процеси во клетката.
-хигиенски аспект - водата претставува основна компонента за одржување на хигиена во
домаќинствата и воопшто чистотата на урбаните средини, сточарските фарми идр.
-здравствен аспект – водата може да служи како лековита вода и служи за рекреација
(капење, водени спортови).
-производствен аспект – водата служи како значајна суровинска материја во производство
на голем број производи, во процрсите на ладењето и чистењето во индустриските
технологии. За производство на 1 тон алуминиум потребно е 100-150m³ вода, додека за
производство на 1 тон челик 30-40m³ вода. Водата служи како енергетски извор
(хидроелектрани) и е носител на геотермичка енергија. Како природен ресурс има големо
значење за земјоделското стопанство, шумарството, сточарството и др.
Класификација на водите според квалитетот
Квалитетот на водата се проценува врз основа на висината на вредностите на
наведените показатели како и промените кои можат да настанат од нив. Класифицирањето на
водите според квалитетот се базира врз главните физички, хемиски, биолошки и
микробиолошки параметри. Според својот квалитет, водите се класифицирани во четири
класи, но со одредувањето на нивната класа не значи дека засекогаш е одреден квалитетот на
водите. Класата на водите, според квалитетот временски и просторно, е променлива
категорија и зависи од способноста на водите за самопрочистување, интензитетот на
оптоварување со отпадни води, квалитетот на прочистување со пречистителни уреди и многу
други фактори.7
-Води од прва класа

Еколошки менаџмент, Др. М. Маќејка, Европски унивезитет за интернационален менаџмент и бизнис,Белград
2001
6
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9
A%D0%B5
5

7

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B
2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
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Во прва класа спаѓаат водите кои во природна состојба со евентуална дезинфекција
можат да се употребат за пиење, во прехрамбената индустрија. Тие се слабо оптеретени со
хранливи материи,имаат ниска концентрација на органски материи, заситени се со растворен
кислород, имаат богата фауна и се погодно место за одгледување на риби, на пример
пастрмки. Водите од прва класа не смеат да имаат мирис, видлива боја, и ниту еден од
останатите параметри не смее да биде надвор од дозволените вредности.
-Води од втора класа
Тоа се води кои можат да се користат како води за пиење и во прехрмбената
индустрија само со претходна обработка со користење на вообичаените методи. Во природна
состојба можат да се користат за капење и рекреација, за спортови на вода, за одгледување на
риби, на пример крапови. Тие се со средно органско загадување и содржина на хранливи
материи, добра концентрација на Оշ, богата флора и фауна и голема рибна популација.
-Води од трета класа
Тука спаѓаат води кои минуваат низ поголмеи населени места, каде се загадуваат со
отпадни води што ја менуваат бојата и мирисот. Овие води можат да се употребуваат за
наводнување на земјоделското земјиште и во повеќе идустриски гранки, доколку претходно
се прочисти, но не и во прехрамбената индустрија. Тие се со големо органско загадување,
концентрацијата на Оշ е најчесто ниска, анаеробни услови, мала рибна популација и
повремени појави на масовно изумирање на риби.
-Води од четврта класа
Водите со квалитет од четврта класа се многу загадени и не може да се користат како
претходните класи на води, и ако се најде некаква нивна примена тие мора да поминат низ
неколку фази на прочистување. Тие се со енормно органско загадување, долги периоди на
многу ниска концентрација на Оշ или негово потполно отсуство, анаеробни услови, голем
внес на токсични материи и без рибна популација.
Според измерените податоци во Европа околу ¼ од водите се класифицирани во трета
или четврта класа.8
Кружно движење на водата во природата

9

Заштита на работната и животната средина, (интерна скрипта), Б. Герасимовска
https://www.google.com/search?q=kruzno+dvizenje+na+vodata&client=firefox-bab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5LGpoUJ5O3c1HM%253A%252CtIqsaij5djlHIM%252C_&usg=AI4_kQvgOYdn26gatDrlCbpgQdsFRgIA&sa=X&ved=2ahUKEwiGguKDxpPgAhVHw4sKHdw2B5sQ9QEwAnoECAIQBg&biw=1360&bih=
657#imgrc=5LGpoUJ5O3c1HM
8
9
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Севкупната вода во хидросферата се наоѓа во постојано движење односно кружење.
Овој процес опфаќа: испарување на водата од Светското море, пренесување на водената
пареа преку ветерот на големи далечини, образување на облаци, излачување на падежи и
повторно враќање на водата посредно или непосредно во Светското море. Овој процес
настанува и постојано се обновува под влијание на Сончевата топлина и Земјината тежа.
Кога не би бил овој процес не би биле ни реки, ни езера, ни ледници, ни снежници, ни
извори. Огромните копнени површини би биле прави пустини.
Праизвор и главниот резервоар за вода на нашата планета е Светското море (или
океан). Под влијание на Сончевото зрачење од него испарува околу 411km³ вода во една
година. Две третини од тоа количество непосредно се враќа во него во вид на падежи од
облаците. Тоа е мало кружење на вода во природата. Една третина од водената пареа доаѓа
од Светското море на копно, под дејство на ветерот. Тука се разладува, во вид на
атмосферски падежи (дожд, снег, роса идр.) и доспева на површина на копното. Дел од таа
вода испари и повторно доспева во атмосферата, дел потрошат растенија, животни и луѓето
за свои потреби. Преостанатиот дел преку површината или испод копното се враќа во
Светското море. Тоа е големо кружење на вода во природата.10
Загадување и заштита на водите
Секоја природна вода, чиј квалитет се менува по природе или вештачки пат, при што
водата станува неупотреблива или опсна по човекот и пошироко се смета за загадена вода.
Во денешно време во коешто живееме со зголемена урбанизација, индустријализација и
развој на модерното земјоделство и земјоделската технологија, водата станува се повеќе
загадена.
Најчести извори на загадување на водите се комуналните отпадоци, индустриски
отпад (хемикалии, метали, пластика, хартија, гуми, нафта и др.), земјоделски и радиоактивни
отпадоци. Постојат неколку вида на загадување на водите:
-Механичко загадување- претставува најлесен вид на загадување. Кај овој вид загадување
доаѓа до заматување на водите со разни стини механички суспендирани честички. Овој вид
на загадување е резултат на поројните дождови, т.е. ерозивните процеси, но се јавува и од
јаловината на рудниците (пр. Рудникот Саса од Македонска Каменица), каменоломите,
фабриките за цемент итн. Овие води можат да се прочистат преку процесот на филтрирање,
седиментација и коагулација.
-Биолошко загадување- претставува загадување на водите со микроорганизми. Овој вид на
загадување е карактеристично за отпадните води од: земјоделството, сточарството,
прехрамбената индустрија (месна, млечна, конзервна, пиво, шеќер).
-Хемиско загадување- овој вид на загадување се јавува како резултат од развојот на
индустријата и претставува огромен проблем. Има повеќе видови на хемиско загадување:
минералните и органските киселини и нивните соли, хлорот, металите (олово, цинк, бакар и
железо), амонијак, феноли, жива, цијаниди и др. Сите овие загадувачи се страшно опасни за
сите живи организми.
-Термално загадување- преку процесот на ладење на индустриските машини, нуклеарните
реактори итн. Така водата ја менува својата температура во однос на околината и ја
нарушува животната средина.

Еколошки менаџмент, Др. М. Маќејка, Европски унивезитет за интернационален менаџмент и бизнис,Белград
2001
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Потврдено е дека главен извор на овој вид на загадување се термоелектраните и нуклеарните
централи каде водата се користи за ладење на генераторите во текот на производниот
процес.11
Отпадните води можат да ги загрозуваат површинските и подземните води.
Загадувачите и површинските води можат да бидат: индустриските и земјоделски објекти,
населбите, енергетските објекти кои отпадните води ги испуштаат во канализационите
системи или затворените канали. Обработливите површини исто така можат да бидат извор
на загадување. Водите кои истекуваат од обработливите површини носат со себе: пестициди,
нитрати, фосфати идруго.
Извори на загадување на површинските води
Извори на загадување на водите можат да имаат природно и антропогено потекло.
Природно загадување на водите
Во природните извори на загадувањето на водите спаѓаат ерозивните процеси на
педосферата, преку кои можат да се внесат поголем број на токсични материи, како
минерални така и органски.
Антропогено загадување на водите
Водите кои се загадени како резултат на активноста на човекот се делат на комунални
(отпадни води од населбите), индустриски, од земјоделско потекло итн.
Отпадни води од населбите (комунални отпадни води)
Населените места преку своите канализациски изливи ги загадуваат површинските
води.
Количината на комуналните отпадни води зависи од:
-користената вода од домќинствата на една населба,
-комуналната организираност на населбата во врска со одводот на дождовните води,
-поплавните води,
-канализациониот систем и системот за прочистување,
-депонирањето на градскиот отпад и др.12
Отпадните води настануваат како резултат на животните активности на луѓето. Во
денешно време голем број на синтетички средства за миење, перење и други санитарни
потреби завршуваат вокомуналните отпани води.
Тие отпадни води можат да содржат материи кои се суспендирани, емулгирани или
растворени цврсти честички. Неорганските материи воглавно се состојат од средствата за
перење и хигиена и од отпадоци од секаков вид. Отпадните води од населбите се со голема
бактериолошка загаденост и се предизвикувачи на заразни болести и паразити, особено ако
потекнуваат од кланиците. Овие води сорджат и големи количини на детергенти, од нив
некои подлезат на разложување а некои не. Детергентите се главен извор на фосфати.

11

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9
A%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Атмосферските отпадни води можат да бидат приклучени на канализациската мрежа
на населбите. Во нив постојат загадувачки супстанции од воздухот, растворените оксиди,
чадот, солта исите загадувачки материи кои се наоѓаат во почвата, на крововите и на
фасадата на куќите и улиците.
Во зимските месеци со користење на сол, песок и дрги материи по сообрачајниците,
се зголемува загадувањето на градските комунални води особено во пролетните месеци кога
сите завршуваат во природните води.
Градските отпадни води потребно е биолошки да се прочистуваат ако се користат за
наводнување на лвадите, тревниците, градинарските култури, заради тоа што тие води покрај
другото соржат и колиформни бактерии.
Степенот на контаминација на отпадните води од додмаќинствата а и градските
отпадни води е значајно различен. Отпадните води од домаќинствата не содржат посебно
штетни состојки. Во нив дневно по жител се акумулираат околу 75g сува метерија, околу 14g
азот, 3,1g фосфор и 2,9g калиум. Градските отпадни води кои се мешавина од отпадните води
од домаќинствата и индустријата се одликуваат со голем степен на загаденост. Тие се со
слаба алкална реакција и со ниска концентрација на растворени материи. По хемиски состав
се различни и содржат од 25 до 50mg/dm³ азот, од 50 до 75mg/dm³ калциум, од 20 до
35mg/dm³ магнезиум, 5-8mg/dm³ фосфор, натриум, калиум идр. Со поголеми количини на Νa
се одликуваат отпадните води од домаќинствата. Во зависност од потеклото градската
отпадна вода може да содржи и големо количество на тешки метали.13
Градските отпадни води, особено фекалните, се биолошки загадени со патогени
вируси, бактерии и паразити кои предизвикуваат т.н. хидрични заболувања. Овде можат да
се набројат детската парализа, хепатитис, инфекции на гастро-интестиналниот тракт, тифус,
труења со храна, колера, дизентерија и инфекции од најразлични паразитски тении, глисти
итн.
Индустриски отпадни води
Индустријата претставува еден од најголемите извори на загадувањето на водите,
имајќи предвид дека 50% од отпадните води доаѓаат од индустриските сопански гранки, кои
често без предходно пречистување се испуштаат во површинските води.
Индустриските отпадни води опфаќаат процесни, разладни, санитарни и отпадни води
од чистење на објектите и опремата на индустријата. Овие води можат да се поделат на води
кои претежно содржат неоргански и органски материи, биолошки потешки или полесно
раградливи. Тие стануваат сѐ поголем проблем и сѐ поголем загадувач на површинските а
посебно на подземните води. Настануваат од хемиската, металопреработувачката,
прехрамбената, текстилната индустрија, индустрија за кожа, како и енергетските и
термоенергетските објекти. Најразлични загадувачи на идустриските објекти се
суспендираните материи, органските материи (масла, хлориди, меркаптани), неоргански
материи (сулфати, нитрати, фосфати, соли на тешки метали, флуориди, цијаниди, сулфиди).
Со тоа доаѓа до промена на ph вредноста на водата и до промена на температрата.
Индустриските отпадни води кои се користат во процесите на ладење, можат да
предизвикаат термално загадување на водите. Во случај да се јават во поголеми количини
можат да извршат промена на температурниот режим на проточните води кои во одделни
делови можат да ја зголемат температурата и над 15°Ϲ. Термалното загадување на водите
може да ја наруши активноста на ензимите во живите организми, а моше да ја намали и
13
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содржината на кислородот, што резултира со намалување на разновидноста на живиот свет
во вака загадените води.
Во зависност од типот на индустријата каде се користи водата, истата може да биде
загадена на најразлични начини:
-во прехрамбената се збогатува со многу органски материи,
-во текстилната се алкализира, бои и загадува со штетни хемиски материи,
-во индустријата за производство на хартија се создава голема количина на цврста
материја (остатоци од дрво) кои можат да го препокријат дното на речните корита со слој од
10ⅽⅿ при што се уништуваат организмите кои живеат на дното,
-во хемиската индустрија во водата завршуваат големи количини на неоргански киселини и
нивните соли, соли на тешки метали, синтетички материи, пестициди и многу други материи
кои многу тешко можат да се елиминираат преку природните процеси и со
конвенционалните пречистувачки системи,
-во нафтено преработувачката индустрија се троши колема количина на вода при
процесите на ладење. Штетноста на отпадните материи најдобро се илустрира преку
примерот на отпадното машинско масло од кое само еден литар е доволен да загади милион
литри вода.
Овде треба да се набројат и отпаднитe материи кои завршуваат во водата од рударската и
метало-преработувачката индустрија кои најчесто се од типот на тешки метали и нивни
соли.14
Шеќераните исто така сспаѓаат во големи загадувачи на повшинските води со органски
материи, преку процесот на миењето на репката ја создаваат најзагадената вода во
шеќераните. Отпадните води имаат слабо алкална реакција и соджат органски материи кои
лесно и бргу гнијат така да се создава водороден сулфит од кој се шири многу непријатна
миризба и кој многу негатвно влијае на фауната и на реципиентите.
Отпадни води од земјоделството
Овие отпадни води претежно се од големите фарми за добиток. Огромно количество
на ѓубриво се добива од фармите за говеда и свињи. Ова претставува отпадна вода која е
високо оптеретена со органски и минерални материи. Пречистувањето на овие води
подразбира огромни трошоци и е економски неоправдано. Најчесто на фармите одлагањето
на овие води се врши во земјени базени, таканаречени лагуни, кои немаат засштитен дел па
затоа течното ѓубриво може да продре во подлабоките делови на почвата при што
предизвикува загадување на подземните води.
Ако растителното ѓубриво се користи во растително производство тоа е единственото
рационално решение. За тие потреби, мора течното ѓубриво да се припреми и да се
стабилизира со примена на најразни технологии. Една од нив е анаеробна дигестија. При
оваа технологија како спореден производ се добива биогас кој може да се користи како извор
на енергија и на тој начин може да ги намали трошоците за обработка на течното ѓубриво.
Обработката може да биде и аеробна, со што се забрзува развојот на аеробните
микроорганизми и минерализацијата на органската материја. При растурање на течното
ѓубриво доаѓа до непријатен мирис на амонијак.15
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Загадување на подземните води
Подземните води претставуваат трајно обновлив природен ресурс и можат да бидат
по потекло од различни длабочини.
Низ вековниот развој на човештвото, подземните води имале големо значење за
снабдувањето на населението со квалитетна вода за пиење.
Подземните води од поголеми длабочини се бистри, без вкус и мирис и можат да се
користат за пиење без да се претходно прочистуваат, затоа се од непроценливо значење.
Температурата и тврдината на водата зависат од подлогата низ која протекуваат. Водата која
претекува од малите длабочини по составот е слична на површинските води. Почвата која е
прекриена со вегетација подобро ги прочистува отпадните води. Во заштитата на подземните
води од загадување на почвата и припаѓа значајна улога. Од физичките, хемиските и
механичките особини и биогеноста на почвата, зависат филтрацијата и привремената
ретенција на водата, интензитет на разложување на органските материи, врзувањето на
растворените минерални материи и нивното искористување од страна на растенијата.
Загадувањето настанува како резултат на брзо површинско истекување или брзо
процедување на отпадните води кон подземните води.
Подземните води побрзо се експлоатираат и загадуваат. Брзината на обновувањето на
подземните води изнесува околу 140 години 16затоа треба да се заштитат со посебни мерки.
Извори на загадување на површински и подземни води
Главни извори кои ја загадуваат подземната вода се: урбаните отпадоции фекални
води, индустриските отпадни води (особено хемиска и прехрамбена), земјоделство
(вештачки ѓубрива и пестициди), сточарство (фекалии од животните). Плитките изворски
води побрзо се загадуваат од подлабоките подземни води, освен ако земјоделието е
изградено од песочни почви и голем број пукнатини. Големите светски метрополи, поради
недостаток на квалитетна вода, се снабдуваат со вода за пиење од големи оддалечености.
Водата за пиење не смее да содржи повеќе од 20ppⅿ нитрати.17 Оваа вредност може да се
покачи ако во близина на изворот се врши ѓубрење со големи дози на азотни ѓубрива.
Органско загадување на водата
Органските материи продуцирани преку различни активности на човекот се главен
извор на внес на загадувачките материи во водите. Разградувањето на вака внесените
органски материи се одвива преку бактериската активност и овој процес троши многу
кислород, органското загадување доведува до брзо губење на слободниот Оշ од водата, а со
тоа и исчезнување на рибите и фауната од дното. Разградувањето на органските материи
исто така доведува до ослободување на амонијак, а главен извор на истите се урбаниот и
индустрискиот канализационен систем. Подалеку од вливот на отпадните води
концентрацијата на органските материи опаѓа како резултат на самопречистување, што не
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занчи дека реките можат да примат неограничени количества на органски материи без
последици.
Загадување со нитрати
Користење на разни вештачки ѓубрива може да доведе до внесување на нитрати,
амонијак, сулфати, калиум како и фосфор во подземните води. Внесувањето на нитратите во
подземните води воглавно зависи од времето и интензитето на нанесувањето на ѓубривата,
искористувањето на нитратите од растенијата, типот на почвата и климатските услови.
Проценки се направени според максималните дозволени концентрациони вредности на вода
за пиење која изнесува 25 мг ΝО³/л.
Денитрификацијата е еден од поважните хемиски процеси кој доведува до
намалување на концентрацијата на нитратите помеѓу кореновата зона од почвата и нивото на
подземните води. Најголеми нитратни загадувања можат да се јават во песокливи почви со
интензивно земјоделие. Употребата на азотни ѓубрива во земјоделието доведува до
загадувањето со нитрати на подземните води во Европа.
Загадување со пестициди
Приближно 600 различни пестициди (хербициди, фунгициди и инсектициди) се
применуваат во земјоделието. Проценките за загрозеност на подземните води со
концентрација на пестициди над дозволените граници се малку познати поради ограничените
мерења на пестицидите во подземните води како и недоволни податоци за употреба на
пестицидите.
Ацидификација на водите
Ацидификација на површинските води настанува како последица на ацидифирачките
гасови како ՏՕշ и ΝՕХ. Во зоните со индустриски и земјоделски активности, повеќе
фактори можат позитивно или негативно да влијаат на киселоста на површинските води
како:рударството, сечење на шумите, нови земјоделски површини, сушење на почвите и
ѓубрење. Ацидификацијата влијае врз воденитенекосистеми на сите нивоа и има длабок
ефект на растителните и животинските заедници и тоа директно, поради предизвикани
токсични ефекти и индиректно, поради уништување на адкватната храна која е чувствителна
на киселоста. Токсичноста на закиселените слатки води за рибите е само делумно
предизвикана од ниската РН.
Други закиселувачки материи од човековите активности се: алуминиум, сулфати,
водородни јони и нитрати во горните слоеви на подземните води. Мониторингот на
подземните води покажува исклучителна загрозеност на 50% на бунарите во шумските
подрачја со силна ацидификација.
Тешки метали
Производството и искористувањето на тешките метали видно се зфолемени во Европа
во 19 и 20 век. Со тоа, контаминацијата на копнените површински води исто така се
зголемува преку рударството и индустријата како главни извори. Други важни извори на
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тешките метали се отпадните води, испирањето на почвите и атмосферската депозиција.
Најкарактеристични и најопасни метали загадувачи се кадмиум, бакар и цинк.18
Загадување на речните води
Речните води се носители на големи количества вода. Искористувањето на тие води е
различно во зависност од тоа каде течат. Покрај речните корита за изградени големи градски
агломерации или се подигнати големи индустриски објекти, така што квалитетот на водите е
загрозен.
Главни извори нa загадување на речните води се:отпадните комунални води и други
нечистотии преку кои се троши кислород, предизвикувачи наинфекции (бактерии, вируси),
органски киселини минерални и неоргански соли и киселини, тврди отпадоци, радиоактивни
материи, термално загадување, итн. Намалувањето на кислород во речните водинегативно
влијае врз намалувањето и уништувањето на популацијата на рибите и останатите суштества
во водите, ги намалува потенцијалните можности за искористување на речните води за
водоснабдување, наводнување, за потребите на индустријата итн. Обезбедувањето на
повторната употреба на загадената вода бара далеку поголеми материјални средства, отколку
што би биле потребни за нејзината заштита.
Загадување на езерата
Поради се поголемата концентрација на населението покрај езерските брегови,
квалитетот на водата постепено се влошува. Езерата што се наоѓаат во близина на големите
агломерации се изложени на големо загадување. Природните и вештачките езера имаат
големо стопанско значење за луѓето (туристички итранспортни цели, за рибилов, за
снабдување на градските центри со вода за пиење и индустриска вода, за наводнување,
електрична енергија идр.), па затоа човекот мора да презема заштитни мерки на овие води
доколку сака и понатаму да ги користи нивните благодети.19
Радиоактивно загадување на водата
Покрај останатие извори на загадување во нашиот универзум исто така големо
загадување предизвикува радиоактивното загадување, кое делува штетно врз нашата Земја.
Земјата како единствено физичко тело, покрај другите особини (температура,
магнетизам, густина идр.) има особини на радиоактивност. Животинските организми како и
човекот уште од најстари времиња биле изложени на разни штетни зрачења кои потекнуваат
од рани природни извори. Радиоактивноста претставува преминување од еден елемнт во друг
или на некој нуклеарен вид во друг, при што се емитува зрачење.
За прв пат радиоактивноста била забележана преку промените на урановата руда која
емитува непознато зрачење кое влијае врз фотографска плоча (Пјер и Марија Кири). Со оглед
на причините на настанување на радиоактивноста во атмосферата, постојат природна и
вештачка радиоактивност. Природното зрачење потекнува од два главни извори:
-космичко зрачење,

18

Заштита на работната и животната средина, (интерна скрипта), Б. Герасимовска

19

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9
A%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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-природни радиоактивни елементи што се наоѓаат во геосферата.
Под радиоактивно загадување се подразбира несакано штетно присуство на радионуклеиди
во почвата, храната, водата и др. Водата (НշО) со радиоактивни материи може да биде
загадена на многу начини и тоа:
-со таложење на радиоактивен материјал од радиоактивен облак,
-со промивање на загаденото земјиште,
-со протекување на водата низ радиоактивното земјиште,
-со внесување на радиоактивни отпадоци во водата,
-со дитректно загадување на водата (диверзија).
Наоѓалишта на радиоактивни материи (уран, радиум, ториум, цезиум и др.) се наоѓаат
во седиментните лежишта на пештерите. Вештачката радиоактивност се јавува поради
нуклеарни експлозии во воздухот, на површината на земјата и под водата. При експлозија на
нуклеарните оружја доаѓа до појава на радиоактивен дожд. Радиоактивните материи
предизвикуваат загадувања, со навлегување во организмот, во вид на радиоактивна прашина,
со внесување на загадена храна и вода. Ова загадување е многу опасно и тешко се отстранува
од организмот. Концентрацијата на радиоактивните изотопи е многу различна и зависи од
потеклото на водата и локацијата на извориштето кое се наоѓа на различни места.
Радиоактивниот плутониум емитира алфа зраци кои ги уништуваат човековите клетки
и кога ќе влезе во организмот (преку вдишување или со конзумирање на радиоактивна храна
и пијалоци), предизвикува смрт.
Оние што би ги преживеале нуклеарните стравотии би се соочиле со последиците од
озрачувањето, како што се треска, мачнотија, губење на апетитот и анемија, повраќање,
дијареа и во зависност од степенот на озрачувањето паѓање во кома или смрт.20
Еутрофикација на водите
Под поимот еутрофикација се подразбира збогатување на водите со хранливи материи
што доведува до интензивен раст на алгените популации и создавање на услови кои се
неповолни за голем број на други растителни и животински видови. Еутрофикацијата се
врши во затворените водени акумулации (езерата). Претставува природен процес кога водите
со текот на времето од олиготрофна состојба (сиромашни со хранливи мтерии), поминуваат
кон мезотрофни (средно богати) и на крај кон еутрофна состојба, што претставува заситеност
на водата со хранливи материи. Процесот на еутрофикацијата може да биде забрзан како
резултат на активноста на човекот. Брзината на еутрофикацијата е условена од количината на
наносните материи кои во водените акумулации доаѓаат со отпадните комунални и
идустриски води како и од ерозивните води кои се богати со хранливи материи, особено со
фосфати и нитрати. Таквите води се одлична храна за акватичните растенија, а особено за
алгите. Бујниот раст на алгите предизвикува промени во еколошките услови (содржината на
ϹОշ, Оշ, светлосни, температурни и други услови). Алгите многу бргу се размножуваат и
предизвикуваат промени во биодиверзитетот на водениот жив свет. Големата фитомаса на
алгите по нивното изумирање се таложи на дното на водениот базен така базенот станува
поплиток. Со тоа водените маси добиваат поголема светлосна радијација која предизвикува
зголемување на темпратурата на водата, создавајќи идеални услови за фотосинтеза, па алгите
се размножуваат во толкав обем што речиси ги исполнуваат водите, формирајќи т.н. „воден
цвет“. Остатоците од изумрените алги и животински организми се изложени на оксидативно
разградување при што се троши голема количина на растворен кислород. Со намалувањето
20

Основи на животната средина и одржлив развој, проф. Др. Т.Наумов, Битола 2005
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на количината на кислородот постепено се спречува аеробното разградување и почнуваат да
доминираат редукционите процеси. Ова условува да минерализацијата не се одвива до
крајните продукти, туку се добиваат меѓупродукти кои понекогаш предизвикуваат
непријатна миризба. Со спречување на аеробното разградување нивото на водата постепено
се намалува, како резултат на што во голема мера се осиромашува разновидноста на живиот
свет, посебно рибите.
Водата како национално богатство (ресурс) на Република Македонија
Националното водено богатство (ресурс) на РМ настанува околу 85-90% од врнежи
врз сопствената територија, околу 10-15% се дотеци од соседните држави- Србија, Грција и
Албанија. Во просечна хидрилошка година количината врнежи е околу 19.000 милиони ⅿ³
вода, од кое околу 1/3 истекува како површинска вода или поземна вода, а околу 2/3
испарува. Распоредот на врнежите на РМ е нерамномерен по годишни сезони-најмногу
врнежи има во пролет а најмалку во летно-есенскиот период. Распоредот е нерамномерен и
по региони- најмногу врнежи има во западниот дел на Републиката, а најмалку во источниот
дел и делумно централниот дел (средно повардарие).
Заклучок
Современиот начин на живеење, брзиот пораст на индустриското производство,
техниката, интензивните и современите форми на земјоделското производство
предизвикуваат несакани влијанија врз животната средина односно биосферата. Денес, како
резутат на загадувањето, животната средина во некои свои делови е толку деградирана што
условите за живот во неа, стануваат целосно променети. Од тие причини неопходна е
активна интервенција од страна на човекот, изработка на нови техники и воведување на нови
современи технологии кои во себе содржат процеси кои не се штетни за животната средина.
Сите овие мерки несомнено допринесуваат во санирањето на постоечките загадувања
и оневозможуваат понатамошна деградација на животната средина. За разлика од периодот
пред развојот на индустријата, кога загадувањето било ограничено во локални рамки,
современите идустриски, урбани, сообраќајни, агрохемиски и други загадувања се
универзални бидејќи загадувачите кои се создаваат, преку воздухот, водата, храната, или на
други начини многу брзо и лесно се пренесуваат на поголеми растојанија. Последиците од
ова најчесто се ефектуираат на местата кои воопшто не претставуваат извори на загадување,
што значи дека загадувањето има глобален карактер и секој човек како индивидуа треба да
носи одговорност во заштитата на неговата животна средина.
Во иднина човекот мора да бара соодветни пристапи кои ќе имаат научна основа за
модфицирање на природните законитости во биосферата. Активноста на човекот мора да
биде подредена на можностите на природата, со цел истата да може да функционира како
регулационен динамичен систем. Пред извесен период главна задача на екологијата, како
билошка дисциплина, беше проучување на природните процеси настанати во текот на
еволуцијата, додека денес истата има многу попрактична улога, како што е решавање на
проблеми кои се резултат на нарушувањето на природните законитости на биосферата и
одржувањето на истите во нивните променети услови.
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ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ
Мартина Живковска
Вовед
Глобално зголеменото индустриско производство, зголемената активност
во земјоделието како и домашната потрошувачка во последниот век, доведе до зголемена
употреба на водните ресурси. Ова, од друга страна доведува до зголемена стапка на
производство на отпадни води, притоа загадувајќи ги непосредните субјекти (површинските
води и подземните води). Добробитта на Земјините природни водни ресурси е ставена под
сериозна закана. Одржливата употреба на водните ресурси и нивната заштита, квалитетот на
водата и целите за постигнување извори на здрава вода за пиење и основна хигиена, станаа
се повеќе споменувана тема во меѓународните и регионалните правни инструменти.
Реакции
за
намалување
на
идниот
квантитет
и
квалитет на водните извори се покренуваат и во Европската Унија (ЕУ), каде што “водата
треба да биде една од главните теми на политичката агенда, која ќе е вградена во
сите политики”.21
1. Значење на водата и причини за загадување
Водата е едно од најважните нешта во животот. Без вода, нема да има живот на
планетата, нема да има врсти на Земјата, нема да не има нас. Вода — супстанца, чиишто
молекули се составени од атоми на водород и кислород и е важна за сите познати форми
на живот.
Слика бр. 1 Две молекули на вода, поврзани со водороден мост

Во најчеста употреба, водата се јавува во течна агрегатна состојба, но таа има
и цврста состојба (мраз) и гасна агрегатна состојба (водни испарувања или пареа). Водата
покрива 71% од површината на планетата Земја. На Земјата, најчесто се наоѓа во океаните и
другите големи водни тела, со 1,6% вода под површината во водоносни слоеви и 0,001% во
воздухот како пареа, облаци (оформени од цврсти и течни водни честици кои лебдат во
воздухот) и кондензација. Океаните содржат 97% од површинската вода, глечерите и
поларните ледени покривки 2,4% и другите површински води како реки, езера и езерца 0,6%.
Многу мала количина од Земјината вода се содржи во биолошките тела и во вештачки
изработените производи.

Seeber, Richard. “ Член на европскиот парламент “ Водата мора да биде итегрирана во сите политики”
EurActiv, 10 септември 2008. (пристапено 10 јануари, 2009).
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Водата на Земјата постојано се движи во циклус на испарување
или транспирација (евапотранспирација), кондензација и истечни води кои најчесто
стигнуваат до морињата. Над површината, испарувањето и транспирацијата придонесуваат
за кондензацијата врз земјата.
Чистата, свежа вода за пиење е неопходна за човекот и другите форми на живот.
Пристапот до безбедна вода за пиење во последнава декада сигурно и значително се
подобрува скоро во секој дел на светот. Постои јасна врска меѓу пристапот до безбедна вода
за пиење и БДП по глава на жител. Но, некои набљудувачи предвидуваат дека до 2025 повеќе
од половина од светското население ќе се соочи со ранливост поврзана со вода Во извештај
од ноември 2009 се предвидува дека до 2030, во некои региони на светот кои се во развој,
побарувачката за вода ќе ги надмине резервите за 50%. Водата има важен дел во светската
економија, бидејќи функционира како растворувач за голем број различни хемиски материи
и го олеснува индустриското ладење и транспорт. Приближно 70% од свежата вода се
користи во земјоделството.
➢ Здравје и загадување
Водата погодна за човекова употреба се нарекува вода за пиење или вода погодна за
пиење. Водата, која не е за пиење може да се направи погодна за пиење со филтрација или
дестилација (да се загрее додека не испари и после пареата да се собере без нечистотиите кои
ги остава) или на други начини (хемиска или топлинска преработка која ги убива
бактериите). Понекогаш, изразот „безбедна вода“ важи за водата погодна за пиење од
понизок квалитет (на пр. успешно се користи за исхрана кај луѓе кои имаат слаб пристап до
процеси за прочистување на вода и прави повеќе добро отколку штета). Водата, која не е
погодна за пиење, но не е штетна за луѓето кога се употребува за пливање или капење се
нарекува со повеќе имиња, покрај вода погодна за пиење и понекогаш се нарекува „безбедна
вода“ или „вода безбедна за капење“. Хлорот, кој ги иритира кожата и мукозната мембрана,
се користи да ја направи водата безбедна за капење или пиење. Неговата употреба е строго
техничка и најчесто се контролира со владини прописи (најчесто еден дел од милион од
водата за пиење и 1-2 дела од милион хлор кој сè уште не реагирал со нечистотиите за вода
за капење).
Слика бр. 2 Процент од населението кое користи подобрени извори на вода по држава

Овој природен ресурс станува сè поредок на одредени места и неговата достапност е
голем социјален и економски проблем. Моментално, околу 1 милијарда луѓе ширум светот
редовно пијат загадена вода. На 29. средба на Г8 средбата во 2003 година, повеќето земји ја
прифатија целта до 2015 да се преполови бројот на луѓе ширум светот кои немаат пристап до
безбедна вода за пиење и санитација. Иако ова е цел која тешко може да се достигне,
веројатно е дека повеќе од половина милијарда луѓе ќе останат без пристап до безбедна вода
за пиење и повеќе од милијарда луѓе без пристап до соодведна санитација. Слабиот квалитет
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на водата и лошата санитација се смртоносни. Околу 5 милиони смртни случаи се последица
поради загадена вода за пиење. Светската здравстена организација проценува дека
безбедната вода би можела да спречи 1,4 смртни случаи на деца од дијареа секоја година.Но,
водата не е исцрплив ресурс, туку се рециклилира како вода погодна за пиење преку
дождови во многу поголеми количества од човековата потрошувачка. Поради тоа, прилично
малото количество на водни резерви на Земјата (околу 1% од нашата вода за пиење, која се
надополнува преку водоносни слоеви секои 1 до 10 години) е необновлив ресурс. Поретка е
дистрибуцијата на вода погодна за пиење и наводнување отколку количеството кое постои на
Земјата. Земјите кои немаат вода го користат увозот на добра како првичен начин за увоз на
вода, бидејќи производствениот процес користи околу 10 до 100 пати вода од масата на
производите.
Во земјите во развој, 90% од отпадите води сè уште непреработени се вливаат во
локалните реки и потоци. Околу 50 држави, со прилика третина од светското население, исто
така страдаат од среден или висок воден притисок и 17 од нив годишно извлекуваат повеќе
вода од колку што се надополнува со природниот воден циклус.Притисокт дејстува не само
врз телата со свежа вода како реки и езера туку и го намалува квалитетот на подземните
водни ресурси.22
2. Обработка на отпадни води
Обработка на отпадните води - процес на отстранување на загадувачите од отпадната
вода. Вклучува физички, хемиски и биолошки процеси за отстранување на физички, хемиски
и биолошки загадувачи. Целта на процесот е добивање на обработен ефлуент (отпаден
поток) и цврст отпад или тиња погодни за испуштање или повторна употреба назад
во животната
средина.
Овој
материјал
често
е
ненамерно
загадуван
со
многу отровни органски и неоргански соединенија.
➢ Тек на процесот
Отпадната вода може да се обработи блиску до местото каде се создава (во септички
тенкови, биофилтри или системи за аеробна обработка) или собрана и пренесена преку
мрежа од цевки и пумпи до општинската постројка за обработка. Собирањето и обработката
на отпадната вода обично е предмет на локални, државни и федерални регулативи и
стандарди. На индустриските извори на отпадна вода често им се потребни специјализирани
процеси на обработка.
При конвенционалната обработка на отпадна вода постојат три чекори: примарен,
секундарен и терциерен. Примарната обработка се состои од привремено држење на
отпадната вода во мирен басен каде тешките цврсти материи можат да се исталожат на
дното, додека маслото, маста и полесните цврсти материи испловуваат на
површината(механички третман). Смирените и пловечките материи се отстрануваат, а
преостанатата течност може да се испушти или да подлежи на секундарна обработка. Со
секундарната обработка се отстрануваат растворените и суспендирани биолошки материи.
Секундарната обработка најчесто се изведува од автохтони, водни микроорганизми
(биолошки третман на отпанда вода). При секундарната обработка може да е потребен
сепарациски процес за да се отстранат микроорганизмите од обработената вода пред
нејзиното испуштање или терциерна обработка. Сепарацииониот процес може да е со
таложење на микроорганизмите или со филтрирање на водата користејќи мембрански
22
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елементи(Мембрански биореактори).Терциерната обработка понекогаш се дефинира како
нешто повеќе од примарната и секундарната. Обработената вода понекогаш се дезинфицира
хемиски или физички (на пример со лагуни и микрофилтрација) пред испуштањето во поток,
река, езеро, брег, лагуна или мочуриште, или може да се користи за наводнување на голфски
терени или паркови. Доколку е достатно чиста, таа може исто така што се употреби за обнова
на подземните води или во земјоделски цели.
Биолошкиот третман се состои во намалување на одредените конституенти во
отпадната вода до одредени посакувани вредности. Третманот на отпадната вода со
микроорганизми според потребата на кислород се дели на аеробен и анаеробен. Во
аеробниот третман на отпадната вода микроорганизмите во процесот на елиминација на
органските материи активно го користат кислородот за оксидо-редуктивни процеси
Анаеробниот третман на отпадна вода со миркоорганизми е процес кој се одвива во услови
без присуство на кислород. Разликата помеѓу аеробниот и анеробниот е во тоа што
аеробниот третман обично се користи за третирање на фекална отпадна вода и бара пониски
вредности на БПК5(100-2000 mg/l), додека анаеробниот третман најчесто се користи кај
отпадни води каде што БПК5 концентрацијата е повисока.Во анаеробниот третман како
призвод се добива јаглерод моноксид, метан, хидроген сулфат и други материи. Количината
и процентот на производен метан кој може да се искористи како енергент е еден од
одлучувачките фактори во дизајнирањето на процесот, односно дали да се дизајнира аеробен
или анеробен систем за пречистување на отпадната вода.
Сепак мора да се напомени дека во светот за достигнување на регулаторните
гранични вредности на ефлуентот после анаеробниот третман обично следи аеробен третман,
процес кој се нарекувa полирање на излезната вода.
➢ Прелиминарно пречистување
Прелиминарното пречистување (третман) на отпадните води опфаќа механичко
пречистување низ сита и решетки, отстранување на песокот и сличните материи, контрола на
мирисот (кога има потреба за тоа) и мерење на протокот (слика 4.1). Отстранувањето на
разните отпадни материи од водата, преку ситата и решетките, го штити целиот процес на
пречистување кој се одвива низводно. Доколку откаже некој дел од оваа опрема, тогаш може
да откаже и некој од процесите на пречистување. Постојат различни системи за механичко
пречистување, со кои отпадната вода, која влегува како инфлуент, се подготвува за правилна
примена на понатамошните напредни постапки на пречистување.
Слика бр. 3 Шематски приказ на прелиминарното пречистување на отпадните води

➢ Примарно пречистување
Примарното пречистување (третман) ги сепарира цврстите материи кои можат да се
наталожат или да испливаат на површината на отпадната вода во седиментациски базени
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(таложници) каде што брзината на отпадната вода се намалува до дел на сантиметар во
секунда. Други предности на примарниот таложник се изедначување (амортизирање) на
вишокот вода од надворешни извори, како и отстранување на биолошкото оптоварување на
водата (БПК) кое се содржи во исталожените цврсти материи. За да се подобри таложењето
(седиментацијата), пред таложниците се врши претходна аерација или се додаваат хемиски
соединенија. Во некои постројки е инсталирана опрема за дозирање на хемикалии кои се
додаваат во водата за зголемување на создавањето на флокули (групирани честици од цврсти
материи), со што се подобрува таложењето. Сепак, кај повеќето постројки не се додаваат
хемикалии кај примарните таложници.
➢ Секундарно (биолошко) и терцијарно пречистување
Биолошкото пречистување на отпадните води, главно, се сведува на два типа на
постапки, и тоа процеси со активна тиња и биолошки филтри.
➢ Терцијарно пречистување
На терцијарно пречистување обично се подложуваат индустриските отпадни води и
други води за кои се бара исполнување на гранични вредности на емисија за одредени
параметри. Од методите кои се користат најпознати се: атсорпција, електролиза, јонска
измена, филтрација, ултрафилтрација, дезинфекција, озонирање и др.
➢ Физичко-хемиски постапки на пречистување
Постојат три основни видови на процеси на пречистување: физичко, хемиско и
биолошко. Биолошките процеси ги опфаќаат филтрите – прокапници, ротирачките биолошки
филтри, системите со активна тиња и анаеробното распаѓање. Хемиските процеси ги
опфаќаат пресипитацијата на тешки метали, пресипитација на фосфорот, додавање на
киселини или бази за контрола на рН вредноста и дезинфекција со хлор или хипохлорид. Во
физичките процеси спаѓаат системите со сита и решетки, примарното и секундарно
таложење – седиментација, филтрација и центрифугирање. Физичко-хемиските постапки ќе
бидат разгледани во насока на зголемено отстранување на цврстите материи во примарното
пречистување, понатамошно намалување на цврстите материи во напредните процеси на
пречистување и намалување на фосфорот, растворениот и небиоразградлив ХПК, како и
други параметри.23
3. Преработка на индустриски отпадни води
Отпападните води од индустријата се во состојба да предизвикаат големи штети.
Разновидноста на материите во отпадните води, дали тие се токсични или трошат многу О2,
бараат секој тип на индустрија да се проучи посебно и потоа да се премине на специфичен
процес во нивната обработка. Карактеристични материи кои се наоѓаат во најважните
индустриски ефлуенти се:
1. Нерастворливи материи кои можат да се издвојат физички: - цврсти материи во
суспензија (песок, оксиди, талог), - лесни материи и материи кои пливаат (масти,
нерастворливи и неемулзирани јагленоводороди);
2. Растворливи материи кои можат физички да се издвојат: - материи кои можат да се
апсорбираат (колоранти, детергенти, радиоактивни елементи и др.), - соли кои можат да се
издвојат со инверзна осмоза или со измена на јони;
23
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3. Материи кои можат да се одвојат само со неутрализација: - органски и неоргански
киселини или бази чиишто соли можат да се растворат до извесни гранични концентрации и
не се токсични;
4. Материи кои можат да се издвојат само со оксидоредукција: - оксиданти или
редуктори чии оксидирани или редуцирани форми се доволно растворливи, а не се токсични,
- сулфиди, цијанди, хромати и др.
5. Материи кои можат да се издвојат со таложење: - метали кои можат, а не мора да
бидат токсични и можат да се исталожат во облик на хидроксиди, - сулфиди, флуориди,
некои неоргански и органски киселини;
6. Материи кои можат да се издвојат со флокулација и декантација или флотација: главно, колоидни материи, - материи во емулзија (смоли, растворливи масла, емулзирани
јагленоводороди);
7. Материи кои можат да се издвојат со дегазација или со екстракција со течен гас: гасови кои се врзани или растворени, - фенолни соединенија и др.;
8. Материи кои можат да се издвојат со некоја од постапките на биолошка преработка.
Во овие материјали влегуваат биоразградливите соединенија, како што се шеќери, протеини,
феноли и др.
Не треба да се заборави следново:
- Односот помеѓу BPK5 и HPK во индустриските отпадни води битно се разликува од
соодветниот сооднос во отпадните води од домаќинствата. Тој се менува во текот на разни
стадиуми на преработка, така што на крај HPK може да се зголеми пет пати повеќе од BPK5.
Присуството на многу токсични активни материи може да го прикрие постоењето на
биоразградливи материи и да ја загрози точноста на мерењето на BPK5.
4. Почитување на регулативата и јакнење на свеста
Повеќе од 80% од нашата отпадна вода се враќа во природата нетретирана. Наместо
да се загадува, треба да се преземат конкретни мерки за редуцирање на загадувањето, за да
може потоа и повторно да се употреби. До 2030 година една од целите е да се овозможи
безбедна вода и санитација за секого со преполовување на нетретираните отпадни води и
зголемување на рециклирањето и безбедната реупотреба.
Подобрување на квалитетот на водата преку намалување на загадувањето,
елиминирање на отпадот и минимизирање на ослободување на опасни хемикалии и материи,
преполовување на уделот на непречистени отпадни води и значително зголемување на
рециклирањето и повторна безбедна употреба на водите се главните приоритети во Целите за
одржлив развој зацртани до 2030 година.
На Светскиот ден на водите, основната порака оваа година се однесува на правилниот
третман на отпадните води, а целта е генерално да се влијае врз свеста да не се загадуваат
површинските и подземните води со разни загадувачки материи преку индустрискиот
процес. Да се пречистуваат ако се веќе загадени, со што се спречува можноста за евентуално
наводнување на земјоделските култури со бактериолошки и хемиски неисправна вода и
секако да се спречи дистрибуцијата на загадени води до сите корисници.
Според анализите кои се однесуваат на управување и третман на отпадните води,
повеќе од 80% од отпадните води генерирани од општеството течат во екосистемот без да
бидат третирани или повторно употребени, што претставува огромен ризик за населението.
Исто така, истражувањата покажуваат дека до 2050 година, речиси 70% од светската
популација ќе живее во градовите, во споредба со сегашните 50%, а моментално, повеќето
градови во земјите во развој немаат соодветна инфраструктура и ресурси за управување со
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отпадни води на ефикасен и одржлив начин. Од друга страна, можностите за
искористувањето на отпадните води како ресурс се огромни, бидејќи безбедното управување
со отпадните води е прифатлив и одржлив извор на вода, енергија, хранливи материи и други
обновливи материјали. Трошоците за управување со отпадни води се значително помали од
придобивките во врска со здравјето на луѓето, економскиот развој и одржливоста на
животната средина, обезбедувајќи нови бизнис можности и создавање на повеќе „зелени“
работни места
„Повеќе од 80% од нашата отпадна вода се враќа во природата нетретирана. Наместо
да се загадува, треба да се преземат конкретни мерки за редуцирање на загадувањето, за да
може потоа и повторно да се употреби. До 2030 година една од целите е да се овозможи
безбедна вода и санитација за секого со преполовување на нетретираните отпадни води и
зголемување на рециклирањето и безбедната реупотреба. Главно треба да се работи на
подобрување на третманот на отпадните води, односно да се редуцираат загадувачките
материи кои навлегуваат во екосистемот“, велат во Институтот за јавно здравје на Република
Македонија.
Оттаму појаснуваат дека сето ова во Македонија е регулирано со Законот за водите со
кој се забранува секакво испуштање на отпадни води, материи и супстанции во водите, освен
под услови, на начин и во постапка определени со овој закон. Во согласност со член 110 од
Законот за водите, како што истакнуваат од Институтот за јавно здравје, испуштање на
ефлуент од индустриски и земјоделски течен отпад и урбани отпадни води, како и отпадни
масла во канализација или во систем за одводнување, во површински и подземни водни тела,
како и во крајбрежни земјишта и водни живеалишта се забранува, освен врз основа на
дозвола, што пак е регулирано во член 79 на овој закон.
Дозвола за испуштање се издава само доколку:
1) концентрацијата на отпадните материи и супстанции во отпадната вода со примена на
современите техники и практики, односно со примена на најдобра достапна техника за
инсталациите за кои се прибавува А-интегрирана еколошка дозвола, се одржува на најниско
можно ниво;
2) ефлуентот не содржи приоритетни опасни материи и супстанции определени согласно со
член
107
од
овој
закон;
3) карактеристиките на ефлуентот се во согласност со прописите за граничните вредности на
емисиите на одредени опасни и штетни материи и супстанции и целите за квалитетот;
4) издавањето дозвола е во согласност со планот за управување со речниот слив и
5) издавањето дозвола е во согласност со меѓународните договори ратификувани од
Република Македонија.
Отстранување на отпадни води, во смисла на овој закон, значи собирање, одведување,
прочистување и испуштање на отпадните води од домашни и индустриски ефлуенти, како и
на собраните поројни води од атмосферски врнежи во урбанизирани области.
Отстранувањето опфаќа и подземна инфилтрација или наводнување на земјиште со отпадни
води, како и отстранување на тиња добиена со прочистување на отпадните води.
Институтот за јавно здравје потенцира дека сите општини во Република Македонија,
општините во градот Скопје и градот Скопје се должни да ги соберат, одведат и да ги
пречистат отпадните води што произлегуваат или се создаваат на нивното подрачје,
вклучувајќи го и отстранувањето на тињата. Освен тоа, во согласност со Законот за водите,
Владата, градоначалникот на општините, градоначалникот на општините во градот Скопје и
градоначалникот на градот Скопје се должни да обезбедат:
1) постоење на систем за собирање на отпадните води во секое населено место со повеќе од
2.000 е.ж.;
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2) соодветно прочистување на сите отпадни води кои се испуштаат од системи за собирање
на отпадни води од населени места со помалку од 2.000 е.ж.;
3) секундарно (биолошко) или на него соодветно прочистување на отпадните водите од
системите за собирање на отпадни води од населени места со повеќе од 2000 е.ж. и
4) отпадните води кои се испуштаат во зони чувствителни на испуштање на урбани отпадни
води ќе бидат подложени на построго прочистување.
Кога постоењето на систем за собирање и одведување на отпадни води не е оправдано
поради големи трошоци или затоа што системот нема да придонесе за подобрување на
животната средина, се користат индивидуални системи или други соодветни системи со кои
се постигнува истото ниво на заштита на животната средина.
➢ Повторно користење на прочистените урбани отпадни води
(1) Прочистените урбани отпадни води се користат повторно доколку тоа е соодветно,
водејќи притоа сметка за намалување до најниска можна мера на негативните влијанија врз
животната средина, а по претходно прибавена дозвола од органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.
(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството,
поблиску ги пропишува условите, начинот и максимално дозволените вредности и
концентрации на параметрите на прочистените отпадни води за нивно повторно користење.
(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на животната средина поблиску ги пропишува формата и содржината на
образецот на барањето и на дозволата за повторно користење на прочистените отпадни
води, како и начинот на издавање на дозволата.24
5. Автоматски филтри за прочистување
➢ ПЕСОЧНИ ФИЛТРИ
Песочните филтри претставуваат основна операција за механичка филтрација на
водата, при што од сировата вода се отстрануваат сите механички честици суспендирани и
дисперзирани. Песочното полнење се остварува со повеќе слоеви на високо квалитетен
кварцен песок со различен гранулациски состав. Притоа, со цел за поквалитетна и побрза
филтрација често користиме и филтрациски медиуми кои овозможуваат висок степен на
прочистување. Песочните филтри ги задржуваат цврстите честички на површината и во
волуменот на полнењето. Дисперзираните честици се задржуваат на најситните честици од
горниот слој на полнењето на филтерот.
➢ ДЕФЕРИЗАТОРИ
Отстранувањето на железото, манганот и H2S од водата претставува важна задача во
прочистувањето на водата, бидејќи тие може да градат нетопливи хидроксиди кои може да
ги загрозат виталните делови на системот за прочистување. Обично горната граница на
содржина на железо во водата за пиење е 0.3 mg/l, a на манган 0.05 mg/l. Деферизаторите
работат на принцип на оксидација на растопеното двовалентно железо и манган во нивниот
тровалентен облик кој е нетоплив и сепарабилен. За потребите од формирање на
24

https://akademik.mk/za-pravilen-tretman-na-otpadnite-vodi-i-odrzhlivost-na-zhivotnata-sredina-potrebno-epochituvane-na-regulativata-i-jaknene-na-svesta/

New Balkan Challenges – Contemporary Students Policy Paper
ISSN 2545-4862

- 100 -

деферизациски
уреди
користиме
различнивидовифилтрацискимедиумивозависностодкарактеристиките на самата вода и
желбите на корисникот.
➢ ДЕХЛОТИНАТОРИ-ФИЛТРИ СО АКТИВЕН ЈАГЛЕН
Филтрите со активен јаглен работат на принцип на апсорпција која како фаза од
преработката може да се вклучи по потреба во секоја линија за преработка. Апсорбентот
еактивен јаглен во гранулиранаформа кој може да отстрани 75-95% од присутните органски
материи во водата. Поради присуството на органски материи, водата најчесто има непријатен
мирис и вкус, кои дополнително се влошуваат преку претходното хлорирање, Каде хлорот
реагира со трагови на фенол во водата и дава медицински вкус од формираниот фенол хлор,
во овој случај активниот јаглен врши т.н. деодорација на водата. Активниот јаглен ефикасно
го врзува резидуалниот хлор од водата кој е непожелен да дојде во јонските изменувачи и
уредите за реверзна осмоза. Активниот јаглен ги апсорбира органските материи со мала
молекуларна маса, активниот хлор, хлорамините, органските супстанции од водата и
придонесува за подобрување на нејзниот мирис и вкус.
➢ МУЛТИМЕДИАЛНИ ФИЛТРИ ФИЛТРИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА АРСЕН,
АМОНИАК
Се формираат повеќе слоеви од различни материјали, кои имаат слични барања за
работни параметри, а се во зависност од карактеристиките на водата и желбата на
корисникот. На овој начин се штеди време и простор, а се постигнува ефикасен третман во
смисла на отстранување на различни материи кои се непожелни во водата.25
Заклучок
Кога ќе се спомне отпадна вода, прво нешто на што помислуваме е нешто валкано,
неупотребливо, па дури и одвратно. И не сме далеку од вистината. Отпадни води настануваат
на многу места, на многу начини и во големи количини. Се добиваат во металната
индустрија, кланиците, текстилната индустрија и… па, канализацијата. Во најголемиот број
случаи таа вода е неупотреблива и најчесто штетна.
Ништо чудно што не ни сакаме да помислиме што сè би можело да има во отпадната
вода и сакаме да сме што подалеку од неа. Но не сме. Скоро сите наши поголеми реки се во
помала или поголема мера загадени. Колку за илустрација, водата во нашата најголема река
Вардар во поголемиот дел од течението низ Р. Македонија е од четврта и петта категорија,
што значи најзагадена. Истото се однесува и за неговите најголеми притоки Црна и
Брегалница.
Во последните години сведоци сме на преземање на одредени чекори во
прочистување на водите и намалување на нивното загадување, пред сè со поставување
пречистителни станици како оние на нашите најголеми езера, Охридско и Преспанско, каде
се врши обработка на отпадните води. Обработката на отпадните води е процес на
отстранување на загадувачите од отпадната вода. Вклучува физички, хемиски и биолошки
процеси за отстранување на физички, хемиски и биолошки загадувачи. Целта на процесот е
добивање на обработен отпаден поток и цврст отпад или тиња погодни за испуштање или
повторна употреба назад во животната средина.

25
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Отпадната вода може да се обработи блиску до местото каде се создава (во септички
тенкови, биофилтри или системи за аеробна обработка) или собрана и пренесена преку
мрежа од цевки и пумпи до општинската постројка за обработка. Собирањето и обработката
на отпадната вода обично е предмет на локални и државни регулативи и стандарди. На
индустриските извори на отпадна вода често им се потребни специјализирани процеси на
обработка.
При конвенционалната обработка на отпадна вода постојат три чекори: примарен,
секундарен и терциерен. Примарната обработка се состои од привремено држење на
отпадната вода во мирен басен каде тешките цврсти материи можат да се исталожат на
дното, додека маслото, маста и полесните цврсти материи испловуваат на површината.
Смирените и пловечките материи се отстрануваат, а преостанатата течност може да се
испушти или да подлежи на секундарна обработка. Со секундарната обработка се
отстрануваат растворените и суспендирани биолошки материи. Секундарната обработка
најчесто се изведува од автохтони, водни микроорганизми. При секундарната обработка
може да е потребен сепарациски процес за да се отстранат микроорганизмите од
обработената вода пред нејзиното испуштање или терциерна обработка. Терциерната
обработка понекогаш се дефинира како нешто повеќе од примарната и секундарната.
Обработената вода понекогаш се дезинфицира хемиски или физички (на пример со лагуни
и микрофилтрација) пред испуштањето во поток, река, езеро, брег, лагуна или мочуриште,
или може да се користи за наводнување на голфски терени или паркови. Доколку е достатно
чиста, таа може исто така да се употреби за обнова на подземните води или во земјоделски
цели.
Дополнителна корист има од одпадните води од канализацијата, од кои со анаеробна
дигестија се добива биогас. Анаеробна дигестија претставува процес во кој микроорганизми
го разградуваат биоразградливиот материјал во отсуство на кислород. Процесот се одвива во
постројка наречена дигестор, при што прво се отстрануваат нерастворливите материи од
водата, како јаглехидрати. Потоа, низ серија на процеси на разградување со помош на повеќе
видови бактерии, како крајни производи се добиваат биогас (метан), јаглерод диоксид и
цврст отпад (дигестат). Понатаму, метанот може да се користи за производство на
електрична енергија на самото место на постројката или за друга намена.
Цврстиот отпад претставува остатоци од првобитниот материјал (отпадната вода) кои
микробите не можат да ги искористат (обработат). Дигестатот е материја богата со минерали,
целулоза и остатоци од мртвите бактерии од дигесторот. Во основа тој е многу сличен на
компостот, па наоѓа примена за ѓубрење на растенија.
Како последен производ на анаеробната дигестија се добива, секако, вода. Но таа не е
доволно чиста за да се врати директно во водените текови или езерата, па потребна е нејзина
конвенционална обработка.
Сè на сè, очигледни се придобивките од обработка на водата и градење на
пречистителни станици и дигестори. И покрај големиот број најави за остварување на вакви
проекти, посебно пред избори од страна на секоја партија, досега во Македонија не е
изграден ни еден дигестор, па сè уште водите од канализација се влеваат во нашите реки и
езера, а ретко кој индустриски капацитет ја пречистиува водата пред да ја исфрлат. Сега
имаме нова влада, изборите се одамна завршени и одморите се при крај. Да се надеваме дека
надлежните овојпат ќе бидат поагилни по ова прашање. И нека помислат на ова при секоја
посета на WC-то.26

26

https://energetskaefikasnost.info/vtor-zhivot-za-otpadnite-vodi/
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МЕТОДИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ ОТПАДНИ ВОДИ
Христијан Спасовски
Вовед
Денешницата е обележана со се поголема потрошувачка на вода, посебно sво
индустријата и урбаните средини. Употребената вода е оптоварена со отпадни органски и
неоргански супстанции, односно нечистотии, а се испушта во реките, езерата, морињата.
Отпадни води се сите нечисти технолошки, домашни и други води. Настануваат со употреба
на водата од бројни водоснабдувачки системи за одредена намена, што резултира со промена
на нејзините првични карактеристики, физички, хемиски и микробиолошки. Тие исто така
учествуваат во хидролошкиот циклус, односно водата земена за снабдување на населението,
после употреба на канализацискиот систем се одведува на прочистување и се враќа во
природната околина.
Нафтената индустрија троши големи количини на вода во сите процеси на
производство, а посебно во процесите на ладење. Отпадните води, содржат различни штетни
хемиски соединенија како што се цијаниди, феноли, сулфурни соединенија, халогенизирани
и нитрирани, јаглеводороди, масла, восоци, хлорни соединенија и друго. Штетното влијание
на отпадните води во загадување на протечните и другите водни ресурси може да се согледа
од констатацијата дека еден литар отпадно машинско масло е во состојоба да загади околу
еден милион литри вода.
1. Отпадни води
Во текот на историјата, човекот непрекинато се стремел кон подобар и полесен живот
и своите стремежи успевал да ги оствари. Паралелно со подобрување на начинот на живот,
влијаел и негативно на својата средина, ја пореметувал природната рамнотежа и со самото
тоа ја загрозувал својата животна средина. Со своето неодговорно однесување го довел во
прашање и сопствениот опстанок на Планетата.
Загадувањето на водите претставува најсложен глобален еколошки проблем. Секое
загадување кое се емитира во животната средина стигнува до подземните води, реки, езера и
мориња. Реките и езерата се под константен притисок на загадување на отпадните води од
урбаните средини, хемиски отпад од индустрија и транспорт, пестициди од земјоделски
површини и слично.
Резервите на вода за пиење се наоѓаат во површинските и подземните текови па
нивното загадување доведува до намалување на расположивите залихи на вода за пиење.
Проблемот со отпадните води создава проблем на водата за пиење и со тоа влијае на
здравјето на денешната и идната светска популација. Населенито кое пие загадена вода,
поради пропаст на содржината на нитрати во подземните и површинските води, изложено е
на ризик од канцерогени заболувања на дигестивниот тракт.
Ова е само еден од примерите за катастрофални последици од непречистени отпадни
води и нивно директно испуштање во водотеците.
Природната или кондиционирана вода, бидејќи еднаш е искористена за одредена
намена станува употребувана или отпадна вода. При тоа во нејзин систем влегува помало
или поголемо количество на различни примеси, загадувачи, односно нејзините физички,
хемиски и биолошки карактеристики во текот на употребата толку се менуваат што водата
станува несоодветна за онаа употреба при која и настанала.
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Видови на отпадни води се следниве :
- Домашни отпадни води
- Индустриски отпадни води
- Атмосферски води
- Инфилтрациони води
- Отпадни води од земјоделието
- Депониски отпадни води.
Домашна отпадна вода претставува водоводска вода или природна вода со приближен
квалитет која се упторебува за готвење, перење или за санитарни потреби на домаќинството.
Покрај минерални и органски материи кои веќе биле присутни во водата со чија употреба
настанала оваа отпадна вода, таа содржи и значајна количина на хумани екстременти,
хартија, сапуни и други средства за перење, отпадоци од храна, минерални отпадоци и голем
број други отпадни материи.
За домашни отпадни води од цела една населба или град, со мал или никаков удел на
индустриски отпадни води и кои содржат и значаен дел на отпадни води од различни
установи и јавни институции, често се користи називот санитарни отпадни води. Ако за таа
населба или град е карактеристично и развиено индустриско производство и ако
индустриски отпадни води во градската канализациона мрежа се мешаат со домашните,
односно санитарни отпадни води, тогаш настаната смеса се нарекува комунална или градска
отпадна вода.
Отпадните води во чиј состав доминираат хумани или животински екскременти, а кои
во главно потекнуваат од WC шоља, писоар, штала и слично, се нарекуваат фекални отпадни
води.
Индустриски отпадни води ги опфаќаат сите оние отпадни води кои не водат
непосредно и исклучиво потекло од домаќинствата. Индустриските отпадни води
настануваат во фабриките и индустриските погони после употреба на водата во процесот на
производство. Основна карактеристика на оваа група отпадни води е многу големата
разновидност на составот.
Атмосферска вода се појавува повремено за време на дожд или при топење на снег и
најчесто не се значително загадени. Единствени загадивачи од овој вид се инертни,
минерални материи (прашина, песок и слично), а во одредени периоди од годината и суви
листови, па тие најчесто можат да бидат без никаква претходна обработка испуштени
директно во приемните водотеци.
Инфилтрациони-подземни води во суштина се води за кои се користат наједноставни
технолошки решенија.
Отпадни води од земјоделие содржат пестициди и ѓубрива кои завршуваат растворени
во тековите на реките и подземните води. Проблемите во заштита на животната средина се
јавуваат при недоосветно користење на хемиски средства во земјоделско производство, кои
не стручно се користат од страна на земјоделците и со тоа поголеми количини на
загадувачки материи стигнуваат на тлото, на површинските и подземните води. Високо
загадени водни текови потекнуваат од сточни фарми, како и индустрија за колење.
Депониски процедни води се води од депонии кои не се собираат, ниту пречистуваат
и оние кои ги загадуваат подземните и површинските води.
2. Карактеристики на отпадните води
Индустријата претставува еден од најголемите извори на загадување на водите,
имајќи предвид дека повеќе од 50% од отпадните води ги формираат индустриските
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стопански гранки кои многу често без претходно прочистување ги испуштаат во
површинските води преку директни или индиректни патишта. Во зависност од која
индустриска гранка потекнуваат, отпадните води можат да се групираат на отпадни води по
потекло од рударска, хемиска, петрохемиска, црна и обоена металургија, прехранбена,
текстилна, индустрија за производство за хартија, кожа и др.
Загадувачите можат да бидат:
- Хемиски (киселини, алкалии, разни соли, пестициди, детергенти, феноли и друго)
- Биолошки (бактерии, вируси, алги, фекалии, лигнини и друго)
- Физички (топлина, боја, мирис, радиоактивност, суспендирани цврсти материи, песок
и друго).
Загадените води можат да бидат од минерално, органско или мешано потекло. Во
минерални загадувања спаѓаат:
- Песок
- Глина
- Растворени минерални солу
- Киселини
- Бази и друго.
Органските загадувања можат да бидат од:
- Растително
- Човечко или
- Животинско потекло.
Загадувањата во водата се јавуваат во вид на раствор, колоид и суспензија.
Содржината на поединечни материи во загадена вода се изразува во mg/l. Загадена вода
содржи различни гасови: кислород, јаглерод диоксид, азот, сулфур водород и други.
Отпадната вода се карактеризира во однос на нејзините физички, хемиски и биолошки
карактеристики. Најзначајни физички карактеристики на отпадната вода се:
- Содржина на цврсти материи
- Заматеност
- Боја
- Мирис
- Температура.
Се разликуваат низа на хемиски карактеристики на отпадната вода. Во зависност од
потеклото на отпадните води а посебно кога се во прашање индустриските отпадни води,
можат да бидат важни и други хемиски карактеристики, на пример површински активни
материи, одделни токсични органски соединенија, pH, алкалитет, киселост, тешки метали и
друго.
За утврдивање на квалитетот на отпадните води, пред и по пречистувањето и за
успешноста на биолошките постапки за пречистување, мора да се знаат и одредени
биолошки карактеристики.
3. Методи за прочистување на отпадни води
Канализацијата е преплавена со разни хемиски средства, на пример, детергенти, прав.
Поради ова, има потреба да се исчистат. Да се прочисти отпадна вода од разни загадувачи:
механички компоненти и хемиски соединенија - да се спроведе мулти-ниво третман.
Методите може да бидат рекуперативни и деструктивни. Под дејство на деструктивниот
метод, сложените композитни компоненти се распаѓаат во едноставни. Тие се отстрануваат
од водата како гас или едноставно преципираат, што, пак, не предизвикува пасивна или
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активна штета на животната средина. Што се однесува до методот за обновување, вредните
супстанции се извлекуваат од ефлуентот за понатамошна обработка и преработка.
Важно е да се дознае како се третира отпадна вода. Следниве методи се главни во тој
процес:
- Механичко чистење.
- Биолошко чистење.
- Физичко и хемиско чистење.
- Дезинфекција.
- Термичко отстранување.
3.1 Биолошко чистење на отпадна вода
Принципот на биолошки третман на отпадни води е витална активност на
микроорганизмите. Тие придонесуваат за процесот на оксидација или намалување на
органската материја која во моментот е содржана во отпадни води. Биолошки производи
произведени во форма на раствор, колоиди или суспензии. Биолошките пречистителни
станици се од два вида:
- Структури во кои процесот на чистење се случува колку што е можно поблиску до
природните услови.
- Структури во кои процесот на чистење се изведува во вештачки создадени услови.
Што се однесува до првиот тип на третман, ова се структури во кои процесот на
филтрација се одвива преку почвата, како и структури кои се мали водни тела со проточна
вода. Тие создаваат услови под кои микроорганизмите можат да апсорбираат кислород. Во
структурите на вториот тип, процесот на дишење на микроорганизми се изведува поради
дифузија преку површината на водата (повторна аерација) или механичка аерација.

Во овој случај, биолошки третман се одвива во аеродроми, биофилтри, како и во
аерофилери. Под овие услови, постапката за чистење е поинтензивна. Ова се должи на
фактот дека се создаваат идеални услови за витална активност на микроорганизми. Ако се
наметнат потешки барања за квалитетот на третманот на отпадни води, тогаш во овој случај
дополнително прочистување на водата се врши со помош на песок филтер, кој може да биде
повеќеслоен или двослоен.
Биолошкиот третман се врши сиклучиво со два методи, а тие се:
- Аеробни микроорганизми (им треба кислород за нивната витална активност)
- Анаеробни микроорганизми (за нивниот живот не треба кислород).
Bioprud метод за чистење
Треба да се напомене дека третманот на отпадните води со овој метод е определен од
неколку видови на капацитет. Процесот на оксидација се изведува директно во овие
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резервоари. Како што споменавме погоре, ова може да биде посебна инсталација - биоплан
или само-направен биолошки филтер (чистење со почва). Така, филтрационите полиња сами
по себе означуваат специјално направени области кои се наменети за испуштање отпад во
нив. Кога ефлуентот влегува во почвата, се одвива процес во кој биолошките соединенија се
подложени на оксидација, што резултира со нивно распаѓање во јаглероден диоксид и вода.
Меѓутоа, покрај ова, паралелно со процесот на синтеза на биомасата на бактерии, која е
позната како органска обработка.
Bioponds содржат огромна количина на алги, кои ја пополнуваат водата со кислород.
Ова се идеални услови за животот на микроорганизмите. Езерата има плитка длабочина.
Таквите капацитети се користат за чистење на индустриските ефлуенти, како и за чистење на
реките што влегуваат во резервоарот. Сепак, bioponds имаат еден голем недостаток. Тоа е
поврзано со фактот дека овој метод е сезонски, се карактеризира со ниска продуктивност,
како и потреба за голема површина на земјиште.
Меѓу другото, широко се користат и вештачки структури, кои ја чистат
канализацијата со биолошки метод. Овие структури им овозможуваат на микроорганизмите
да живеат и да се размножуваат подолго време. Тие редовно одржуваат одредена
температура, концентрација на кислород, pH вредност и слично. Оваа технологија имитира
чистење низ почвата, т.е. со природен метод. Една од овие структури е аеродромот.
Aerotenk
Во овој случај се применува капацитет, кој може да достигне длабочина од шест
метри. Тој е опремен со посебен уред кој го присилува воздухот во резервоарот. Ова создава
погодна околина за животот и просперитет на микробиолошките колонии на снегулки.
Тогаш водата влегува во посебна комора. Се изведува уште еден процес, декантинг. Некои
честички се враќаат во резервоарот за отстранување.
3.2 Механичко чистење
Овој тип на чистење е прелиминарна фаза. Главната цел е прочистување на водата од
суспендирани или преципирани влакна, нерастворливи цврсти елементи, како и груби
нечистотии. Овие можат негативно да влијаат на филтрите. Ако отпадни води се планира
повторно да се користат како индустриска вода во иднина, тогаш нема начин да се направи
без механичко чистење. Покрај тоа, со својата помош можете да се ослободите од сите
видови на хемиски соединенија. Филтрираните соединенија може повторно да се употребат
во одредено производство. Како резултат на тоа, повторна употреба на процесот на вода е
можно, што придонесува за враќање на одредена количина суровини во циклусот.
Механички третман ги неутрализира токсичните отпадни води. И што е најважно, ова
се постигнува со обновување на резервите од чиста природна вода. Неопходно е да се земе
во предвид фактот дека денес постојат неколку видови на опрема која се користи за
механичко чистење. Во секој случај, потребен е индивидуален пристап, бидејќи одредени
одводи може да содржат суспендирани честички со различни големини. Постојат неколку
едноставни и ефикасни технички решенија за механичко чистење.
Филтрирање надвор
Во овој случај, водата тече низ посебни мрежи и мрежи. Тие, пак, имаат клетки со
одредена големина. Во повеќето случаи, се користат мрежи и мрежи од метал. Големината на
таквите клетки мора да биде таква што тие можат да задржат одредени честички со различни
големини. За чистење под висок притисок, се користат високо-јаки мрежи и мрежи.
Употребата на такви објекти ќе овозможи висококвалитетно чистење на одводните канали,
како и зголемување на продуктивноста на објектот.
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Флотација
Оваа технологија се користи во повеќето случаи во рафинериите за нафта, храната и
хемиската индустрија, како и во индустријата за метал. Меурните гасови минуваат низ
течната маса, поради што заглавуваат контаминирани честички и ги креваат. Како резултат
на ова дејство, на површината се појавува пена, која едноставно се отстранува. Како да се
активираат гас меурчиња? За да го направите ова, користете го методот на електролиза или
аерација. Со цел да се зголеми и да се гарантира успехот на методот за пречистување на
флотација, коагулантите може дополнително да се користат. Тие го забрзуваат процесот на
подигнување на седиментот на површината и, соодветно, негово отстранување
Заклучок
Современиот начин на живеење на денешната цивилизација, брзиот пораст на
индустриското производство, техниката, интензивните и современи форми на земјоделското
производство, кои што се неизбежни заради задоволување на потребите на човечката
популација која се зголемува со забрзано темпо, предизвикуваат несакани последици врз
животната средина, понекогаш сме сведоци на алармантни појави коишто се случуваат пред
нашите очи.
За жал, како резултат на разновидните загадувања на многу точкиод планетата Земја
животната средина е во толкава мера деградирана, што е загубена веќе секаква верба за
некакво самопречистување. Поради тоа се налага потребатаод активна интервенција од
страна на човекот, со изработка на нови техники и воведување на современи технологии. Тоа
значително ќе придонесе во санирањето на веќе предизвиканите и во спречувањето на
натамошните нарушувања на животната средина.
Секоја природна вода, чиј што квалитет се менува по природен или по вештачки пат,
при што станува неупотреблива или опасна за човекот и пошироко, се смета за загадена вода.
Водите загадени како резултат на активностите начовекот можеме да ги поделиме на:
комунални, индустриски, од земјоделско потекло и останати. Изборот на постапките и
методите за пречистување за секој конкретен случај зависи од низа фактори, како што се
карактерот на загадувањето на отпадните води, од бараниот степен на пречистеност, од
економичноста на одделни постапки за пречистување и друго
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЖАРИТЕ
Тони Комненов
Што е пожар?
Пожар е процес на неконтролирано горење кој го загрозува животот на луѓето,
материјалните добра, работната и животна средина и предизвикува материјална
штета.Материјалните штети често се огромни, а процесот за нивно утврдување е многу
сложен. Од пожарите настануваат директни и индиректни материјални штети. Директните
или проценети штети се утврдуваат по пат на научна методологија. Индиректните или
стварните штети негативно се одразуваат на економијата, животната средина како и на
противпожарните служби кои интервенирале во гаснење на пожарот. Во овие категории на
материјални штети не се вклучени животите на луѓето, кои се непроценливи, ниту пак
материјалните штети на културното, националното и историското наследство (артефакти,
експонати, икони, уметнички слики, споменици на културата и др.), кои исто така се од
непроценлива вредност.

Слика 1. Триаголник на горење
Динамика и развој на пожарите. Ако се следи развојот и динамиката на горењето кое
преминува во пожар, според местото на настанување пожарот може најпрво да се подели во
две основни групи:
–пожар на објект;
–пожар на отворен простор.
Пожарот на објект можеме да го поделиме на: –внатрешен пожар; –надворешен
пожар.
Пожарот што настанал во внатрешноста на објектот на кој било дел, како на пример:
работна соба, таван, подрум, ходник и др., постои можност да се шири низ објектот и од мал
пожар да премине во голем пожар. Не е исклучена можноста од внатрешноста на објектот
пожарот да се пренесе на околните објекти или на отворен простор.
Ако пожарот настанал на некој надворешен дел од објектот, како што е: фасада,
покрив и др., тој може да се пренесе во внатрешноста од објектот или да се пренесе на
околниот простор и соседните објекти.Градежно-конструктивните карактеристики на
објектите имаат големо влијание врз развојот на пожарот, а тоа најмногу зависи од:–
приливот на кислород; –одведувањето на топлината и гасовите.Приливот на кислород во
објектите од надвор е ограничен од конструктивните делови и елементи и тоа од: ѕидовите,
таваните, прозорците, бројот и големината на отворите на објектот.
New Balkan Challenges – Contemporary Students Policy Paper
ISSN 2545-4862

- 110 -

Заштита од пожари во урбани средини
Одведувањето на топлината и гасовите од објектот, исто така е ограничено, а тоа е
услов за акумулирање на голема количина на топлина и гасови. Пожарот во објектот почнува
да се шири со зголемена брзина над другите запаливи материјали кога има покачување на
вредноста на температурата до 3000С.
Ширењето на пожарите во објектите зависи од многу фактори, а некои од нив се:–
распоредот на материјалот кој побрзо и полесно гори;–хемиските особини на материјалот;–
отворите на објектот;–вентилационите канали; –оџаците;–другите конструктивни делови и
елементи на објектот;–природни фактори и др.Правците на ширење на пожарот во објектот
можат да бидат:–хоризонтални (преку врати, ходници, отвори на ѕидови и др);–вертикални
(преку прозорци, ролетни, лифтови, вентилациони канали, кабелски канали, меѓукатни
конструкции и др.).
Пожарите кои настануваат на отворен простор имаат постојан прилив на кислород во
процесот на горење. Во зависност од струењето на ветрот може да се зголеми или да се
намали брзината на горење, а тоа влијае во ширење на пожарот и влијае при интервенцијата
за гаснење на пожарот. Во оваа група спаѓаат пожарите на шуми, земјоделски површини,
пожари на резервоари и складишта со запаливи течности и др.
Зони на развој кај пожарите на објектиВо објектите, од моментот на настанување на
пожарот, почнуваат да се формираат три зони на развој.
I. Зона на горење
–Прва зона на развој на пожарот претставува просторот непосредно околу и внатре во
материјалот што гори во кој се врши процесот на хемиската реакција на оксидација со
кислородот од воздухот.
II.Зона на топлотно зрачење–Втора зона на развој на пожарот е топлотното зрачење што
претставува дел од просторот кој е ограничен со зоната на горење од едната страна, а од
другата со просторот во кој се регистрира топлината која се пренесува од зоната на горење со
топлотното зрачење и струење.18 Заштита од пожари во урбани средини
III.Зона на зачадување–Трета зона на развој на пожарот е зачадувањето. Оваа зона во
зависност од карактеристиките на објектот и материјалот што учествува во пожарот, се
карактеризира со следните три работи:–присуство на цврсти честички во концентрација од
0,0006 kg/m3 и видливост намалена помалку од 12 m;–намалување на концентрацијата на
кислородот до 16 %;–присуство на врели и отровни гасови и др.
Фактори што влијаат врз интензитетот наразвојот на пожаритеКога горењето
преминува во пожар, поминува низ следните развојни фази:–почетна фаза;–развиена фаза; –
завршна фаза.
Заштита од пожари во урбани средини.
Првата фаза или почетната фаза на пожарот се карактеризира со мал интензитет на
согорување. Времетраењето на оваа фаза до преминување во втората фаза зависи од многу
фактори: –од агрегатната состојба на материјалот (цврста, течна, гасовита);–од особините на
запаливоста (леснозапалива, тешкозапалива);–од приливот на количините на кислород; –од
вредноста на температурата и притисокот во просторот каде што се одвива процесот на
горење;– други фактори.
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Втората фаза или развиената фаза на пожарот е моментот кога се постигнува
максималната вредност на температурата, притисокот на гасовите и брзината на горењето.
Во зависност од особините на материјалот што гори, типот на објектот, издржливоста и
други околности, во оваа фаза може да дојде до делумно или целосно рушење на објектот.
Третата фаза или завршната фаза на пожарот доаѓа по постепеното намалување на
температурата, притисокот на гасовите и намалување на брзината на горење. Количините од
материјалот што гори и интензитетот на горење се минимални, а во одредени случаи во оваа
завршна фаза горењето прекинува.Од ова може да се заклучи дека опасноста од пожар кај
објектите ќе зависи од категоријата на објектот и од вредноста на пожарното оптоварување.
Објектите со високо пожарно оптоварување имаат зголемена опасност во случај на пожар, а
со тоа и втората развиена фаза на пожарот е поголема за разлика од објектите со мало
пожарно оптоварување.
Пожарно оптоварување
Пожарно оптоварување претставува топлинска вредност или моќ од количината на
целокупниот материјал што може да гори во објектот сведено на единица
површина.Ослободената топлинска енергија се изрзува во џули на еден метар квадратен –
J/m2. Поголеми мерни единици се: килоџул – КgЈ, мегаџул – MgJ, гигаџул – GJ и др.
Пожарното оптоварување, според стандардите, се дели на три групи:–ниско пожарно
оптоварување до 1 GJ/m2; –средно пожарно оптоварување од 1 до 2 GJ/m2; –високо пожарно
оптоварување над 2 GJ/m2.3.6.
Динамика и развој на зачадување во објектите.
Правилната проценка за развојот на пожарот, ширењето на пламенот и ширењето на
чадот во објектот е од големо значење.
Во првата фаза на развој на пожарот, ладниот воздух како потежок е во долниот дел
од просторијата, а чадот и врелите гасови се полесни од воздухот и се подигнуваат во
високиот дел од просторијата кон таванот. На тој начин се формира завеса од чад која
постепено се зголемува.
Во втората фаза од зачадувањето сè уште е видлива линијата на разграничување на
чадот и свежиот воздух. Во оваа фаза човекот може во неведната положба да ја напушти
опасната зона од објектот, Во третата фаза, чадот ја исполнува просторијата од највисокиот
дел од таванот па сè до подот каде што се меша со свежиот воздух, а присуството и престојот
во просторијата е опасно по живот
КЛАСИ НА ПОЖАРИ
Пожарите се поделени на класи. Класите се одредени според видот и
карактеристиките на материјата што учествува во процесот на горењето. За одредување на
класите на пожар се применуваат домашните и меѓународните стандарди. Кај нас во Р.
Македонија класите на пожари се поделени на: А, Б, Ц, Д и Е класа.
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Меѓународна ознака
КЛАСА А
Пожари на цврсти материи кои согоруваат на еден од следните три начини:– промена
на агрегатната состојба: цврстиот материјал преминува во течна состојба, а од течна во
гасовитапа потоа согорува;– согорување без појава на пламен, само зажарување; цврстото
тело се зажаруваи согорува во хетерогена состојба;– цврстите тела кои согоруваат со појава
на пламен и жар.– Во оваа група најчесто припаѓаат целулузните материјали, дрво,сено,
слама, хартија, текстил и сите други материјали во цврста состојба, освен металите.
КЛАСА Б
Во оваа класа на пожари спаѓаат пожаритена запаливите течности. Од гледна точка на
пожарите, оваа калса може да се подели на две подгрупи:– запаливи течности кои се
раствораат во вода; Основни претставници на оваа подгрупа се алкохолите.– запаливи
течности кои не се раствораат во вода. Во оваа подгрупа спаѓаат нафтата и нафтените
дервати.
КЛАСА Ц
Претставници на оваа класа на пожари сезапаливите гасови:– метан, пропан, бутан,
водород, ацетилени др.
КЛАСА Д
Оваа класа ги вбројува пожарите на метали, а можат да се поделат на:– испарливи(по
фази на разложување од цврсти во течни, па во гасовити). Во оваа подгрупа спаѓаат:
натриум, калиум, литиум, магнезиум и др.; – неиспарливи.Во оваа подгрупа спаѓаат:
алуминиум, титаниум, циркониум и др.
КЛАСА Е
Во оваа класа припаѓаат пожарите кога горат: – трансформатори; – електромотори; –
електрични склопки; – електричнаинсталација, кабли;– електричниапарати и уреди.
Според европската норма EN2 во земјите од Европската Унија постоеше и класата на
пожари Е која од неодамна е отфрлена. Во одредени земји, според нивните стандарди,
класификацијата на пожарите е сведена на три или четири класи и тоа на: А, Б, Ц и А, Б, Ц и
Д, додека во праксата се среќава и стандард за пожари од класа Ф.
ПРИЧИНИ ЗА ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ ПОЖАР
Запаливите материи во поголеми или помали количини, како и кислородот, се
постојано присутни во објектите. За отпочнување на процесот на горење и преминување во
пожар потребни се условите кои се претходно објаснети. Во објектите постојат голем број
извори и причини кои можат да предизвикаат пожар. За таа цел е потребно нивно
проучување. Правилната проценка на опасностите од пожар во објектите ќе биде во
функција на намалување на ризиците од појава на пожар, а со тоа и намалување на човечките
загуби, материјалните штети и другите последици во објектите. Во праксата најголем
процент како причинител за настанување на пожарите во објектите се: човекот и неговите
постапки, електричната енергија, градежните недостатоци, технолошките процеси,
природните појави и др.
Човекот како причина за пожар Човекот, како фактор за предизвикување пожар, може
преку разни форми на однесување да придонесе за појава на пожар. На пр. од незнаење,
невнимание, негрижа, непочитување на мерките за заштита од пожар, грешки при работата,
несовесно однесување, нечистотија и нехигиена на работното место, неправилно ракување и
складирање на леснозапаливи течности и гасови, работа со отворен пламен, заварување,
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брусење, сечење на метали, фрлање на неизгаснати догорчиња од цигара, замор, душевни
растројства, болест, намерно подметнување пожар и др.
Заштита од пожари во урбани средини
Во оваа класа припаѓаат пожари во кујна.
Кога гори масло за јадење од:– растително; – животинско потекло.Меѓународна
ознакаКарактеристики
КЛАСА А Пожари на цврсти материи кои согоруваат на еден од следните три
начини:– промена на агрегатната состојба: цврстиот материјал преминува во течна состојба,
а од течна во гасовитапа потоа согорува;– согорување без појава на пламен, само
зажарување; цврстото тело се зажаруваи согорува во хетерогена состојба;– цврстите тела кои
согоруваат со појава на пламен и жар.– Во оваа група најчесто припаѓаат целулузните
материјали, дрво,сено, слама, хартија, текстил и сите други материјали во цврста состојба,
освен металите.
КЛАСА Б Во оваа калса на пожари спаѓаат пожаритена запаливите течности. Од
гледна точка на пожарите, оваа калса може да се подели на две подгрупи:– запаливи
течности кои се раствораат во вода; Основни претставници на оваа подгрупа се алкохолите.–
запаливи течности кои не се раствораат во вода. Во оваа подгрупа спаѓаат нафтата и
нафтените дервати.
КЛАСА Ц Претставници на оваа класа на пожари сезапаливите гасови:– метан,
пропан, бутан, водород, ацетилени др.
КЛАСА Д Оваа класа ги вбројува пожарите на метали, а можат да се поделат на:–
испарливи(по фази на разложување од цврсти во течни, па во гасовити). Во оваа подгрупа
спаѓаат: натриум, калиум, литиум, магнезиум и др.; – неиспарливи.Во оваа подгрупа спаѓаат:
алуминиум, титаниум, циркониум и др.
КЛАСА Е Во оваа класа припаѓаат пожарите кога горат: – трансформатори; –
електромотори; – електрични склопки; – електричнаинсталација, кабли;– електричниапарати
и уреди. Овде припаѓаат и причините за пожари предизвикани од страна на децата преку:
детската игра со кибрит, запалка, отворен пламен, употреба на пиротехнички средства и др.
Вжарени матерјали
Вжарувањето на материјалите се формира со загревање на цврстите материјали до
степен на усвитување. Во повеќето случаи вжарените материјали го иницираат палењето на
запаливите материи и експлозивните смеси затоа што температурата е поголема од точката
на палење.
Загреани површини
Површината на материјалите и предметите може да се загрева од различни извори на
топлина. Во објектите опасноста е присутна од сите извори на енергија. Енергијата не се
уништува, таа се претвора од еден облик во друг. На пример, електирчната енергија се
претвора во топлинска, светлосна или механичка работа и др. Со механичката работа се
загреваат одредени површини од машини и други уреди и претставуваат потенцијални
извори на палење.
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Појавата на загреани површини во објектите може да биде од:–електрични апарати и
уреди; –разни светилки, сијалици;–грејни тела; –инсталации од системи за греење; –машини
и делови на машински лежишта; –и др.
Секоја загреана површина во зависност од бојата, обликот и големината што ќе ја постигне
температурата на палење на материјата, може да предизвика пожар или експлозија.
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ИСХРАНА И НУТРИЦИОНИЗАМ
Магдалена Јовановска
Вовед
Исхраната е еден од факторите кој најмногу влијае врз здравјето на човекот, затоа што
внесувањето на храната е процес кој континуирано се повторува во текот на целиот живот.
Исхраната (уште наречена прехрана или храна) претставува обезбедување на клетките и
организмите со потребни материи (во форма на храна) за живот. Со здрава исхрана можат да
се спречат или олеснат многу чести здравствени проблеми.
Храна и исхрана
Исхраната е процес кој подразбира внесување, варење, абсорпција и асимилација на
венсената храна, од страна на живите организми. Храната е извор на хранливи материи кои
човекот го одржуваат во животот. Храната го представува целокупниот материјал внесен во
организмот, или се она што може да се исккористи за исхрана на луѓето.
Храна се нарекуваат сите производи од раастително и животинско потекло, кои се
јадат во сурова состојба или се преработени во различни топли и ладни јадења.
Храната на организмот треба да му обезбеди:
• Материи за раст, развој и обновување на клеткитеи ткивата
• Материи за одвивање на сите животни активности, физички и ментални
• Топлина и енергија за одвивање на сите животни актовности
• Здрав живот и заштита од болести
Храната треба да биде биолошки полновредна, па треба да содржи и нехранливи материи
без кои животот е невозможен:
• Витамини
• Минерали
• Вода
Хранливите материи се неопходни за одржување на животот, тие во организмот се
внесуваат со храната. Хранливите материи кои ги користи човекот во исхраната можат да
бидат од растително, животинско и минерално потекло. Хранливите материи кои се важни за
правилно функциоријање и равој на организмот на човекот, а истите не може сам да ги
произведува се нарекуваат есенцијални материи.
Здрава храна е онаа која содржи минерали, витамини, масти, протеини, јаглени
хидрати и ред други хранливи материи, а при тоа не содржи, опасни бои, конзерванси и
разно разни адитиви кои се штетни, дури и опасни. Така на пример голем број
на вештачки заслaдувачи се канцерогени. Подоцна со лабораториски истражувања се
појави во јавноста тврдење дека вештачките засладувачи предизвикуваат разни оштетувања
и болести како што е на пример тумор на мочниот меур кај стаорците и US Food and Drug
Administration ја забрани нивната употреба. И за сахаринот исто така беше утврдено дека ги
предизвикува истите проблеми, но не беше забранет за употреба. можност од појава на рак
на мочниот меур.
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1.1 Прехранбените производи претставуваат природна комбинација од хранливи
материи.
Прехранбените производи според потекло се делат на две групи: прехранбени
производи од животинско потекло и прехранбени производи од растително потекло
• Прехранбените производи можат да се поделат на: производиза исхрана и производи
за уживање.
• Прозиводите за исхрана се консумираат заради нивната содржина на хранливи
материи, а под производи на уживање се материи кои немаат значајна енергетска
вредност, но луѓето ги користат заради вкусот и мирисот. Во овие материи спаѓаат
зачини, кафе, чај, какао, алкохолни пијалоци и др.
1.2

Улога на хранливите материи

Човекот својата храна ја наоѓа во растителниот и животинскиот свет, а од
неорганскиот дел на светот ги џема само водата, минералите растворени во неа и натриум
хлорид. Според тоа храната представува смеса од хранливи материи.
- Хранливите материи во организмот служат како:
• Извор на енергија
• Материјал за синтеза на нови хранливи материи
• Градивни и заштитни материи
Сите хранливи материи можат да се поделат на три групи:
• Енергетска исхранливи материи кои даваат енергија (јаглехидрати, масти и протеини)
• Градивни хранливи материи кои служат за изградба, растење, одржување и
регенерација на клетките, ткивата и органите (протеини, минерали и вода)
• Функционални хранливи материи кои го регулираатправилниот тек на биолошките
процеси во организмот (битамини, минерали, есенцијални аминокиселини,
есенцијални масни киселини и вода)
• Усвојувањето на хранливите материи во текот на вегетацијата не е рамномерно. Кај
едногодишните растенија примањето на хранливите материи е различно во разни фази
на вегетацијата, а кај повеќегодишните насади постои еден период на мирување во
текот на зимата.
• Интензитетот на усвојување на одделни елементи е различен во различни фази од
развојот на растенијата. На пример:
• – Азотот во најголема мера се усвојува во фазата на најголем пораст на растенијата.
• – Примањето на фосфорот има два максимума.
Улогата на овошјето во исхраната
Овошјето, според видовите, во различни меѓусебни односи ги содржи трите вида
материи: градивни, енергетски и заштитни. Поради тоа, овие прехранбени продукти –
овошните плодови, не само што се одлична храна, туку се и неопходни. По својот хемиски
состав, кој е многу варијабилен и на кој човечкиот организам најмногу се прилагодил,
овошјето врши и многу значајна диетопрофилактичка и диетотерапевтска улога. Тоа значи
дека оваа храна обезбедува нормално растење и развиток, ја јакне одбранбената сила на
организмот и ги спречува појавите на морбидитет, односно придонесува како фактори кои
влијаат за излекување на многу болести, а мошне влијае за побрзо и поуспешно
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закрепнување по некои прележани болести. Ако правилната исхрана се смета како средство
за побрзо лекување, тогаш ова корисно влијание на храната може да му се препише на
овошјето. Овошјето е особено значајно како извор на заштитни материи без кои не може да
се замисли животот, здравјето и развитокот, како и работната способност. Потоа, овошјето
преку органските киселини и преку минералните соли е најефикасниот регулатор на pН
реакцијата на крвта, која изнесува 7,2 и без кое организмот би бил изложен на неподносливи
физиолошки нарушувања. Овошјето е извор на гликоза која доаѓа непосредно во крвта и
брзо го зкрепнува човечкиот организам, отстранувајќи го чуството на нормалниот замор и со
што се овозможува да се одржува количеството шеќер во крвта на константно ниво (80-120
мг/100 гр крв). Плодовите често влијаат како лаксативно средство (сливата). Овошјето е
корисно како храна и по тоа што ги отстранува ендотоксините од човечкиот организам
создадени во процесот на нормалниот метаболизам, додека некои продукти од анимално
потекло придонесуваат за зголемување на таквите состојки во организмот. Она што го
карактеризира животот на цивилизираниот човек на нашето време, е драстичното
намалување на енергетските потреби на човечкиот организам, предизвикани од сѐ
поголемото користење на техниката во сообраќајот, на работното место, па и во
домаќинството.Живееме во ерата на нарасната научно-техничко-технолошка револуција која
ја карактеризира моторизацијата, механизацијата и автоматизацијата. Под такви животни
услови потрошувачката на енергија е непосредливо помала отколку во неодамнешното
минато. Поради тоа и исхраната ќе треба да се прилагодува на таквите намалени енергетски
биланси. Тоа е единствениот начин да се одбегнат тешките опасни нарушувања при угоеност
со низата неповолни последици кон кои човекот е немоќен.За да се одбегне гоењето, во
структурата на исхраната, овошјето треба да се користи неспоредливо повеќе и поредовно.
Тоа има голема предност зошто во 100 грама овошен плод содржани се само околу 60-70
калории, додека во истото количество леб 265 калории, а во мастите и маслото значително
повеќе. Без редовното користење на заштитните материи, и тоа во точно определено
количество не ќе може да дојде до израз и благотворното влијание на останатите две групи
материи градивните и енергетските. Главен извор на заштитни материи и тоа во најпогодни
биолошки форми се овошјето и зеленчукот во свежа состојба, суви конзервирани или
преработени на различни начини. Заштитната вредност на овошјето, денес е покорисна и
попотребна отколку некогаш, зошто човекот денес живее во се понезапирливо
индустријализирано и урбанизирано општество и изложен е на опасности кои потекнуваат од
многу извори на контаминации чад, прав, издувни гасови од моторни возила,
микроорганизми, радиоактивни нуклиди, медикаменти, адитиви во индустриски
произведената храна, алкохол, дрога и др ). Затоа во вакви случаи само доволни количества
заштитни материи во храната ќе можат да обезбедат добро здравје и работна способност на
човекот.
Заклучок
Пореметувањата во нутритивниот статус како што се потхранетост, а особено
состојба на здебеленост имаат корени уште во раната детска возраст. Затоа е многу значајно
превенцијата да се прави уште во раната детска возраст со правилно насочување на навиките
во исхраната и стилот на живеење и промоција на физичката активност како секојдневно
практикување од страна на младата популација. Најзначајна долгорочна последица на
состојбата на здебеленост во детската возраст е присуство на истата во адолесценцијата и
адултниот период придружена со односните здравствени ризици. Перзистенцијата на
здебеленоста е повеќе веројатана доколку се појави во доцното детство или нутритивниот
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статус та и кога се јавува во тешка форма. Правилна и здрава исхрана стана еден од
најважните проблеми на современиот човек. Во модерно семејство, во кое двата родитела се
вработени, заради начинот на живеење и стекнатите навики, не се во можност да одвојат
време кое е неопходно за да се посветиш на здрава исхрана. Земање на разноврсна храна, но
правилно комбинирана, има суштинско значење за правилна исхрана.За да организмот
нормално и здраво функционира мора да се внесат сите состојки неопходни за обновување
на ќелиите во што поидеални количини. Не секој организам е ист и не бара ист однос на
хранливи материи, па затоа е неопходно е т.н. „слушање„ на организмот, соработка со него и
почитување на неговите потреби. Кога би можеле да го запознаеме организмот во целост и
да ги пратиме неговите потреби, како и да се храниме спрема тоа, би ги избегнале болестите
и стареењето на организмот. Оброците не треба да ги прескокнуваме и да го доведуваме
организмот во состојба на изгладнетост, затоа што тогаш доаѓа до уништување на одредени
мозочни ќелии, нестабилност на нервниот систем и намалување на отпорноста на
целокупниот организам. Потребно количесво на храна која човекот трбеа да ја внесува секој
ден заради обезбедување и задоволување на дневните потреби на организмот, поделена на
повеке позии и составена од различни прехранбени, производии хранливи материи се
нарекува оброк.
Користена литература
http://opm.org.mk/hranaiishrara/
http://alodoktore.mk/zdrava-hrana-i-zdrava-ishrana-hranata-kje-bide-lek-vo-21-vek/
http://agroalternativa.info/ulogata-na-hranlivite-materii-i-simptomi-na-niven-nedostig/
https://agencija.gov.mk/download/soveti/ovostarstvo/ulogata-na-ovosjeto-vo-ishranata.pdf
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АЛТЕРНАТИВНА ИСХРАНА
Мирјана Тодороска
1. Вовед
За да ги обавува дневните активности и да биде здраво човековото тело има потреба
околу 50 хранливи материи. Природата го создала така човекот што негово тело не може да
ги произведе тие 50 материи.
Од тие причини човекот е упатен да внесува храна која го содржи сето она што е
неопходно за здрав и нормален живот. Покрај разновидноста на храната битен е начинот на
приготвување, количината и нејзината содржина.
Според голем број на истражувања се смета дека во 21 век лек за многу болести, но и
превентива за нив, ќе биде пред се здравата храна и унаровтежената исхрана.
Но што е здрава храна, а што здрава исхрана?
Здрава храна е онаа која што содржи минерали, витамини, масти, протеини,
јагленохидрати а при тоа не содржи, опасни бои, конзерванси и други адитиви кои се
штетни.
Здрава исхрана пак е конзумирање на здрава, разновидна и по можност неварена или
што помалку обработена храна во одредени според потребите количини.
И за здрава храна и за здрава исхрана битно е како е одгледана храната какви ѓубрива
се користат, чистота на почвата и водата.
А дел од здравата храната е и количината на внесени течности кои се неопходни исто
колку и што е битен квалилетот на храната и начинот на земање. Дехидриран организам нема
никаква полза од исхрана со здрава храна.
Бидејќи живееме во време на висока технологија, нуклеарна технологија, развиена
хемија, но и се плашиме од хемикалии и нивните дејства врз нашиот организам и тој страв ги
тера луѓето да „измислуваат“ начини на исхрана.Овде ќе дадеме осврт на познати начини на
алтернативна исхрана кои зависат пред се од понудата на храна во сопствената земја, апетит,
возраст, вид на активности и работа.
2. Главен дел
Кога зборуваме за алтернативен начин на исхрана зборуваме за вечната желба на
човекот да си го продолжи животниот век, потреба да се спречат болестите на модерното
време или едноставно поради етички и верски принципи, забележително е зголемувањето на
подржувачите на оваа исхрана.
3. Вегетеријанска исхрана
Вегетиријанството како начин на исхрана се спомнува во античка Грција и древна
Индија. Правилата на вегетирајанската се менувале и се приспособувале низ историјата. Од
асхетски причини го практикувале монасите во некои манастири а вегетаријанскиот начин на
исхрана каков што го знаеме денес со разни поделби и правила се појавува кон крајот на XIX
и се развиваат во текот на XX век. Зборот вегеријанство произлегува од латинскиот збор
vegetus, што значи здрав, свеж, полн со живот или homo vegetus што значи- телесно и
ментално здрав.
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Експертите од познатите Мејо клинички во САД направиле интересна поделба на овој начин
на исхрана која подразбираа 6 варијации
• Лакто-вегетаријанска исхрана- сите видови млеко и млечни производи се дозволени за
употреба
• Ого- вегетаријанска исхрана- од животинско потекло конзумираат јајца
• Лакто- ово- вегетаријанска- јајца, млеко, млечни произвоиди
• Пескотаријанска исхрана- рибата е дозволена , покрај растителната храна а кај нас
овај начин е познат како посна исхрана
• Полотаријанска исхрана- црвено месо, риба , млеко и млечни произвоиди не се
употребуваат, а дозволена е употреба на месо од живина јајца
• Веганска исхрана- дозволена е употреба на продукти кои се исклучливо од растително
потекло
Лица кои повремено се хранат со наведени продукти од животинско потекло
експертите од Мејо-клиниката ги дефинираат како полу-вегетијанци, но се водат како
посебна категорија.
Вегетаријанството подразбира да се доведе во хармонија и други аспекти на животот
освен специфичен начин на исхрана, потребно е да се практикува физичка активност,
дружење на луѓе чие друштво ви одговара, редовен и мирен сон.
Предности на оваа исхрана:
• Значително подобрување на општата виталност на оргнанизмот
• Подолг животен век
• Полесно регулирање на телесната тежина
• Забележано е дека вегетеријанците помалку страдаат од регеранитивни болести на
очите
• Слабиот внес на прости шеќери ги намалува шансите за дијабетес
• Поради значително малиот внес на холестерол и заситени масти, намален е ризикот на
од кардиваскуларни заболувања
• Изобилството на влакна и антиосксиданти во исхраната го намалува ризикот од појава
на рак
Недостатоци:
На вегетирајанците од хранливи материи најчесто им недостигаат протеини, калциум,
витамин Б12, витамин Д, омега 3 масни киселини, железо, јод и цинк . Со цел да се спречат
овие дефицити, екперите дале некои насоки:
- Протеини: конзумирањето на млеко, млечни произвоиди и јајца, производи од соја,
мешунките, јаткасти плодови, семките и интегралните житарки се добар извор на протеини и
можат да се користат секојдневно.
-Калциум: млеко и млечни производи, зелен лиснат зеленчук, кељ, брокула, житарки и
сирење од соја.
-Витамин Б12- потребен е за производство на црвен крвни зрнца и со цел да се избегне
анемија треба редовно да се користат додатоци бидејќи него го има исклучително во
произвоиди од животинско потекло
-Витамин Д: при недостаток на овој витамин трпи целиот организам, се нарушува
имунолошкиот систем и најранлив е коскениот систем
Се предлага соино, оризово млеко, житарки и маргарин
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-Омега 3 масни киселини- се важни за кардиоваскуларниот систем може да се внесат со
масло од репа, ореви, ленено семе, риба, јајца исто така потребни се и диетски додатоци.
-Железо - мешунки, зелен лиснат зеленчук, суво овошје, интегрални житарки.За
дегестивниот систем да може полесно да го конзумира и обработи потребно е и храна богата
со Ц витамин како јагоди, пиперки, домати и брокула.
- Јод - дефицитот на јод кај они кои го применуваат овој начин на исхрана ако не се внесува
морска риба, алги и морски плодови треба да се внесува една четвртина лажица јодирана сол
дневно.
- Цинк – е составен дел на многу ензими и игра важна улога во клеточните делби и
формирање на протеини и потешко се апсорбира од храна од растително покетло.
Сирењето е најдобар извор на цинк, исто и сојата, мешунките, интегралните житарки
и пченкарни ркулци.
Вегетаријанството претставува еден вид филозофија, тоа е исхрана на иднината.
Вегетаријанците се најгласни поборци за елиминирање на користење на животните за
прехранбени цели.
Старогрчки филозофи, генијални научници, познати писатели и уметници го
практикувале и го практикуваат овој начин на исхрана. Тука се Платон, Аристотел, Тесла,
Ајнштајн, Ганди, Џон Ленон, Пол Макартни и многу други.
4. Макробиотичка исхрана
Корените на макробиотиката се протегаат од антички времиња. Зборот макро (голем)
и биос (живот) го сочинуваат терминот кој го користел Хипократ за да го дефинира начинот
на живот заснован на специфична исхрана а луѓето биле наречени макробиотичари.
Како оснивач се смета јапонскиот филозоф Осава а подоцна оснивачите на Куши
Институтот во Масачусетс, САД Мичи и Елелин Куши.
Макробиотичкиот начин на исхрана се сведува на тврдењето дека секоја појава во
природата па и храната со себе носи и одредена енергија, која може да биде позитивна и
негативна, светла или темна, машка и женска, топла и ладна. Макробиотичкиот концепт на
исхрана посветува големо внимание на карактеристиките и навиките на лица кои го
практикуваат овој начин на исхрана. Многу е важно од кој пол и на која возраст е лицето, со
каква работа се занимава активна (движење) или пасивна (седење), параметри кои се важни
за хармонизирање на ЈИН и ЈАГ намирниците.
Житарките се основа на оваа исхрана. Најзастапен е интегралниот, кафеав ориз,
хељдата, пченицата, јачменот, овес, просо и да се конзумира во цела форма.
Макробиотичарите како најсоодветен зеленчук го сметаат кромидот, зелката,
карфиолот,тиквата, брокула, морков, како умерен ЈИН гравот, сојата, мешунки, мирудии,
целер, власец, печурки, магдонос,зелена салата а повремено се конзумира закиселен
зеленчук. Повејќето овошја спаѓаат во умерени ЈИН намирници и може да се конзумираат
два-три пати неделно, но се препорачува овошје кое се одгледува на поднебјето каде што
живееме.За наше поднебје треба да се избегнува тропско овошје а значи да за сливи, круши,
јаболка, кајсија, праски, бобинки и се јаде за време на неговата сезона а кај јаткастите
плодови нема ограничување.
Непожелни намирници како што се млекото и млечните производи се заменуваат со
преработки од соја како што се тофуши кои се богати со витамини од Б- комплексот,
растителни влакнаа и анти оксиданти. Во макро биотичката исхрана најпозната е алгата
камбуха позната и како морска зелка. Таа е исклучително богата со витамин А и Ц ,
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минерали, железо, јод, селен, калциум, бакар, магнезиум но и лигнанин материи кои имат
улога во спречување и лекување на некои видови карцином.
• Намирници во еден микробиотички оброк треба да бидат застапени во сооднос
• Интегрални житарки
50%
• Супи
5-10%
• Зеленчук
25-30 %
• Мешунки и алги
10%
• Додатни производи 5-10%
• Напивки - секој ден треба да се пие чај со блага арома, од пржен интегрален ориз,
кафе, маслачка. Водата треба да биде преварена.
• Зачини - како засладувач се користат сирупи од темен ориз, јачменов слад, морска сол
и сос од соја.
Овој начин на исхрана поради недостик на калциум, витамин Д, Б12 и железо не се
препорачува за деца,адолесценти, трудници и доилки.
5. Медитеранска исхрана од Гибралтар до Босфор
Медутеранската исхрана претставува современ начин на исхрана базиран врз исхрана
на средоземните земји пред се Италија, Кипар, Португалија, Турција и Шпанија. Заеднички
карактеристики на овие кујни се големото конзумирање овошје, зеленчук, интегрален леб,
пченица и други житарки, маслиново масло и риба, храна со малку заситени а многу
монозаситени масти и растителни влакна и конзумирање умерено црвено вино.
Овој начин на исхрана спаѓа во најздрав начин на исхрана со одличен вкус, продукти
корисни за здравјето на кардиоваскуларниот систем и добар за метаболизмот.
Медитеранските менија на Институтот за ендикронологија содржат 55-60% сложени
јаглено хидрати, 8 % заситени масти, 3-7% полизаситени масти, (сончогледово и пченкарно
масло), 11-15% маслиново масло, протеини 12-16%. Тоа се постигнува со три главни оброка
и 2-3 ужинки.
Со овие мениа преку успешна примена се лекуваат болни од дијабетис,болести на
метаболизмот, прекумерна дебелина и други хронички компликации.
Диетите од 1500 кцал е наменета за лица од женски пол со умерена дебелина а на
машки пол 1800-2000, деца во развој и спортисти 2500 кцал.
- Предности:
Маслиновото масло во оваа исхрана може да има кардиопротективен ефект со
намалување на крвниот притисок, инхибиција на оксидацијата на ЛДЛ подобрување на
инсулинската стабилност.
Јаткастите плодови се богати со менонезаситени и омега 3 масти, сиромашни со заситени
масти, а содржат и влакна, витамин Е , фолна киселина калиум и магнезиум. Лицата што
конзумираат јаткасти плодови повеќе од четири пати неделно го намалуваат ризикот од
кардиоваскуларни болести за 35% во однос на оние што го конзумираат ретко.
Сините риби (харинга, скуша, туна, лосос) богати со омега 3 ги намалуваат
триглицеридите, холестеролот, крвниот притисок. Внесувањето рибино масло во доза од 7г
на ден ги намалува триглицеридит.
Хромот е вклучен во метаболизмот на мастите и придонесува за намалување на
артиосклероза.Најбогат извор на хром е јачменот, пивскиот квасец, месото.
Растителните влакна го забавуваат варењето и апсорцијата на хранливи материи, го
намалуваат нивото на шеќер и масти во крвта, го зголемува чувството на ситос и превентира
рак на дебелото црево.
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Овошјето и зеленчукот се богати со калиум, кој директно влијае на крвниот притисок
и намалување на ризикот од миокарден инфаркт.
Магнезиумот кој го има во компирот,прокељот,спанаќ, блитва а неговиот недостаток
може да ја влоши хипертензијата и ризик од мозочен и срцев удар.
Витамините А, Ц и Е се многу важни за антиоксидантниот статус на организмот.
Но исто така не треба да се заборави и физичката активност.
Кај нас најблиску до вегетаријанската и медитеранската исхрана е христијанскиот
пост. Тој е единство од духовен и телесен пост. Тој му носи значајни бенифити на телото,
како ослободување од штетни материи и детоксикација на организмот. Органите го добиваат
заслужениот одмор, се подмладуваат клетките и ткивата, се изострува памтењето а поволно
влиае на крвниот притисок, масти во крвта.
6. Биоисхрана
Биоисхраната опфајќа употреба на храна добиена во услови без примена на модерни
агротехнички мерки и вештачки средства за заштита.Во еден научен труд, стручњацит
направиле споредба, која во бројки изгледа вака –био храната содржи 27% повеќе Ц
витамин, 21 % повеќе железо, 29% повеќе магнезиум и 13 % повеќе фосфор.Вреди да се
потрудиме да вклучиме повеќ вакби намирници во храната, многу бргу ќе забележиме
позитивно влијание на здравјето.
7. Клеточна исхрана
Клеточна исхрана (исхрана на астронаутите) е подготвена со посебна технологија за
да ги содржи сите хранливи материи во потребно количество.Тајната е во исхраната на
клетките. Тоа е нов клон на медицинскаата наука за исхраната- наука за клеточната исхрана.
Многу лабаратории ја разработиле стратегијат на хранливи состојки- протеини, витамини,
минерали и ензими, пробиотици и лековити растенија, кои хранејќи ги клетките, ја
подобрува општата здравствена состојба на организмот и спречува разни заболувања.
8. Заклучок
Од сето можеме да заклучиме дека алтернативните методи се засноваат на посебен
начин на исхрана.
Модерниот начин на исхрана остава траги врз здравствената состојбаа, а како
резултат на тоа предвреме остарува човековиот организа. Заради лоша и неправилна исхрана
се јавуваат одредени симптоми кои алармираат за тревога и јавуваат дека стареењето оди со
побрзи чекори, постојат млади луѓе со тело на старец и обратно како што е пример во
Јапонија.Таму живеат луѓе со тело на млад човек што се должи на активен живот и здрава
исхрана Секоја од наведените исхрани позитивно влијае врз нашиот организа. Со овие
видови на исхрана ќе се постигни и одржи саканата телесна тежина, ќе се задоволат
енергетските потреби, ќе се внесат разновидни хранливи состојки.
Секој ден треба да се конзумира биогена и биоактивна храна, живата храна треба да
претставува 60% до 80 % од дневната количина на храна.
Треба да се нагласи: не е вистина дека за здрава исхрана се потребни многу
финансиски средства, многу поскапо е да се купи килограм месо од килограм леќа, готови
мајонези, кечапи, сувомеснати производи од граз, зелка, компир.
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Конзервираната, термички обработена храна, замрзнатаа и преработена така наречена
балсамирана храна спаѓа во биостатичка храна и како што кажува и самото име, таа го
стопира животниот циклус на клетките, па со право таа храна може да се нарече и храна
убиец и за тоа не е препорачливо да се конзумира.
Значи на здрава исхрана потребно е да се додаде и физичката активност здравјето во
голема мерка ќе биде зачувано. Вкусовите од нашата исхрана нека Бидат различни, да
уживаме во плодовите од природата што ублажуваат и лечат да ја постигнеме хармонијата
меѓу психата и телото и да го одбереме патот до долговечноста и здрав живот.
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МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОМАТСКИ КЛЕТКИ ВО МЛЕКОТО
Христијан Спасовски
Вовед
Млечните производи се производи чиј состав постојано се менува и се случуваат
бројни физичко - хемиски реакции од моментот на нивното производство до моментотот на
употреба.Кои микроорганизими се соматските клетки и за другите слични делови од кои е
составено млекото како содржини ги обработуваме во овој семинарски труд. Некои од овие
реакции се посакувани и доведуваат до формирање на посакуваните својства, а други не се
посакувани и доведуваат до расипување. За потрошувачите најважно е да знаат дека
производите кои ги употребуваат се квалитетни и безбедни по нивното здравје, односно дека
имаат прифатливи сензорни својства како што се изглед, боја, мирис, вкус и текстура.
Квалитетот на крајниот производ зависи од повеќе фактори, меѓу кои најголемо значење има
квалитетот на суровината како фактор
Темата на овој труд е .. „Методи за определување на соматски клетки во млекото“.
1. Методи за определување соматски клетки
Определувањето на соматските клетки се врши преку лабораториски методи за испитување.
Во Лабораторијата за испитување на квалитетот на суровото млеко се вршат следните
анализи:
1. Одредување на бројот на соматски клетки
2. Одредување на вкупен број на бактерии
3. Одредување на содржина на масти, протеини и лактоза
4. Одредување на точка на смрзнување (додадена вода)
5. Детекција на инхибиторни субстанци
Исто така, .методи кои се користат се:
• Според родител како мобилна морфологија, означени со различни флуоресцентни
бои, вештачки избор или флуоресценција кои се активираат преку мобилен сортирач
очо пак преку сепарација. Или преку директен избор на micromanipulation.
• Во вториот метод тоа се врши преку соодветен селективен притисок, дозволувајќи им
само да растат само хибридните клетки, преку елиминирање на родителите и
хомологни фузиони клетки.
Како хормон за раст се избира преку , метаболна комплементарна селекција и со
процесот на белење како комплементарна селекција, auxotrophic.27
Сплотените хибридни клетки Heterokaryon, во повеќето случаи се јавуваат преку
митозата при што се случува нуклеарна фузија на двата родителите, Како две нуклеарни
локации може да се појават во близина на хибридни клетки, пред митозната фузија. Ако
двете нуклеарни клеткин преку фузија, може да се развијат во химери. Ако двете се со
меѓусебна поддршка како основни и взаемно исклучиви, тогаш тоа доведува до хромозомска
загуба, често, исто така, тие придружувани од хромозомските преуредување, како
хромозомски фрагменти, прстенски хромозоми, хромозомот претставува како мост на новата
формација или тоа Фузија на два оригинални хромозоми.
Правилник за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените
контроли на млекото и млечните производи Службен весник на РМ бр. 26/2012.
27
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2. Критериуми кои го определуваат квалитетот на суровото млеко
Основни и главни фактори кои го одредуваат квалитетот на суровото млеко се:
-Вкупниот број на бактерии,
-Бројот на соматски клетки и
-Хемискиот состав на млекото (протеини, масти, лактоза, сува материја)
Квалитетот на суровото млеко се проценува по бројот на соматските клетки
Бројот на соматски клетки всушност е број на бели крвни клетки (леукоцити и епителни
клетки од вимето) и е во директна врска со здравствената состојба на вимето.
Бројот на соматски клетки исто така зависи и од :
-расата,
-староста на животното,
-стадиумот на лактација,
-начинот на чување и
-годишното време
Квалитет на сурово млеко го опредлува број на соматските клетки
- Кај здраво виме бројот на соматските клетки во сурово млеко може да достигне до
200.000/ml.
- Во сурово млеко добиено од виме заболено од маститис бројот на соматски клетки може да
достигне до 1.000.000-3.000.000/ml.
Начинот на определувањето на квалитетот на млекото се одвива преку постојана и
континуирана контрола со земање мострин за определување на бараните параметри.
3. Земање на примерок сурово млеко
Примерок млеко е онаа количина на млеко која по својот состав и особини ја претставува
целата количина на млеко од кое е земена мострата (Сл. весник 151/2011)
Примерокот мора да биде:
- Едноличен (хомоген)
- Добро затворен
- Правилно земен
- Во доволна количина
- Прописно означен
- Прописно складиран и конзервиран (температура од 4-8°C)
Земање на примероци се врши секој месец од секој
индивидуален производител и тоа со најмалку:
-две испитувања за утврдување на количина на млечна маст, протеини и лактоза,
-две испитувања за утврдување на вкупниот број на бактерии,
-едно испитување за утврдување на бројот на соматски клетки,
-едно испитување за утврдување на точката на смрзнување и
-едно испитување за утврдување на присуство на остатоци од антибиотици.
4. Карактеристики на соматските клетки во млекото
Соматските клетки (СС) се комбинација од епителни клетки (70%) во секреторните
ткива на вимето и леукоцити (30%) од крвта која се состои од полиморфонуклеарни
неутрофили (35-40%), лимфоцити (20-25%), на макрофаги (20 %) и други клетки (Мeaney,
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1989; Rienner, 1990; Хармон, 1994). Бројот на соматски клетки во здравото млеко од виме
може да биде до 200 000 во 1 mL млеко. Од нив, околу 70% од епителните клетки кои
потекнуваат од вимето (алвеоларни и млечни канали), се добиваат во процесот на синтеза на
млеко, а остатокот се добиваат од леукоцитите. Во фаза на лактација, возраста, молзењето,
одгледувањето, расата, исхраната, стресот имаат влијание врз природниот број на соматски
клетки во млекото (10-200 000 / mL). Ефектот од горенаведените фактори е минимален ако
млечната жлезда е неинфицирана. Бројот на белите крвни клетки во млекото на здрави
животни е иста во сите населби, и зголемување на нивниот број во една од областите
покажува маститис. Млеко од четвртата област каде имаме оштетена секреција млекото
содржи до 5 милиони на соматски клетки / mL, а односот е со промени во корист на
леукоцитите (Olney и сор., 1983, Ng-Kwai Hang и сор., 1984) The Echt (1989); Хармон (1994).
Се претпоставува дека млекото во моментот при излегување од вимето со текот на
молзењето кај здрави крави треба да е стерилно. Се потврдило дека и покрај одржувањето на
здравствени и хигиенски мерки на највисоко ниво, не е можно да се произведе млеко без
микроорганизми. Пример: Пресно измолзено млеко од здрави крави може да содржи од
неколку стотици до неколку илјади микроорганизми / mL. Тие до вимето доаѓаат преку
отворите на дојките, се размножуваат во млечната жлезда и за време на молзењето тие се
веќе во редовната микрофлора на млекото. Некои од бактериите кои дошле во вимето поради
бактерицидното дејство 26 загинуваат, а оние кои се поотпорни веќе преживуваат. Имајќи го
предвид фактот што патот на млекото од молзењето до преработката е многу долг, паралелно
со тоа и можностите за негово загадување се прилично реални.
5. Каква е законската легислатива која ја регулира исправноста на
храната,посебно млекото како значаен производ за исхрана на населението?
Контролата на млекото е постојана грижа на специјализираните државни институции ,
а нивната функција да се грижат за исправноста на храната на населението од нашата земја.
Една од таквите инстиуции е Агенцијата за храна и ветеринарство.
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Прилог бр, 2
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6. Млекото е идеален медиум за микроорганизми
Од моментот на производство до потрошувачката на млеко и млечни производи,
микроорганизмите активно делуваат и ги разложуваат состојките на млекото.
Како резултат на оваа деградација, има помалку или повеќе изразени несакани
промени во квалитетот на млекото. Квалитетот на млекото се определува со показатели за
хигиента на млекото, имено вкупниот број на микроорганизми и бројот на соматски клетки.
Квалитетот на млекото е условено од различни фактори поврзани со молзилиштето и
околината. Каквко ќе биде влијанието на одредени фактори врз квалитетот на млекото,
зависи првенствено од совесноста на производителите, персоналот кој ракува со млекото и
самите потрошувачи. Со други зборови, квалитетот на млекото е тесно поврзан со животниот
стандард на околината каде што се произведува и консумира млекото.
Најзначајниот показател за хигиенскиот квалитет на млекото т.е бројот на
микроорганизми, најповеќе зависи од хигиенскиот процес на молзење, хигиенскиот процес
на чување на млекото до паковање, како и здравствената состојба на вимето. Важно е да се
напомене дека микробиолошкиот квалитет на суровото млеко е предуслов за добар
микробиолошки квалитет на млекото за пиење и млечни производи. Бројот на
микроорганизми во суровото млеко може да варира во зависност од годината и сезоната на
производство. Важно е да се утврди поврзаноста помеѓу бројот на микроорганизми и бројот
на соматски клетки (корелација). Доколку не постои таква поврзаност, хигиенскиот квалитет
на млекото се губи поради слабата хигиената и одредени пропусти при самото молзење на
млекото и чувањето на млекото до паковање. Друга причина може да биде, доколку во
млекото на одредени крави кои имаат значително зголемен број на микроорганизми и/или
соматски клетки и се меша со млекото од други крави, кое е со подобар квалитет.
Познато е дека самиот начин на молзење и постапките со млеко по молзењето
значително влијае на микробиолошкиот квалитет на млекото. Во однос на ова, многу е важна
континуирана едукација на производителот за хигиенскиотначин на молзење, перење,
чистење и дезинфекција на вимето, опремата за молзење, садовите за складирање на млеко и
млечни производи (сирење, итн). Целта на хигиенските постапки за време на молзење и
после молзење, има улога и да ја намали можноста за инфекција од микроорганизми на
вимето преку машините за молзење и други извори, и да се намали степенот на загадување
на млекото по собирањето. Млекот од кравите со воспаление на вимето не е погодно за
обработка (сирење, итн), а најчестите проблеми се при сепарацијата на масти, отежнато
згрутчување, намалување на цврстината на коагулумот, губење на суруткините компоненти и
намалување на квалитетот и приносот на сирење. Зголемениот број на соматски клетки во
млекото обично е знак за нарушена секреција и воспаление на вимето и се користи како
показател за квалитет. Таквото млеко е неупотребливо, а исто така, пропишан е и начин како
да се постапува во случај на зголемен број на соматски клетки во млекото.
7. Процеси кои влијаат на проценката за урврдување на квалитетот на млекото
• Полиплоидијата
Таа претставува промена (односно мутација) во плодноста на една или повеќе клетки, при
што се додаваат еден или повеќе хромозоми на диплоидниот пар од хомологни хромозоми.
Еукариотските хромозоми доаѓаат во парови. Телесните (соматски) клетки обично
имаат диплоиден хромозомски број, кој се означува 2n. Во диплоидна состојба хромозомите
се поредени во парови, каде секој поединечен хромозом од парот е наследен од еден од
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родителите. Доколку диплоидниот број се подели на половина, тогаш се
добивахаплоидниот (половичен) број на хромозоми (n). Хаплоидниот број на хромозми е
карактеристичен за половите клетки - гамети. Секој вид си има карактеристичен за себе
диплоиден број на хромозоми. Така, диплоидниот број на човекот изнесува 46, односно
2n=46. Меѓутоа, човечкитесперматозоиди и јајце клетки имаат хаплоиден број од 23, односно
n=23. Тој се добива со мејоза, односно клеточна делба при која се редуцира диплоидниот
број на клетките нагерминативниот епител во хаплоиден. Но, во одредени случаи, при
дефектна митоза (кога настанува дуплирање на хромозомите) или при дефектна мејоза (кога
настанува нераздвојување на хроматидите), еден организам може да има повеќе од еден или
повеќе хромозоми во хромозомскиот пар. Оваа појава се нарекува полиплоидија.
Една од причините за полиплоидијата може да биде полиспермијата. Доколку два
сперматозоида оплодат една јајце клетка, добиениот зигот ќе има еден хромозом повеќе во
сите хромозомски парови, односно ќе има триплоиден број на истите (3n). Доколку оваа
појава се случи кај човечки организам, тогаш телесните клетки би имале 3n=69, бидејќи на
диплоидниот (нормален) број му се додаваат уште 23 хромозоми од вториот сперматозоид.
Триплоидијата кај луѓето и повеќето други животни е некомпатибилна со живот триплоидните единки не успеваат да преживеат или, пак, преживуваат само првите неколку
денови по раѓањето. За разлика од животните, полиплоидијата е далеку почеста
кај растенијата, кај кои полиплоидните форми најчесто преживуваат и даваат многу
поголеми клетки и растителни органи. Клетките на папратите се често во полиплоидна
состојба и можат да имаат и до 1.500 хромозоми. Ова е случај и со некои
култивирани житарици. Видот на полиплоидијата се означува според бројот на хромозоми
кои се додадени на нормалниот диплоиден број во клеточното јадро:
•
триплоид (3n), со еден хромозом повеќе во парот, како кај тардиградите;
•
тетраплоид (4n), со два хромозоми повеќе во парот, како лососовите риби;
•
пентаплоид (5n), со три хромозоми повеќе во парот;
•
хексаплоид (6n), со четири хромозоми повеќе во парот, како пченицата и кивито;
•
октоплоид (8n), со шест хромозоми повеќе во парот, како рибата Acipenser;
•
декаплоид (10n), со осум хромозоми повеќе во парот, како некои јагоди;
•
додекаплоид (12n), со десет хромозоми повеќе во парот, како растението Celosia
argentea
Во нашата земја постои лабораторија кој е составена од меѓународни прифатени стандардни
методи со користење на најновите и современи уреди управувани од страна на нашите
аналитичари за анализа на соматските клетки во млекото.
За таа цел налитичарите за соматски клетки постојано работат со компјутерскиот
систем ја имаат технологијата и брзината за задоволување на потребите на клиентите од оваа
област. Анализите за соматски клетки во млекото се акредитирани од страна на
Македонската агенција за акредитација ИАРМ.28

Калевска Т, 2009, Влијание на хигиенската исправност на млекото врз рандманот на сирењето, Магистерски
труд. Биотехнички факултет.Битола 97
28
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Слика бр.1

8. Факти кои може да влијаат на исправноста на млекото
Крава/ овца › мозење › собирна просторија › транспорт › млекарница › преработка
Показатели за хигиенската исправност на млекото се вкупниот број на бактерии и бројот на
соматски клетки (Kalit и сор., 1998), кој е во корелација со промените во физичко-хемискиот
состав на млекото и се користи за оценување на неговиот квалитет (Katić и сор., 2002). Како
детерминирачки фактор за одредување на соодветноста на млекото за преработка во сирење
е утврдување на горната граница на бројот на соматските клетки. Зголемениот број на
соматските клетки и ензимската активност негативно влијаат на соодветноста на млекото за
преработка и на неговите технолошки својства (Antunac и сор., 1997). Негативното влијание
на зголемениот број соматски клетки во млекото се манифестира со намалена цврстина на
грушот, намалување на рандманот на сирењето, промени во сензорните својства, намалување
на рокот на траење на сирењето и ниска рентабилност при преработката на млекото во
сирење. (Auldist и сор., (1996); Niketić и сор., 2006); Kirin , 2001).
9. Интересни факти за млекото во поглед на неговото значење во исхраната на човекот
1. Млекото содржи соматски клетки, кои се всушност крвни клетки кои се борат против
инфекции.
2. 345 стисоци се потребни за да се наполнат четири литри млеко.
3. Млекото се состои од 85 до 95 проценти вода. Остатокот се белковини, шеќер, масти,
витамини и други хранливи материи.
4. Протеините во млекото содржат аминокиселини многу важни за нормалното
функционирање на човечкиот организам.
5. Млекото може да биде доста штетно, доколку на неговото пакување пишува дека е
користен HGH хормон за количинско поголемо произведување на млекото.
6. Антибиотиците и лактозата не се поднесуваат. Затоа, оставете го сладоледот, јогуртот или
млекото додека консумирате антибиотици.
7. Полномасното млеко е поздраво отколку млекото со намалена масленост. За некое чудо,
полномасното млеко покажало дека е поделотворно кога станува збор за намалување на
тежината.
8. Млечната маст разубавува. Одлична е за косата, ја зацврстува и го враќа природниот сјај.
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9. Ако видите знак или текст кој означува дека млекото поминало низ ултра висока
температура заради пастеризација, знајте дека тоа изгубило околу 60 проценти од
хранливите материи.
10. Млечните крави добиваат додаток од житарици, покрај стандардната исхрана, за
квалитетот и хранливоста на млекото да биде поголемо.
11. Не сте приморани да го пиете млекото. Доколку не уживате во вкусот на млекото,
практикувајте ги сирењата, кашкавалите и павлаките. Тие се исто толку богати со лактоза
колку и млекото.
Заклучок
Од големо значење е исправноста на млекото како еден од стратешките производи кои
влегуваат во исхраната на човекот. Во оваа семинарска работа направивме обид да
обработиме содржини за методите за опрфеделување на соматските клетки како главните
причинители за исправноста или неисправноста на млекото и млечните преработки.
Млекото добиено во традиционални и индустриски услови од млеко (кравјо и овчо) во однос
на физичко хемиските анализи и микробиолошките испитувања одговара на стандардите
според Правилникот (Службен весник на РМ бр. 26/2012 Службен весник на РМ, бр.
102/2013, Службен весник на РМ, бр. 100/2013). Знаејќи дека млекото е производ, кој има
значајно место во исхраната на луѓето, тогаш е јасно дека на прашањето за квалитетот на
млекото и млечните производи треба да им се посвети особено внимание. Во постапката за
контрола на квалитетот на прехранбените производи, методите за сензорна анализа имаат
значајна улога. Со примена на методите за сензорна анализа може да се врши контрола на
квалитетот и прецизно дефинирање и вреднување на квалитетот на експериментално
изработените смлечни производи во традиционални и во индустриски услови со цел да се
согледа оцената на квалитетот и прифатливоста од страна на потрошувачите и
производителите.
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