
ПРИРАЧНИК 
ЗА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА 
И ЗЕЛЕНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

GEAR
 Zelena ekonomija za razvoj regionaЗелена економија за развој на регионот

Проектот е финансиран од
Европската унија 



ИМПРЕСУМ:

Издава:

Центар за истражување и информирање за животната средина,

Еко-свест, ул. „Св. Кирил и Методиј“, 30/1-6, 1000 СКОПЈЕ

тел: 02 3217247

E-mail: info@ekosvest.com.mk

Уредила:

Јасмина Саид

Еко-свест

Автори на текстовите:

Соња Вуковиќ

Гордана Ќориќ

Драгана Лисјак

Графичка обработка:

Пронби ДОО Црна Гора

Лектура:

Саветка Димитрова

Печати:

Аркус Дизајн ДОО

Тираж:

500 примероци



СОДРЖИНА:

Вовед .............................................................................................................................. 5

1. Што е Зелена економија?.................................................................................... 7

2. Принципи на Зелената економија ................................................................10

3. Причини за и против Зелената економија .................................................13

4. Зелената економија во Европската унија  .................................................16

5. Нови движења и трендови ..............................................................................21
5.1. Зелено претприемништво .............................................................21
5.2.  ISIPE – The International Student Initiative for Pluralism in Economics 

(Меѓународна студентска иницијатива за плурализам во еко
номијата).................................................................................................21

5.3. Движење Degrowth ...........................................................................22
5.4.  FairShares модел на управување со општествено/зелено 
       претпријатие ......................................................................................22

6. Преглед на отворени прашања и предизвици..........................................24
6.1. Лидерство според Зелената економија ....................................24
6.2. Капацитети на микропретпријатијата за спроведување на 
Зелената економија .................................................................................25
6.3. Односот на зелената деловна иницијатива и економијата на 
заедницата ..................................................................................................26
6.4. Фактори кои влијаат на купувањето
       на зелените производи ...................................................................27

7. Области и добри практики на Зелената економија ...............................28
7.1. ЗЕЛЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ...........................................................28
7.2. ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ..............................................................30
7.3. ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА/ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ...33
7.4. ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА ...................................................................35
7.5. ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ ...........................................................................38
7.6. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ................................................................40
7.7. УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ ...................................................................41
7.8. УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ ........................................................43
7.9. УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИ .................................................................44
7.10. ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ .................................................................45

8. Улогата на граѓанското општество во развојот на
    Зелената економија ............................................................................................48
8.1. Рециклиран имот Вукомеровиќ и ЗМАГ ..................................................53 

8.2 Зелен Осиек и еко-центар Златна греда ....................................55

Заклучни размислувања .......................................................................................57

Литература ................................................................................................................59



4



5

ВОВЕД

Овој прирачник е изготвен во рамките на проектот „GEAR – Зелена 
економија за развој на регионот (Green Economy for Advanced Region)“, 
кој има цел зголемување на активностите и зголемување на влијанието 
на организациите на граѓанското општество од Северна Македонија, 
Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и од Албанија во заштитата 
на животната средина преку вмрежување, јакнење на капацитетите и 
промовирање на зелената економија.  

Проектот е финансиран од Европската унија во рамките на Програмата 
за поддршка  на граѓанското општество и медиумите за 2016-2017, а го 
реализира Еко-свест во партнерство со организациите: СМАРТ Колектив 
од Србија, Центар за развој и поддршка од БиХ, ФОРС Монтенегро, ЕДЕН 
Центар од Албанија и со здружението СЛАП од Хрватска.  

Со овој прирачник сакаме да ги поттикнеме читателите на критичко и 
понатамошно размислување на одделни теми во зависност од нивните 
лични и професионални склоности и интереси. Се надеваме дека 
прирачникот ќе ги мотивира активистите на граѓанските здруженија, но 
и претприемачите и претставниците на јавниот сектор, да ја согледаат 
својата улога во создавањето на некоја нова економија, поправично 
општество и подобра животна средина. 

Простор за акција и делување има многу; важно е да се започне од 
поединецот и да се направи квантен скок во ставовите и размислувањата, 
но и во преземањето на сопствената одговорност.  Општеството се состои 
токму од поединци, граѓани кои свесно размислуваат и делуваат или не 
делуваат, или пак од оние кои несовесно трошат, фрлаат, уништуваат 
и нарушуваат.  Сите големи проекти и успешни потфати тргнуваат 
од свесни, креативни и одговорни поединци, но за успех се потребни 
оние кои ќе ја препознаат добрата иницијатива, ќе ја поддржат и ќе ја 
овозможат. Оттаму, овој прирачник би требало да биде активаторот на 
некои добри иницијативи и иновативни практики кои ќе ја дополнат 
глобалната палета на сѐ позелената економија.  

За вистински придвижувања, пред сѐ, е потребна соработка, 
заедничко промислување, здружени ресурси, интердисциплинарни 
и меѓусекторски тимови и проекти. Со овој прирачник се дава мал 
придонес во согледувањето на потребите за вистинско воведување 
на Зелената економија, и тоа од маргините во главните текови на 
економските процеси и проекти, бидејќи навистина може да биде 
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исплатливо, ефикасно, може да донесе заштеда, и да ги подобри условите 
и квалитетот на животот. 

Исто така, даваме и критички осврт на севкупниот концепт за одржлив 
развој. Подрачја за развивање на овој концепт има многу, дури многу 
повеќе од тоа што ние со овој концизен прирачник успеавме да опфатиме. 
Намерата ни беше во кратки црти да ја прикажеме големата слика на 
Зелената економија и да се надеваме дека секој читател ќе го пронајде 
своето поле на дејствување и дека ќе продолжи да истражува.  

Поттикнувањата за нови проекти ги дадовме низ примерите на добра 
практика, кои се само дел од сите добри практики и настојувања на 
луѓето и организациите ширум светот. Тие се како добро семе кое добрите 
активисти и зелените претприемачи ќе го пренесат и умножат во нови 
добри практики и зелени иницијативи.
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  1. ШТО Е ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА?

Не постои единствена и општоприфатена дефиниција на концептот 
Зелена економија, но таа секако е резултат на настојувањата економијата 
да стане еколошки поодговорна, што значи да создава рамномерно и 
позитивно влијание на економијата, општеството и животната средина. 
Green Economy како термин и концепт се појавува 1989 година во 
работата на група британски економисти од Лондонскиот центар за 
еколошка економија (Пирс, Марканди и Барби), кои преку Нацрт план 
за Зелена економија (Blueprint for Green Economy1), даваат предлози како 
да се намали загадувањето на животната средина и да се унапредат 
релевантните јавни политики. После првиот извештај, во периодот од 
1991 до 1994 година следеа нови препораки содржани во работата на 
Нацрт 2: Раззеленување на светската економија (Blueprint 2: Greening 
the World Economy2 ) и Нацрт 3: Мерење на одржливиот развој  (Blueprint 
3: Measuring Sustainable Development3. 

Во периодот на економската криза (2008 година), Зелената економија се 
афирмира од почеток и се обидува да понуди одговори на сѐ побројните 
предизвици на глобалната финансиска криза и севкупниот концепт 
на одржлив развој. Програмата на Обединетите нации за животна 
средина (UNEP) поведува Иницијатива за Зелена економија со цел да 
се создаде рамка за да се добие политичка поддршка за вложувањата 
во Зелената економија и во „раззеленувањето“ на еколошки штетните 
сектори на економијата. Во 2009 година, преку извештајот со назив 
Global Green New Deal4 (GGND), се предлагаат низа мерки и политики 
кои би придонеле за заздравување на економијата и истовремено 
би поттикнале повисоко ниво на еколошка одговорност, одржлива 
економија и почитување на принципите на одржлив развој. 

Интензивно се повикуваат владите членки на ОН, а пред сѐ владите 
на најразвиените држави на светот (Г20) да вложат поголеми напори, 
и најмалку 1% од бруто домашниот производ да го пренасочат за 
придвижување на секторот на Зелената економија. На тој начин ќе се 
придонесе истовремено да се постигнат меѓусебно комплементарните 
цели: 

 Заздравување на економијата, 
 Намалување на сиромаштијата и 

1. Нацрт-план за Зелена економија
2. Нацрт 2: Раззеленување на светската економија 
3. Нацрт 3: Мерење на одржливиот развој 
4. Нов глобален зелен договор 
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 Намалување на емисијата на CO2 и на деградацијата на 
екосистемот. 

Пред Зелената економија се ставаат големи и важни цели, и тоа за: 
заздравување на светската економија, создавање нови, поквалитетни и 
почисти работни места, и изнаоѓање на модели на одговорно управување 

со ресурсите на човештвото.
 
Во годините кои следат, концептот 
н а  З е л е н а  е к о н о м и ј а  ќ е  с т а н е 
општоприфатен преку многубројни 
иницијативи, меѓународни конференции 
и со вклучување на нови групи актери 

(претприемачи, општествено одговорни корпорации, финансиски 
институции, академски институции, граѓански организации, 
меѓународни развојни институции, инкубатори, заводи за вработување 
итн.). Се создаваат нови публикации кои поблиску ги дефинираат 
клучните принципи, бенефициите и ризиците, и ги истакнуваат 
примерите на добрата практика на Зелената економија и Зеленото 
претприемништво.  Конференцијата за одржлив развој на ОН, РИО+20, 
одржана 2012 година, целосно внимание посветува на понатамошното 
унапредување на Зелената економија, со поголем акцент на начините на 
давање на поддршка на земјите во развој во пронаоѓањето на сопствен 
модел на Зелена економија. 

Овој сеопфатен концепт на развој, кој истовремено го поттикнува 
намалувањето на сиромаштијата, развивањето на руралните подрачја, а 
во исто време се грижи за безбедноста на храната, овозможува пристап 
до чистата вода и енергија, како и на голем број прашања од заштитата 
на животната средина и биодиверзитетот, поради својата комплексност 
не е лесно спроведлив. Поради тоа, секоја земја треба да има долгорочен 
план за развој на Зелената економија со јасно определени приоритетни 
подрачја. За сиромашните земји и за земјите во развој, предизвиците се 
уште поголеми поради недостатокот на ресурси (знаење, технологија, 
финансиски средства и јавна поддршка), и тие не можат истовремено 
да ги придвижат сите подрачја на развојот.  Поради тоа Карл Буркарт5 
предлага 6 приоритетни подрачја за најмалку развиените држави на 
светот.

5. Карл Буркарт, директор на Секторот за иновации, медиуми и технологија во Фондацијата Леонардо ди Каприо (ФЛК).

Зелената економија е инклу-
зивна, го поттикнува развојот, 
ја поттикнува општествената 
еднаквост и се грижи за за-
чувувањето на животната сре-
дина.
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ЗЕЛЕНА
ЕКОНОМИЈА

Управување
со земјиште

Обновливи
извори на
енергија

Зелена
ахритектура

Отстранување
отпад

Користење и
управување

со вода

Одржлив/чист
транспорт

Шема: Рамка на Зелената економија

Автор: Карл Буркарт

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА

Економија која придонесува за општото добро и општествената 
еднаквост и истовремено значително ги намалува ризиците за 
животната средина и за понатамошното искористување на животната 
средина.  

(United Nations Environment Programme - UNEP)

Економија која е отпорна и е во состојба да создаде подобар квалитет 
на живот за сите во еколошките граници на планетата. 

(Green Economy Coalition) 

9
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  2. ПРИНЦИПИ НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА

Во рамките на Earth Summit6 2015 година, усвоени се 15 принципи на 
Зелената економија. Големиот број принципи зборува за потребата 
од еден глобален и сеопфатен пристап; согледување на сите клучни 
аспекти на одржливиот развој и испраќање на јасна порака за значењето 
на рамномерниот и праведен развој.  

1. Рамномерна распределба на богатството  – светското богатство 
треба порамномерно да се респредели помеѓу земјите за да се 
намали нееднаквоста меѓу богатите и сиромашните. Потребно 
е да се обезбеди општествена и економска правда за сите. 
Природните ресурси треба да се користат на тој начин што 
дивиот свет (wildlife) ќе добие доволно простор за живеење. 

2. Економска еднаквост и праведност – потребно е значително 
да се намали јазот помеѓу богатите и сиромашните земји и при 
тоа богатите земји треба да им пренесат дел од своето знаење, 
финансиските средства и од технологијата на сиромашните. 
На таков начин сите ќе бидат во можност да се грижат и да 
придонесуваат за одржливоста на здравата животна средина. 

3. Зачувување на природните ресурси – со природните ресурси и 
со екосистемот треба да се управува на тој начин што неговата 
вредност ќе се зголемува за идните генерации. 

4. Внимателен пристап кон животната средина – науката треба 
да служи за зголемување на општествените и економските 
ефекти. Нејзината улога е предвидување на можните ризици, 
на нивно укажување и изнаоѓање на позитивни решенија и 
пристапи, со цел зачувување на животната средина.

5. Право на развој – за постигнување на целите за одржлив развој е 
потребно да се посвети подеднакво внимание на општествените, 
економските и на еколошките цели и пристапи.

6. Наплатување на трошоците – јавните политики треба да ги 
поттикнуваат општествените и економските цели и вредности. 
Пазарните цени на некои производи или услуги треба да ги 
одразуваат влијанијата на јавните политики на луѓето и на 
животната средина. Загадувачите треба да ја платат цената на 
загадувањето, а даночниот систем треба остро да ги казнува, со 

6. Earth Summit  е назив на конференцијата на ОН која се одржува од 1972 година, а ги опфаќа светските лидери чија цел е да се 
развие план на одржлив развој на глобално ниво
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што ќе се овозможи чистите производи да бидат попристапни, 
а валканите и лошите – поскапи.

7. Меѓународна соработка – еколошките стандарди на една земја 
не смеат да го загрозуваат развојниот потенцијал на која било 
друга земја. Треба да се поттикнуваат принципите и соработката 
на „фер-тргување“ и треба да се обезбедат услови трговијата 
да го поттикнува одржливото користење на ресурсите, да ја 
штити животната средина и да придонесува во унапредувањето 
на стандардите за вработување и создавање на квалитетни 
работни места. 

8. Меѓународна одговорност – треба да постои правна заштита 
за оштетените во случај на кршење на правото и интересите 
на други земји.

9. Информирање и учествување – сите граѓани треба да имаат 
право на информации коишто се однесуваат на нивната животна 
средина. Исто така, треба да имаат можност да учествуваат во 
одлучувањето за прашања кои се однесуваат на животната 
средина.

10. Одржлива потрошувачка и производство – треба да се 
обезбеди одржливо производство и потрошувачка со одржливо 
користење на ресурсите, што значи намалување на неодржливата 
производна практика, поттикнување повторна употреба, 
обновување и рециклирање на материјали, со цел намалување 
на  користењето на ограничени природни ресурси.  

11. Стратешка соработка и интегрирано планирање – ќе доведат 
до одржлива и зелена економија и ќе придонесат до намалување 
на сиромаштијата – да се развие интегриран пристап на 
планирање и управување, кој ќе ги вклучи сите клучни актери 
на развојот (граѓанското општество, бизнис секторот, владините 
институции) и кој ќе доведе до една сеопфатна социо-економска 
и еколошка одржливост. 

12. Праведна транзиција – со оглед на тоа што преоѓањето кон 
зелена економија создава трошоци, побогатите земји треба да го 
поднесат поголемиот дел од финансискиот товар  и да понудат 
техничка поддршка на земјите во развој.  Притоа, на граѓаните 
на земјите во развој важно е да им се овозможи пристап до нови 
знаења, вештини и работи. 

11
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13. Редефинирање на богатството – БДП не е адекватен начин 
за мерење на општественото богатство и одржливоста на 
животната средина. Многу економско-претприемнички 
активности кои придонесуваат за порастот на БДП, истовремено 
штетно дејствуваат на луѓето и животната средина (на пр., 
искористувањето на фосилните горива и разни финансиски 
шпекулации). Кога се одредува нивото на општественото 
богатство, важно е да се води грижа за здравата животна средина, 
квалитетот на животот и доброто на човештвото. 

14. Рамноправност на родовите – со развојот на зелената економија, 
и родовата еднаквост мора да дојде до целосен израз. Жените 
треба да имаат важна улога во сите процеси на управување и 
развој, треба да им се овозможи да развиваат знаења и вештини, 
да имаат пристап до добри работни места и да бидат адекватно 
наградени за својата работа. 

15. Заштитата на биодиверзитетот и спречување на 
загадувањето на животната средина – заштитата и обновата 
на биодиверзитетот и природните живеалишта е клучна за 
понатамошен развој на човештвото. Потребно е да се изгради 
систем кој ќе обезбеди трајна заштита на екосистемите.   

12
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  3.  ПРИЧИНИ ЗА И ПРОТИВ ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА

Иако Зелената економија станува општоприфатен концепт, модел и начин 
на размислување и работење, за нејзино целосно разбирање треба да се 
разгледаат ставовите на експертите од подрачјето на одржливиот развој, 
како и ставовите на активистите од граѓанските здруженија. Тие укажуваат 
на една поширока перспектива и на можните гледања на „вистинските“ 
причини за воведувањето на концептот на Зелена економија. Противниците 
и критичарите истакнуваат неколку клучни причини за негирањето на 
поттикнувачкото влијание на Зелената економија на одржливоста на 
природните ресурси и светската економија.  Овде ќе ги прикажеме основните 
критички прегледи, оставајќи им на читателите можност за согледување 
на двете страни, како и создавањето на сопствен став. 

ПРОТИВ:

1. Зелената економија настана како одговор на глобалната економска 
криза во 2008 година, како можно решение на финансиските, 
социјалните и еколошките последици на либералниот капитализам. 
Така само се замаглуваат вистинските структурни проблеми на 
капитализмот во кој мал број луѓе (корпорации и групации од 
интерес) управуваат со ресурсите на човештвото, ги занемаруваат 
интересите на сѐ посиромашното мнозинство и не одговараат за 
последиците на своите постапки (D. Neusteurer). 

2. Со концептот на зелена економија само се оправдува и ублажува не- 
одговорното управување со ресурсите коишто и понатаму остануваат 
под контрола на големите корпорации. ETC Групата7 во своите 
истражувања и настапи тврди дека нагласокот на корпоративниот 
пристап само ги охрабрува и онака пребогатите, и со тоа дополнително 
го зголемува јазот во пристапот на ресурсите.   

3. Зелената економија и Зелениот раст во комплексноста на својот 
пристап не се доволно насочени и не нудат решенија за сѐ поголемите 
предизвици на климатските промени (U. Hoffmann), туку даваат 
лажна надеж и привид на решенија. 

4. Станува збор за нова економска парадигма која се обидува да го 
одржи светскиот поредок на владеење на капитализмот низ празни 
ветувања за разделување на економскиот раст од влошувањето на 
состојбата на животната средина. Јасно е дека Зелената економија 

7 ETC Group (Action Group on Erosion, Technology and Concentration) – меѓународна организација чие дејствување е насочено на 
зачувувањето и одржливиот развој на културната и еколошката разновидност, како и на човековите права.



14

нема за цел коренити промени на сегашниот начин на производство и 
користење на природните ресурси, туку се обидува да ги модернизира 
на еколошки поприфатливи начини (Wanner i Wissen).

5. Зелената економија не ги преиспитува и не ги доведува во прашање 
противречностите на либералниот капитализам, особено по 
прашањата на „империјалистичкиот начин на живеење“, кој создава сѐ 
поголеми социјални и еколошки трошоци, понатамошна деградација 
на природните ресурси и хегемонистички стил на владеење. 
Вистинската трансформација на системот на производство и 
потрошувачка е возможна единствено со промена на системот на 
владеење и управување, поголемо вклучување на локалната заедница 
и воведување на колективни модели на управување (D. Neusteurer). 

И покрај спротивставувањата, Зелената економија бележи голем број 
придобивки  и станува општоприфатен концепт на развојот во 21. век.

ЗА:

1. Една од клучните причини ЗА лежи во објаснувањето на факторите кои 
влијаат на однесувањето на претпријатијата кон животната средина. И 
покрај афинитетот на деловните субјекти да ги занемарат трошоците на 
животната средина (за да ги намалат трошоците на производството и 
да останат конкурентни), не е занемарлив трендот на раст на бројот на 
потрошувачите кои ѝ даваат предност на Зелената потрошувачка (тренд 
на Зелениот конзумеризам), односно на купувањето на производи кои 
ги задоволуваат високите стандарди за заштита на животната средина. 
Поради тоа производството и продажбата на Зелените производи станува 
сѐ попрофитабилна на домашниот и меѓународниот пазар. Пазарната 
реализација е зајакната со факторите на привлекување (пазарот бара 
такви производи) и со факторите на туркање8 (кои ги создава Законот 
за заштита на животната средина, поставувајќи повисоки стандарди за 
квалитет на животната средина кои ги „туркаат“ производителите во 
производство на зелени производи). Со самото тоа фирмите стануват 
проактивни во управувањето со еколошките проблеми и почнуваат да 
ги искористуваат комерцијалните можности коишто произлегуваат од 
подигнувањето на еколошките стандарди.

2. Растот на бројот на потрошувачи, кои ѝ даваат предност на Зелената 
потрошувачка, односно на купувањето на производи кои ги задоволуваат 
високите стандарди за заштита на животната средина, резултира 
со профитабилна продажба на Зелените производи на домашниот и 
меѓународниот пазар. Истовремено, разновидната и сѐ подозволива 

8. „pull“ и „push“ фактори.
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понуда создава сѐ поголем број освестени купувачи/потрошувачи на 
зелени производи и услуги. 

3. Усвојувањето на законски одредби во правните регулативи на земјите, 
условува приспособување на процесот на производство и поодговорен 
начин на управување со природните ресурси.

4. Зелената економија од тренд станува начин и модел на размислување, и сѐ 
повеќе ги менува ставовите, особено на генерации млади претприемачи, 
и така позитивно влијае на моделите на работење. 

5. Зеленото претприемништво вработува сѐ поголем број на луѓе, 
им го подобрува квалитетот на животот, а со тоа придонесува за 
намалување на сиромаштијата. Истовремено, отвора нови простори на 
дејствување и создава нови деловни модели. На ваков начин станува 
општествено и економски влијателна, и придонесува за подобрување 
на општоприфатените стандарди за работење.   

6. Развојот на обновливи извори на енергија, привлекува сѐ повеќе 
инвеститори и фондови, и отвора можност за развој на нови технологии 
коишто ќе овозможат поевтина и почиста енергија.

7. Моделите на Зелената економија стануваат сѐ поразлични (од етичко 
банкарство, зелени инвестиции, создавање на локални валути итн.). 
Отворени се за сите и вклучуваат сѐ поголем број на луѓе, давајќи надеж 
дека со тек на времето ќе се оттргнат од маргините и дека ќе стане 
стандарден начин на организирање и работење.   
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  4.  ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Со стратегијата Европа 2020, Европската комисија го одреди правецот на 
Европската унија и даде акцент на паметниот, одржлив и инклузивен раст. 
Севкупната развојна програма во голема мера е заснована на принципите 
на одржливиот развој, односно на зелената економија од која се очекува 
создавање работни места и намалување на сиромаштијата, низ одржливо и 
одговорно управување со природните ресурси. Некои од поставените цели се:

 Намалување на емисијата на гасови кои го предизвикуваат ефектот  
стаклена градина за најмалку 20% во споредба со нивоата од 1990 
година.

 Зголемување на процентот на обновлива енергија во финалната 
потрошувачка на енергија за 20%.

 Зголемување на енергетската ефикасност за 20%. 
 Зголемување на стапката на вработување, така што 75% од луѓето 

на возраст од 20 до 64 години ќе имаат работа.
 Намалување бројот на луѓето коишто живеат на граница на 

сиромаштија за најмалку 20 милиони

Иако кај Зелената економија најголем акцент е ставен на зачувувањето на 
животната средина и постигнување на едно повисоко ниво на енергетска 
ефикасност и одржливост, последните години сѐ поголемо значење добива 
и општествената компонента - примарно, создавањето на работни места 
и унапредувањето на квалитетот на животот. 

Како одговор на програмата за одржлив развој 2030, која Обединетите 
нации ја усвоија во септември 2015 година, институциите на ЕУ во јуни 
2017 година донесоа заедничка изјава под назив Нов европски консензус за 
развој, „Наш свет, наше достоинство, наша иднина“. Европскиот парламент, 
Советот на Европа и Европската комисија постигнуваат договор за клучните 

„Позелената економија со себе носи нов раст и нови можности за вработување. 
Екодизајнот, екоиновациите, превенцијата за создавање отпад и промовирање на 
повторното користење на суровините, може да придонесат за почиста заштеда, 
и тоа до 600 милијарди евра за претпријатијата во ЕУ. Дополнителните мерки за 
зголемување на продуктивноста на користените ресурси за 30%, до 2030 година 
би можеле да го поттикнат БДП-то за  1%, при што би се создале 2 милиона 
дополнителни работни места.  Исто така, Зелената економија ѝ одговара на 
животната средина и ги намалува емисиите на гасови, кои пак го предизвикуваат 
ефектот стаклена градина во Европа".

Европска Комисија (European Commission)
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прашања за глобалниот развој и за начините на кои ЕУ ќе ги поддржи 17-
те цели на одржлив развој и ќе преземе одговорност за нивната примена 
во земјите членки. 

Целокупниот документ се заснова на принципите на инклузивност, 
солидарност, меѓусебно уважување, добро управување и на поделба на 
одговорностите.

Ова се некои одредници од Новиот европски консензус: 

„ЕУ и нејзините држави членки ќе го поддржуваат зачувувањето и 
одржливата употреба на сите природни ресурси, и одржливото управување 
со нив, како и зачувувањето и одржливото користење на биодиверзитетот 
и екосистемот...

ЕУ и нејзините држави членки ќе ги вклучат прашањата за животната 
средина и климатските промени во сите свои стратегии за развојна 
соработка.

Создавањето на пристојни работни места, особено за жените и младите 
е од пресудна важност за инклузивен и одржлив раст. Заедничкиот 
просперитет и раст се клучни актери кои придонесуваат за човековата 
благосостојба и достоинство. Инклузивен и одржлив раст создава 
долгорочна отпорност кај земјите партнери и тоа со креирање на 
можности за ранливите групи и оние кои се најизложени на ризикот да 
учествуваат и да создаваат богатства и пристојни работни места, и да 
имаат корист од нив. 

ЕУ и нејзините држави членки ќе ја поттикнуваат економската 
трансформација со која ќе се создаваат пристојни работни места, ќе се 
зголемуваат производните капацитети, ќе се создаваат доволно приходи 
за јавни услуги и социјална заштита, и ќе се поттикнуваат одржливи 
синџири на вредности и диверзификација, а меѓу другото и одржлива 
индустријализација.  Тоа вклучува: промовирање на одржливи модели на 
потрошувачката и производството во циркуларната економија, а покрај 
останатото и промовирање на циклус од нетоксични материјали, ефикасно 
искористување на ресурсите и преод кон решенија со помал удел од емисија 
на штетни состојки, кои се отпорни на климатските промени.”

Политиките на Европската унија се само одговор на бројните предизвици 
со кои членките на Унијата се среќаваат:

 Големиот притисок на ограничените ресурси низ растечките 
економски активности – во периодот од 2010 до 2050 г., економските 
активности ќе се удвојат и ќе создадат дополнителен еколошки 
притисок; 
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 Граѓаните со тешкотии и бавно ги менуваат животните навики – 
константната и растечка потрошувачка во домаќинствата создава 
дополнителен притисок на потрошувачката на енергија, како и 
отстранување на отпадот и емисијата на CO2; во периодот од 1996 
до 2012 година и покрај економската криза - потрошувачката во 
домаќинствата бележи пораст за речиси 23%;

 Сѐ поголема e урбанизацијата и притисокот на инфраструктурата 
од големите градови во кои живее повеќе од 72% од вкупната 
популација на ЕУ – сѐ поголемо е нивото на загадување на 
воздухот, бучавата, поголема е емисијата на гасови коишто го 
предизвикуваат ефектот на стаклената градина, притисокот на 
транспортот и згрижување на отпадот; градовите испуштаат 
69% CO2 внатре во ЕУ;

Некои од можните решенија и развојни насоки:

 Модернизација на сивата инфраструктура9 којашто подразбира 
современ и паметен урбан дизајн и проектирање во согласност со 
принципите на одржливиот развој; на пример, колективен транспорт 
и создавање  мрежа на сигурни и комфорни велосипедски патеки.

 Создавање на мултифункционална зелена инфраструктура10 во 
градовите и во нивното непосредно опкружување; на пример - 
зелени зони, како што се дрворедите и парковите кои директно 
влијаат на чистотата на воздухот и на здравјето на граѓаните.

 Паметни градови – употребата на паметните технологии и услуги која 
се засновува на современи и иновативни комуникациски технологии 
во областа на рециклирањето, следењето на користењето на 
ресурсите, производството на енергија од обновливи извори, 
одржлив превоз и др.

 Воведување на нови и унапредување на постојните политики на 
заштита на животната средина и природните ресурси, како што се: 
Директивата за екодизајн. Директивата за енергетско означување 
на екопроизводите или Упатствата за Зелените јавни набавки.11 

 Вклучување на општеството – преминот кон одржливи градови 
изискува промена во однесувањето, па градовите спроведуваат 
бројни акции на подигнување на еколошката свест, како и поддршка 
на граѓански акции и иницијативи, како што се: заедничкото 

9. Сивата инфраструктура (eng. Gray Infrastructure) ги означува патиштата, метрото, железницата, зградите и нивното редовно 
одржување.
10. Зелената инфраструктура (eng. Green Infrastructure) е начин на соработка со природата, со која се постигнуваат општествени, 
еономски и еколошки користи за урбаната популација, а вклучува и филтрација на воздухот, регулација на температурата, 
намалување на бучавата, заштита од поплави и уредување на рекреативни зони.
11. Изворно: Ecodesign Directive, Energy Labelling Directive, Ecolabel Regulation и Green Public Procurement Communication.
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користење на автомобили, урбаното градинарство или акциите 
на заедничка потрошувачка.12 

 Поддржувањето и поттикнувањето на иницијативите за намалување 
на отпадот преку Repair and Reuse (поправи и повторно употреби) 
акциите и претприемничките иницијативи..

 Поттикнување на производителите, особено на големите 
производствени компании да ги применуваат приниципите на 
Зеленото производство, да имаат транспарентни и доследни 
набавки, да користат екодизајн и преку промотивни активности да 
влијаат на формирањето на зелените навики кај потрошувачите.

Пред Зелената економија се наоѓаат сѐ поголеми барања и предизвици, а 
политиките и програмите на поддршка треба полека да ги интегрираат 
добрите практики и искуствата на одделни земји членки, треба да се 
мониторираат и да им се направи проценка на успешност на спроведување 
на пилот мерките и политиките. Всушност, скапоцена е  размената и 
користењето на една заедничка база на знаења и нови технологии, 
коишто на земјите членки им овозможуваат постигнување на сѐ подобри 
индикатори на успешност. Исто така, know-how и новите технологии се 
главната конкурентна предност на европските претпријатија кои својата 
позиција може да ја бараат на сѐ повеќе бараниот глобален пазар на Зелена 
економија. 

Слика 1: Приоритетни области на Зелената економија – интеграциска 
рамка за донесување политики 

  

 

12. Заедничката потрошувачка (eng. Collaborative consumption) означува иницијативи низ кои граѓаните/потрошувачите наместо 
поединечно купување на производи, да се одлучат на заедничко користење преку косопственст или изнајмување на производи. На 
тој начин се намалуваат производството и продажбата, а се рационализира потрошувачката.
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  5.  НОВИ ДВИЖЕЊА И ТРЕНДОВИ 

5.1. ЗЕЛЕНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Зеленото претприемништво настанало како последица на климатските 
промени, прекумерното искористување на природните ресурси и 
загадувањето на животната средина. Се занимава со реализација на 
претприемнички идеи кои немаат негативно влијание на животната средина, 
а истовремено се финансиски одржливи. Со оглед на тоа дека Зеленото 
претприемништво е во пораст во целиот свет, за такви проекти постојат 
голем број поттикнувања и поддршки, па и бесповратни средства кои можат 
да им помогнат на претприемачите во иницирање на вакви инвестиции, да 
ги намалат ризиците и да ја зголемат успешноста на потфатот на задоволство 
на инвеститорите, но и на заедниците каде што дејствуваат.

Оваа економија е карактеристична по поставувањето на базата на своето 
дејствување, која е во пријателски однос со животната средина, природата 
и нејзината вкупна биолошка разновидност. Значаен е и механизмот за 
совладување на кризи, како и механизмот за остварување на развојот на 
руралните, изолирани и слабо развиени области. Во руралните области 
Зеленото претприемништво се одвива главно преку еколошкото земјоделство 
и производството, одгледувањето на автохтони сорти и раси, селскиот 
туризам, рибарскиот туризам, авантуристичкиот и едукативниот туризам, 
еколошкото одгледување на риба и школки, и други иновативни деловни 
активности инспирирани од природата, традицијата, локалните ресурси 
и од нивното одржливо користење.

5.2. ISIPE – THE INTERNATIONAL STUDENT INITIATIVE FOR 
PLURALISM IN ECONOMICS (Меѓународна студентска иницијатива 
за економски плурализам)

Група студенти од 30-тина земји од светот започна иницијатива и изработија 
Повик за плуралистички пристап во учењето на економијата. Имено, 
студентите тргнаа од фактот дека светот и економијата забрзано се 
менуваат, затоа е важно да се менува и перспективата на согледување 
на теориските поставки на кои се заснова економскиот раст и равој на 
иднината. Студентите своите компетенции не сакаат да ги градат единствено 
на тесните погледи на неолибералните капиталисти од средината на 
минатиот век. Тие бараат посовремени пристапи и можност за критичко 
согледување на водечките економски теории на денешницата. Економија 
која во најголем дел се заснова на искористување на природните ресурси 



22

е неодржлива, затоа се бараат нови пристапи. Економската теорија треба 
да се преиспита и да се заснова првенствено на принципите и целите на 
одржливиот развој. Помеѓу другото, студентите предлагаат пристап до 
сите достапни економски теории и практики, на отворени веб-платформи 
и преку онлајн едукација. Исто така, сакаат да учат за глобалната економија, 
за принципите на економијата кои се интегрирани во биолошки, физички 
и општествени системи на човештвото.  

5.3. ДВИЖЕЊЕ DEGROWTH13

Degrowth е општествено движење за намалување 
на економскиот раст и зголемување на 
самоодржливоста. Преку намалување на обемот на 
производството и потрошувачката, се постигнува 
повисоко ниво на општа благосостојба и значително 

ги поправа еколошките услови и еднаквоста на нашата планета. Симбол на 
движењето е симпатичен мал полжав, кој својата куќичка ја носи насекаде со 
себе, живее полека и задоволно во соживот со другите полжави. Помалку е 
повеќе.  Во вистинскиот живот тоа би значело да се купува и троши помалку, 
да се приготвува и јаде едноставна храна, која патем е и поздрава. Помала 
потрошувачка значи дека можеме да си дозволиме побавен и поквалитетен 
живот со помалку работа, а со повеќе дружење, патувања и престојувања во 
природа. Истовремено, на луѓето им останува повеќе време за личен раст 
и развој и за постигнување на некои сопствени визии и цели. Со помалку 
работа, трки, стрес, луѓето се поотворени за истражување, образување, 
меѓусебна почит и споделување на добрата. 
Движењето Degrowth истакнува дека БДП-то како индикатор на успешноста 
на некои земји, целосно неправедно ги мери пазарните трансакции и 
притоа ги игнорира општествените трошоци, сѐ поголемата општествена 
и економска нееднаквост, како и влијанието на животната средина.  Од 
друга страна, пак, поголем БДП и поголема потрошувачка нужно не значат 
и повисоко ниво на благосостојба, среќа и задоволство.  
Ова европско движење полека станува глобална појава која собира сѐ поголем 
број луѓе и организации, и нуди бројни решенија на бавниот и стабилен 
раст. Истовремено, создава нова парадигма на живеење.

5.4.  FAIRSHARES МОДЕЛ НА УПРАВУВАЊЕ СО ОПШТЕСТВЕНО/
ЗЕЛЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

FairShares моделот на управување го обмислија експерти од британското 
Здружение за развој на општественото претприемништво - Social Enterprise 
International, Cliff Southcombe и Rory Ridley Duff, кој воедно е и професор 
13. Намалување на растот.
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истражувач од универзитетот Sheffield Hallam од Шефилд. Концептот набргу 
е прифатен од многу истражувачи, стручњаци за екосоцијална економија, 
и тој ги покажа првите резултати преку неколку FairShares претпријатија. 
Имено, се работи за модел на управување и праведна распределба на 
добивката преку вклучување на сите клучни актери коишто придонесуваат 
во постигнувањето на резултатите на некое претпријатие.  Во овој случај 
станува збор за 4 групи актери: 

 Основачи, кои ги даваат почетниот импулс, идеја, визија, го обмислуваат 
деловниот модел и вложуваат напори во придвижувањето на работата 
на претпријатието

 Вработените и надворешните експерти кои вложуваат know-how, време и 
работна енергија за претпријатието да биде успешно на пазарот

 Купувачи или потрошувачи, коишто со купување на производите 
придонесуваат за успешна пазарна реализација

 Инвеститори коишто го вложуваат својот капитал за почетни вложувања 
или понатамошен развој на претприемништвото, со тоа што тие може да 
доаѓаат од првите три групи актери (основачи, работници и купувачи), а 
може да бидат и независни надворешни инвеститори.  

Сите групи актери учествуваат во управувањето и распределбата на добивката 
на претпријатието и на тој начин стануваат лојални и заинтересирани за 
успехот и развојот на претпријатието чии сосопственици се. 
Некои од поуспешните FairShares претпријатија се LocoSoco од Велика 
Британија и Resonate Coop од Ирска.
Повеќе за самиот модел и поддршката која може да се добие при основањето 
и водењето на FairShares претпријатијата преку FairShares лаборатории, 
можете да погледнете на www.fairshareslab.org и FairShares Асоцијацијата 
www.fairshares.coop 
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6. ПРЕГЛЕД НА ОТВОРЕНИТЕ ПРАШАЊА И ПРЕДИЗВИЦИ

6.1. ЛИДЕРСТВО СПОРЕД ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА

Денешното општество е оптоварено со парцијални решенија, а Зелената 
економија е во можност тие решенија да ги поврзе и да даде поцелосни одговори и 
поширока перспектива на развојот. На пример, голем е потенцијалот на зелените 
економски политики за ублажување на еколошките проблеми во сиромашните 
области, и истовремено се дава поддршка на општествената и економската 
благосостојба на жителите. Поинтегриран и поцелосен пристап долгорочно 
води до подобрување на ефикасноста на јавните политики и постигнување на 
директни перформанси кои се огледаат во квалитетот на животот.  

Но, таков целосен пристап бара и нови начини на водење и управување со 
програмите и проектите на Зелената економија.  Поради тоа потребно е да се 
испитаат постојните пристапи на водење, да се пронајдат добри примери и да 
се пристапи кон изградба на еден нов модел на лидерство адекватен за Зелената 
економија и Зеленото претприемништво.

Притоа, потребно е да се обрне внимание на следните клучни прашања: 

1. Како Зелената економија ќе влијае на стратегијата, структурата и 
организациската култура на современите организации, и тоа: и на приватните 
и на јавните и на граѓанските организации? 

2. Дали постојните актери во иницирањето на Зелената економија се доволни 
за создавање на неопходни и посакувани промени (но и размислувања 
според промените) кои ќе следат? 

3. Како создавањето на зелени работни места и квалитетни работни места 
со повисоко ниво на учество во одлучувањето, долгорочно ќе влијае на 
организацијата (со поголем акцент на вредностите и способностите на 
лидерите)? 

4. Дали преголемата зависност од технологијата и тежнеењето за одржување 
на квалитетен живот носат некои несакани последици и кои се тие? 

5. Може ли постојното лидерство да им понуди на организациите подобри 
вештини за раководење на работниците во Зелената економија?

Еден од клучните чекори во развојот на Зелената економија е подобрување на 
личниот и организацискиот успех, односно подобрување на компетенциите 
на лидерите кои ги предводат тимовите и проектите во Зелената економија. 
Многу земји се надеваат дека Зелената економија ќе може да ја подобри 
нивната финансиска и социјална ситуација. Меѓутоа тоа нема да биде така 
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лесно изводливо, бидејќи поголемиот број на организации сè уште се борат 
со прашањата на етичкото однесување на своите менаџери. Истовремено, сè 
потешко е да се задржи едно високо ниво на мотивација на вработените, кое би 
требало да ги води кон поголема ефикасност. За новите предизвици потребно 
е ново лидерство втемелено на вредностите на екосоцијалната економија, како 
и на принципите на одржливиот развој. 

Во табелата што следи прикажан е модел на лидерство потребен за Зелената 
економија, поврзувајќи ја целната/посакуваната практика со препораките за 
нејзино остварување:

Целна/посакувана 
практика На каков начин да се оствари

Дефинирање на 
ефикасните модели

1. Јасно да се претстават вредностите со артикулирање на 
својот став

2. Да се даде пример за усогласување на сите активности 

Инспирација за 
заедничката визија

3.  Да се предвиди иднината, замислувајќи возбудливи и 
напредни можности која таа може да ги пружи

4.  Да се вклучат други луѓе во заедничката визија преку 
привлекување помош за заедничките цели 

Континуирано 
преиспитување на 
процесот

5.  Да се побараат различни можности со користење на 
одговарачки иницијативи и да се бараат иновативни 
начини за подобрување на постојните процеси 

6.  Да се експериментира и да се презема ризик со 
непрекинато генерирање на мали чекори и со учење од 
искуството

Овозможување 
на останатите да 
дејствуваат

7.  Да се зајакне соработката со градење на доверба и 
овозможување на развојот на односите на соработка

8.  Да се зајакнат другите преку зголемување на нивната 
одлучност и нивните развојни компетенции

Поттикнување на 
емпатија 

9.  Да се признае придонесот на другите оддавајќи им 
признание за личен придонес

10. Да се слават вредностите и успесите со  создавање дух 
на заедништво

6.2. К А П А ЦИТЕТИ Н А МИК Р ОПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА

Со оглед на тоа дека микропретпријатијата како актери на развој на секоја 
економија, па така и на Зелената економија не може да се избегнат, неопходно 
е да им се осигура одговарачка поддршка на патот кон зазеленувањето и 
зеленото иновирање.  Микропретпријатијата (оние со помалку од десет 
вработени) мораат континуирано да иновираат за да го одржат своето 
работење и за да ја најдат својата пазарна позиција во сѐ позастапената 
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Зелена економија. Затоа е неопходно да се истражи нивото и квалитетот 
на зелените иновативни активности на водечките луѓе (сопственици/
основачи/иницијатори) на микропретпријатијата и нивните тимови. 
Проактивното спроведување на зелените иновации директно зависи од 
природната ориентација на лидерите и нивниот потенцијал за истовремено 
создавање на економска корист, како и одржување на нивото на мотивација 
и ефикасност. Вмрежувањето со останатите актери на Зелената економија на 
микропретприемачите им овозможува: дополнителна можност, пристап до 
ресурсите потребни за тестирање и обмислување на нови идеи, разбирање 
на постојното законодавство и предлагање на нови законодавни решенија. 
Истовремено, им ја олеснува можноста за препознавање на потенцијалните 
извори на финансирање, со цел зајакнување на иновациските капацитети, 
а сѐ во потрага по една зелена иновација. Значи, мрежите на актери на 
Зелената економија имаат позитивно влијание на одржливоста на зелените 
микроорганизации, бидејќи им ја подобруваат ограничената ресурсна база, 
им олеснуваат постигнување на зелени цели и иновации, и ја поткреваат 
зелената иновациска способност.

6.3.  ОДНОСОТ НА ЗЕЛЕНАТА ДЕЛОВНА ИНИЦИЈАТИВА И 
ЕКОНОМСКАТА ЗАЕДНИЦА

Во процесот на обмислување на одржливоста на Зелената економија и 
слични иницијативи, се истакнуваат два главни начини на постигнување на 
еколошка одржливост. Еден од начините е застапен преку Зеленото деловно 
движење (green business movement), додека другиот се огледа низ различните 
модели на економската заедница (на пр., Земјоделство кое го поддржува 
локалната заедница)14. Со оглед на тоа дека еколошката одржливост зависи од 
квантитативните и квалитативните ограничувања на страната на понудата и 
побарувачката на економски активности, а голем број теориски и емпириски 
аргументи покажуваат дека зелената деловна парадигма не е доволна за 
постигнување на еколошка одржливост, треба да се утврди во која мера 
економијата на заедницата може да биде во состојба  да ги задоволи барањата 
за еколошка одржливост.Појдовната точка е во разбирањето на односите 
помеѓу иновативните зелени деловни инцијативи и заедницата, исто како што 
е важен и начинот на воспоставување на односи на продуктивна соработка 
со цел постигнување одржливост (економска, еколошка и општествена).

14. Оригинални термини: community economy и community supported agriculture.
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Исто така, важно е да се поттикнува создавање на benchmark (примери на 
добрата практика) и да се овозможи брза и успешна примена на различни 
модели на одржлива деловна практика. Преку ширењето и реплицирањето на 
добрата практика и остварувањето на посакуваната стабилност (способноста 
за адаптација на зголемена побарувачка) на зелените иницијативи, се 
постигнува нивно поголемо влијание на економиите на одделни држави.

6.4. ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА КУПУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ

Помеѓу факторите кои влијаат на трендовите за купување на зелените 
производи и на зеленото однесување на потрошувачите, секако се:

(а) Дотогашните пристапи на купувачите кон животната средина;
(б) Општествените и личните еколошки норми, вредности и ставови; 
(в) Општественото влијание и 
(г) Зелениот самоидентитет. 

Голем број истражувања (анкетирања и директно контактирање на 
испитаниците во продавниците), покажуваат што е тоа што ги наведува 
потрошувачите да купуваат. Тоа е примарно, т.н. зелен идентитет, односно 
влијанието на средината (релевантни општествени групи) и однeсувањето 
во минатото (на пр., Претходни искуства со зелено купување), кои влијаат 
на одлуката за купување на зелен производ. Самоидентификацијата на 
потрошувачите со карактеристики кои се однесуваат на пријателскиот однос 
кон животната средина, беше главен предуслов и придвижувач за зеленото 
куповно однесување.
Разбирањето за потребите и ставовите на потрошувачите за зелените 
производи е добра почетна основа за планирање на одржливоста на 
производителите на зелени производи и услуги. Тука е важна нивната 
поврзаност со идентитетот на купувачите и нивните еколошки убедувања.  Врз 
основа на тие сознанија, фирмите може да ги менуваат своите маркетиншко 
- комуникациски стратегии, поврзувајќи ги зелените производи со 
општествените и личните мотивации за купување. Притоа, факторот 
доверба има важна улога кај одредени фирми, производители или даватели 
на зелени услуги, како и одредени производни марки. Тие кај купувачите 
создаваат чувство на сигурност, припадност на глобалната заедница на 
освестени поединци и ја зајакнуваат самосвеста за придонес во зачувувањето 
на еко-системот на Земјата. 
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   7. ОБЛАСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЗЕЛЕНАТА   
     ЕКОНОМИЈА

7.1. ЗЕЛЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Зеленото земјоделство како поим го опфаќа производството со намалена 
употреба на вештачки ѓубрива и пестициди, кое настојува да ги обнови 
природните ресурси, да ја намали ерозијата на тлото, да ја подобри 
плодноста и со добро управување да создаде услови за зголемена 
продуктивност.  Покрај интегрираното производство кое претставува 
чекор поблиску до еколошкото производство, на големо се развиваат и 
модели на пермакултурата15 и forest restoration agriculture (земјоделство 
кое овозможува обновување на шумите). Покрај позначајното поволно 
влијание на животната средина, зеленото земјоделство не ја поттикнува 
монокултурата и сечата на шумите, туку настојува да ги прифати 
разноврсноста и природните живеалишта, и да гради соживот помеѓу 
човекот и природата.

Конвенционалното земјоделско производство направи големи еколошки 
проблеми, како што се: закиселување на тлото, пад на содржината на 
хумусот,  остатоци од пестициди и тешки метали во земјата,  дури и 
нарушување на здравјето на луѓето. Од тој контекст дојде до поразличен 
пристап на земјоделството, кој се нарекува еколошко земјоделство.

Корист од еколошкото земјоделство:

 ја чува природата и ја одржува животната средина здрава 
(вода, воздух и земја);

 го одржува биодиверзитетот;
 произведува поквалитетна и поздрава храна;
 придонесува за здравјето и квалитетот на животот кај луѓето;
 придонесува за здравјето и благосостојбата на животните.

Компромисот помеѓу конвенционалното и еколошкото земјоделство е 
интегрирано земјоделско производство. Таканареченото интегрирано 
ѓубрење треба да биде еколошки прифатливо и економски исплатливо, 
што подразбира оптимално користење на ѓубривото во точно одредени 
количини и во време кога растението најдобро може да го апсорбира. 
Често се нарекува и одржливо земјоделско производство. 

15. Пермакултурата е движење и начин на живеење кој ги обмислува и развива правците и принципите на планирање, проектирање 
и одржување на одржливите животни простори во склад со природата. Трите клучни принципи на пермакултурата се: грижата 
за земјата, грижата за луѓето и враќањето на вишокот. Поимот доаѓа од англискиот термин permanent agriculture (одржливо 
земјоделство), а со тек на времето овој етички пристап на производство на храната вклучува и: начин на употреба на земјиштето, 
градење на куќите и градење на заедницата.
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Добри практики на ЗЕЛЕНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Одгледување на сорти и раси

Индиската влада нуди финансиска помош на државните земјоделски 
факултети и на други истражувачки организации за истражувања на 
развојот и производството на биопестициди и за биоконтрола. Покрај 
тоа што се поевтини и еколошки поприфатливи, тие се помалку ризични 
во смисла на развивање на отпорност. Како резултат на тоа, употребата 
на биопестициди во Индија расте, иако треба многу повеќе за да ги 
достигне посакуваните нивоа.

Центарот за одржливо земјоделство во Хајдерабад во Индија им 
помогна на производителите на памук во индиската држава Андра 
Прадеш, кои се преориентираа кон одржлив начин на управување со 
не-пестициди.  

Приносите на тие земјоделци се зголемија, а проектот стана дел од 
службената државна политика на управување со земјоделството, 
со акцент врз зеленото земјоделство и зачувување на биолошкиот 
диверзитет.

За развојот на зеленото земјоделство, важно е да се спознаат (не)
искористените можности за нови 
пристапи и технологии кои можат да 
послужат како помош за иницирање 
на ваков вид проекти, како и за побрзо 
ширење на информациите за концептот 
на Зелена економија. На тоа укажуваат 

примерите на Open Food Network и Oxyn.

Open Food Network – Отворената интернет (on-line) платформа која 
ги поврзува земјоделците со потрошувачите па пат на локални и 
етички дистрибутери. 

 Основана во Австралија, мрежата Open Food Network (OFN) 
започнува како мал експеримент со возило за испорака, неколку 
фармери и неколку пријатели. Следи раст, па оттогаш Open 
Food Network станува платформа од отворен код која заеднички 
ја одржуваат истомисленици од целиот свет, кои работат на 
промовирање на локалната храна со тоа што овозможуваат on-line 
алатки за нејзино купување, продажба и дистрибуција. 

 Проектот Open Food Network е заштитен знак на непрофитната 
добротворна фондација Open Food, основана 2012 година, со цел 
развивање, собирање и заштита на знаењето, како и пристапување, 



30

примена и платформи од отворен код за чесни и одржливи 
прехранбени системи. 

 Иако е основана во Австралија, OFN ја поддржува глобалната 
соработка на отворените проекти за трансформација на системот на 
храна. OFN настојува да ги изгради и поддржи заедниците на сите оние 
на кои таков еден софтвер им е потребен, со оние кои можат квалитетно 
да го развијат16.

Oxyn – Како на секојдневното купување да му додадеш зелен учинок?

Платформата на Oxyn втемелена на blockchain17 ги поврзува 
потрошувачите, претпријатијата и организациите за заштита на 
животната средина со крајна цел заедничко креирање на еден 
подобар свет. Концептот е заснован на поддршката на животната 
средина, и тоа со купување на проверени зелени производи и услуги,  
кои за купувачите веќе се познати и на кои им се потребни. 

 Пред неколку години, соосновачите на Oxyn го иницираа 
Treepex, општествено претпријатие кое се занимава со садење на 
стебла со помош на една едноставна платформа, напредна апликација 
и иновативен систем на следење. Тоа им помогна да сфатат дека 
транспарентноста и ангажирањето на крајните корисници се клучот 
за успех на едно општествено одговорно работење, па затоа одлучија 
да создадат blockchain технологија со големо општествено влијание. 

 Oxyn, всушност, со својата вистински децентрализирана, 
транспарентна и најсовремена технологија им даде одговор на 
постојните неефективни, застарени и немерливи зелени иницијативи.  
На пример, со Oxyn може да се засади стебло во националната шума 
Sierra и да се добијат 200 Oxyn за поддршка на оваа иницијатива18. 

7.2. ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

Зелени работни места се оние коишто ја штитат животната средина, го 
обновуваат биолошкиот диверзитет, ја намалуваат потрошувачката 
на енергија, го минимализираат производството на отпад и штитат 
од загадување.  

 Зелените вработувања сѐ помалку се избор, а сѐ повеќе 
вистинска потреба на пазарот како резултат на една растечка гранка 
на економијата.
16. За да дознаете повеќе, посетете го линкот: https://openfoodnetwork.org
17. Blockchain = се однесува на база податоци, која не се наоѓа на едно место туку се состои од помали поврзани бази (блокови).  
      Изразот се користи во информатиката кога е нужна приватноста и сигурноста.
18. За да дознаете повеќе, посетете го линкот: https://oxyn.io
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Во денешно време на голема економска криза, многу бизниси пропаѓаат. 
Потребно е да се одржи чекор со развиениот дел од светот, да се зголеми 
вработувањето, да се намали потрошувачката и сето тоа на одржлив 
и за планетата Земја најповолен начин.

Иднината е во иновациите на сите полиња.

Традиционалните позиции и кариери не може да се заштитат од 
изумирање, но може да се подготват за иднината со трансформирање 
во други занимања или со специјализирање за одредени видови пазари.

Реалноста на глобалното затоплување бара премин кон обновливи 
извори на енергија и користење на енергетски ефикасни технологии.

Енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија не се само 
минлив тренд. Пазарот на труд од година во година е сѐ поотворен за 
експертите од овие области.

На Интернет постојат специјализирани сајтови на коишто се огласува 
„зелена работа“. Некои од називите на работните места на кои може да 
се наиде на овие сајтови се: инженер за енергетска ефикасност, монтер 
за соларни панели, соработник за изработка на политики за одржливо 
користење на биомаса и енергија, советник за енергетска политика, 
економски аналитичар за заштита на животната средина, еколошки  
техничар, архитект за зелена градба итн.

При креирањето на зелени работни места, потребно е да се води грижа 
за повеќе меѓусебно поврзани фактори:
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 нудење еднакви можности за вработување,
 обезбедување праведен надоместок/заработувачка или личен доход,
 обезбедување добри работни услови,
 обезбедување социјална и здравствена заштита,
 создавање здрави работни односи,
 социјален дијалог и учествување и одлучување во однос на 

нивоата на компетенција.

За поттикнување и создавање можности за поголем број и поголема 
застапеност на зелените работни места, важна е поддршката на јавните 
политики и бројните промени во разбирањето на работните места, 
како и учеството во управувањето.  

Добри практики на ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

GoodWork.ca

Во 2001 г. Канадската мрежа за животна средина (RCEN - The Canadian 
Environmental Network) иницираше on-line платформа која ја промовираше 
идејата за создавање добри работни места. Деловната платформа 
GoodWork.ca ги спојува работодавачите коишто нудат и потенцијалните 
вработени кои бараат квалитетни зелени работни места. Притоа се има 
на ум почитувањето на принципот на одржлив развој, на мисијата на 
работењето и начинот на постигнување на деловните, општествените 
и еколошките резултати. Претпријатијата така добиваат високо 
мотивирани и искусни вработени кои се сложуваат со мисијата на 
работењето, а оние кои се во потрага за добри работни места може 
да изберат помеѓу повеќе зелени претпријатија со интегритет во 
работењето.  GoodWork е општествено претприjатие кое во својата 
мисија настојува да создаде позелена и поодржлива Канада. Притоа 
придонесуваат во подигнувањето на стандардот со назнака за зелено 
работно место.19 Од своите вработени очекуваат помалку да патуваат 
со сопствен автомобил, да доаѓаат на работа пешки или со велосипед, 
а доколку тоа не е можно - со јавен превоз; да користат современи 
комуникациски технологии и во секојдневниот живот да применуваат 
практика на одржливо живеење. Самите користат open source сервер20 
и софтвер, а на своите корисници им ги наплатуваат услугите според 
платежната способност и активноста која ја извршуваат. 

Еко-центарот Златна греда

Идејниот основач и управител на куќата во природа Златна греда е 
здружението Зелен Осиек, кое ја основало првата хрватска екотуристичка 

19 За да дознаете повеќе, посетете го линкот https://www.goodwork.ca/
20 Open source сервери се сервери чија технологија е јавно достапна и бесплатна за користење
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агенција. Куќата во природа е внимателно осмислен концепт кој дава 
практични искуства од соживотот на човекот и природата; тоа е место 
за учење, но и за забава. Куќата функционира низ практични примери 
на одржлив развој како обновливи извори на енергија, селектирање 
на отпад, општествено претприемништво и одговорно работење. Team 
building програми, адреналински парк, возење кануа, прошетки по 
едукативни патеки, училиште во природа, сместување и ресторански 
услуги, се само некои од услугите кои се нудат во Екоцентарот21. Исто 
така, екоцентарот Златна греда како општествено претпријатие 
воедно е и пример на учествување во одлучувањето; членови на 
здружението имаат можност за заедничко креирање на програмата 
и низ партиципативно управување ја делат одговорноста за растот 
и развојот. 

7.3. ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА/ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Обновливата енергија вообичаено се дефинира како енергија што 
доаѓа од ресурси кои континуирано се обновуваат. Примери на 
обновливи извори на енергија вклучуваат сончева светлина, ветер, 
плима, бранови, геотермална енергија и енергија добиена од отпадна 
биомаса. Некои од технологиите за користење на обновливи извори 
на енергија достапни во нашата земја се:

1. Термални и фотоволтаични сончеви панели;

2. Ветерни електрични централи

3. Геотермални пумпи

4. Термоелектрични централи на биомаса

5. Термоелектрични централи на биогас 

6. Хидроелектрични централи

Битно е да се напомене дека не сите обновливи извори на енергија 
може да се искористуваат одржливо и да се сметаат за зелени. Некои 
од нив имаат други приоритетни функции во човековото живеење и 
во екосистемите и мора внимателно да се избира начинот на кој ќе се 
користат. На пример, водата првенствено треба да се планира како вода 
за пиење и наводнување и вода за одржување на екосистемите, па дури 
потоа за сите останати потреби. Ова особено доаѓа до израз во време 
кога климатските промени земаат замав и водотеците значително се 
намалуваат, па затоа при изборот на локации за искористување на 
водниот потенцијал мора да се земаат предвид сите наведени работи. 
Слично како и со водата, дрвјата (биомаса) се ресурс што имаат многу 
21. За да дознаете повеќе, посетете го линкот http://zlatna-greda.org/
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важна улога во митигација на климатските промени и во оджување 
на биодиверзитетот и треба внимателно да се пристапи кон нивно 
искористување и дури и да се избегнува секогаш кога е можно.

Добри практики на ЗЕЛЕНИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Плутачка електрана на ветер

Кога станува збор за електраните на ветер, на североисточниот брег на 
Шкотска има развиено прва лебдечка фарма на ветерници во светот, 
којашто ја складира енергијата длабоко под водата. На отворено 
море на Северното Море, 24km од градот Петерхед, поставени се 
5 огромни турбини на ветер, коишто се прицврстени за морското 
дно со сидра тешки 111 тони, кои пак обезбедуваат стабилност и 
исправена положба на овие лебдечки турбини.  Во инженерингот и 
составувањето учествуваше норвешката нафтена компанија Statoil 
која во партнерство со компанијата Masdar од Обединетите Арапски 
Емирати ги обмисли и постави овие иновативни фарми на ветерници. 
Капацитетот на овие 5 електрани на ветер е вкупно 30 мегавати, со што 
се обезбедува електрична енергија за 20 000 домаќинства. Енергијата 
се чува во подводни литиумски батерии кои имаат капацитет поголем 
од 2 милиона iPhone-и.   

Проектот го финансираше шкотската Влада, а во подготовка е и 
изработката на значително поголеми турбини на ветер со поединечен 
капацитет од 12 мегавати. Шкотска и сега 50% од електричната енергија 
ја обезбедува од обновливи извори. Благодарејќи на овој пилот-проект, 
новите лебдечки фарми на ветерници се планираат на подрачјето на 
Јапонија, на Хаваи и во Калифорнија. 

Зелена енергетска задруга - ЗЕЗ22 го поттикнува развојот на 
општествените енергетски проекти – проекти на одржливи извори 
на енергија (OИЕ) во корист на локалната заедница. Така, на пример, 
таа го иницираше и спроведе crowdinvesting23 пилот-проектот во 
соработка со градот Кржевци (групно финансирање за фотонапонска 
електрана).  Тоа е само една од иницијативите која ЗЕЗ ја спроведува во 
рамките на европската иницијатива „Договор на градоначалниците“, 
која поттикнува многу градови во ЕУ активностите наменети за 
ублажување на климатските промени да бидат плански обмислени, 
реално спроведливи и со мерливи резултати. На хрватската иницијатива 

22. За да дознаете повеќе, посетете го линкот http://www.zez.coop/
23. Crowdinvesting = групно инвестирање. Кога голема група луѓе инвестира во некој проект/претпријатие. Процесот се одвива 
на Интернет, а има цел да вклучи различни мотивациски фактори, поголем број луѓе коишто со мали уплати кумулативно прават 
значителен износ, доволен за реализација дури и на големи проекти.
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за поттикнување, ЗЕЗ, од 2008 година ѝ пристапија 70 градови и 
општини. Тие така стануваат дел од Европската мрежа која собира 
повеќе од 1000 градови во 30 држави, со цел подготовка на акциски 
планови за одржлива енергија  (SEAP и SECAP), со кои се планира да 
се постигне намалување на емисиите на CO2 до 2030 година за 40%.

7.4. ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

Зелената архитектура е концепт на архитектура којa ги застапува 
одржливите енергетски извори, зачувувањето на енергијата, 
повторната употреба и сигурноста на градежните материјали, 
како и поставување на зграда во однос на нејзиното влијание на 
животната средина24.

 Овој дизајн настојува да го минимализира негативното 
влијание што го имаат зградите и градењето врз нашите  
екосистеми, а кое се постигнува со ефективно и умерено користење 
на  материјалите, енергијата и на просторот. Многу нови материјали, 
техники и идеи, сѐ уште се во експериментален стадиум, но низа 
од „зелени“ згради  е создадена  низ  целиот свет со извонредно 
прифатлив еколошки дизајн.

 Значењето на зелената архитектура е важно токму поради 
огромното влијание кое го создава и го остава неефикасната архитектура:

 На градежниот сектор отпаѓа повеќе од 40% од целокупната 
потрошувачка на електрична енергија во ЕУ, и дури 36% од 
емисијата на CO2;

 Европа годишно губи околу 500 милијарди евра преку трошоците 
кои одат на разладувавање и греење на енергетски неефикасни 
згради;

 70% од вкупната потрошувачка на енергија вложена во градба 
оди на разладување и греење;

 На градежниот сектор отпаѓаат 9,6% од БДП-то на 28 држави 
од ЕУ;

 Истовремено, градежниот сектор е најголемиот работодавач во 
ЕУ и претставува 7% од вкупниот број работни места, односно 
дури 30,7% од вработувањата во индустријата.

Поради тоа, се настојува да се вклучат сите клучни актери и преку една 
меѓусекторска соработка и поттикнување на јавните политики да се 
пронајдат области за унапредување. Па така RE-GREEN иницијативата 
наведува 5 основни области за делување во кои јавните политики и 
активности можат да ги дадат посакуваните резултати. 
24. Сè помногубројни се примерите за изградба на „пасивни куќи“ („pasivnih kuća”) или „нискоенергетски куќи“( „niskoenergetskih 
kuća”), а се развиваат и некои добри примери на инкубатори/ co-working простори кои се изградени на тој начин: https://www.
coworker.com/lab/coworking-spaces-part-save-environment/; https://satellitedeskworks.com/green-sustainable-shared-workspace/
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Области на дејствувања Јавни политики и активности

Владини иницијативи

Спроведување на национални политики
Одржливи стратегии и планови
Општински пилот-проекти
Јавно советување и консултации

Регулативи и

стандардизација

Сертифицирање и правила на градење
Барања за енергетска ефикасност
Модели и алатки за следење и проценка

Економски и финанскиски 
инструменти

Директни поттикнувања и плаќања
Индиректни поттикнувања

Соработнички мрежи и 
вклучување на заедницата

Соработнички мрежи и партнерства
Вклучување на заедницата

Образование, ниво на свест и 
комуникација

Едукативна програма
Комуникација и подигање нивото на свеста

Добри прктики на ЗЕЛЕНАТА АРХИТЕКТУРА

Зградата и куполата на германскиот парламент 

Посетителите на германската зграда на парламентот - Рајхстагот во Берлин, 
влегуваат во стаклена купола чијшто енергетски систем се заснова на 
мешавина од соларна енергија, геотермална енергија, комбинирана топлина 
и енергија, генератор на биогориво и иновативна вентилација. Специјалната 
изолација на зградата го ограничува губењето на топлината. Повеќе од 80% од 
потребната електрична енергија се генерира од внатре.  Геотермалната 
изолација ја лади зградата преку лето и ѝ дава топлина преку зима.  Па 
така, годишните емисии на CO2 од 7000 тони се намалуваат на 1000 тони.
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Ванкувер – најзелениот град до 2020 – Акциски план за зелена 
архитектура

Градот Ванкувер стана предводник во многу иницијативи на Зелената 
економија. Во текот на 2011 година Градскиот совет носи акционен план 
според кој градот Ванкувер до 2020 година треба да стане најзелениот 
град на планетата. Едно од клучните области на унапредувањето секако 
е и зелената архитектура за која градот веќе добил бројни меѓународни 
награди и признанија. Акциониот план за зелена  архитектура поставува 
пред градот високи цели: да се стане светски лидер во зелената 
архитектура и да се постигнат следните мерливи резултати:

a) сите згради кои ќе се градат од 2020 г. понатаму да бидат 
неутрални во создавањето на карбонско влијание;

b) намалување на употребата на енергија и на емисијата на гасови 
кои го предизвикуваат ефектот стаклена градина во постојната 
градба за 20% над нивоата измерени во 2007 година.

Извештајот за напредокот од 2017/2018 година25 наведува бројни 
видливи и мерливи резултати. Добар пример е изградбата на 
шестокатната деловно-станбена зграда која е направена според сите 
принципи на изградба на пасивна куќа. Оваа посебно дизајнирана 
и изградена зграда како да има бесплатно греење; работена е од 
технолошки напредни материјали, прозорци кои штитат од бучава и 
ја задржуваат топлината внатре во просторијата. Високоефикасниот 
вентилациски систем ја прочистува просторијата и ѝ носи свеж воздух, 
греејќи ја со излезниот воздух. Па така, првите жители на The Heights 
пасивната куќа – коишто се вселиле на почетокот на 2018 г. добиваат 
исклучителна прилика да живеат во тивка и енергетски ефикасна зграда. 

Истовремено, Ванкувер станува град кој е единствен по зелената 
архитектура, по архитектите, градежните фирми и останатите 
пионери на зелената архитектура. Тој нуди know-how, простор за 
учење и размена на информации. Еден од забавните експерименти 
на демонстрирање на ефикасноста на пасивната куќа, бил наменет 
на стручната, но и на пошироката јавност. Во текот на 2017 г. градот 
го лансираше предизвикот на Ледените кутии. Санти мраз со тежина 
од 1 тон беа доставени и поставени во сандаци-реплики на куќи, и 
беа изложени на јако сонце 18 дена од летниот период (јули и август).  
Благодарејќи на подобрата изолација и помалиот проток на воздух во 
кутијата на пасивната куќа, 50 % повеќе мраз се задржало.  Во исто 
време постигнато е повисоко ниво на квалитет на воздухот во пасивната 
кутија, и уште еднаш се покажаа неколку пати подобрите резултати и 
бенефиции од одржливата архитектура. Ова натпреварување набргу 
стана популарно и се пресели во други градови ширум Северна Америка.
25. City of Vancouver Greenest City – 2020 Action Plan – 2017-2018 Implementation Update
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 7.5. ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ

Секторот сообраќај е еден од поголемите извори  на емисии на гасови 
со ефект стаклена градина и на загадувањето на животната средина.  
Според УНЕП, превозот се смета за „зелен“ кога ја поддржува заштитата 
на климата, екосистемот, јавното здравство, природните ресурси, 
економскиот раст и социјалната заштита. Во тој контекст, потребно е 
акцентот да се стави на јавниот превоз, на предностите на железничкиот 
и поморскиот превоз во однос на друмскиот, како и користење хибридни 
мотори и соларна енергија во секторот транспорт.  

Добри практики на ЗЕЛЕНИОТ ТРАНСПОРТ

Rent-a-scooter (Изнајмете скутер)

Scooty е стартап компанија која во 2016 година ја отворија двајца 
пријатели во Брисел. Имено, нивната претприемничка идеја била на 
жителите на динамичниот Брисел да им понудат еколошки прифатлив 
начин на превоз. Во сообраќај ги пуштија електричните скутери кои 
можат да се изнајмат или да се земат на претплата. А за тоа се потребни 
само мобилен телефон, апликација и кредитна картичка. 

Ваква можност може да се види и во Барселона. Тамошната 
претприемничка идеја ја иницираа група млади Французи, кои ја 
развија мобилната апликација и се одлучија за изнајмување електрични 
веспи со ретро-изглед. Ги нарекоа YUGO и го преплавија градот со 
електрични скутери кои речиси бесшумно и со нула емисија на СО₂ ги 
превезуваат, а воедно и ги развеселуваат граѓаните и посетителите 
на овој шпански град.

Велосипедизам

Холандија е една од земјите предводнички во користење на велосипедите 
во однос на автомобилите.  Амстердам е вмрежен со повеќе од 500 
km добро средени и означени велосипедски патеки. Сообраќајната 
сигнализација, крстосниците и знаците во целина се приспособени 
за сигурно возење на велосипедите, со што во Амстердам јасно е 
ставено до знаење дека велосипедите имаат предност во однос на 
личните возила.  Па така, дури 70% од своите патувања граѓаните ги 
извршуваат со велосипед, а 63% од жителите секојдневно користат 
велосипеди. Се проценува дека во градот има 263 000 автомобили и 
дури 800 000 велосипеди.

Ниту Франција не заостанува во мерките за поттикнување на возење 
велосипед, или поточно во мерките за поттикнување на вработените 
да користат велосипед до работа. Од почетокот на 2016 година, на 
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граѓаните им се достапни даночни олеснувања речиси и до 25%, при 
купување нов велосипед. Исто така, за секој изминат километар од 
дома до работа добиваат 25 центи компензација. Значи, не само што 
штедат гориво, туку и финансиски се наградени за секој километар 
возење со велосипед.

Сепак, познато е дека најсреќна европска нација имаат Данците 
со највисока назнака за квалитет на живот.  Копенхаген е еден од 
најпосакуваните градови за живот со бројни паркови, уредени јавни 
простори, чиста вода и мрежа од уредени велосипедски патеки. 
Интересно е дека само 29% од домаќинставата на Копенхаген поседуваат 
автомобили, бидејќи тие очигледно не се неопходен за имање чувство 
на лична среќа и задоволство.

Електричен градски автобус (ElectriCity bus) – Австрија

Се проценува дека градските автобуси се 60% од јавниот превоз на 
ЕУ, а 95% од нив користат бензин или дизел горива. Во текот на 2012 
година градската администрација на Виена одлучи да го обнови возниот 
парк, па набавија 12 автобуси на електричен погон. Батериите на овие 
автобуси се полнат на стари дискови од трамваи, а за тоа им се потребни 
околу 10-15 минути. Техничкиот универзитет во Грац има направено 
проценка дека со користењето на електричните автобуси, емисијата 
на CO₂  се намалила од 5,3 тони на 1,7 тони годишно.
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7.6. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Имајќи ги предвид огромните количества отпад кои ги произведуваат 
домаќинствата, индустријата, земјоделството и превозот, правилното 
управување со отпадот е од клучна важност за зелената економија.

Пирамидата за управување со отпад ги опфаќа следниве процеси:

 спречување создавање на отпад (намалување на неговото 
количество), 

 повторно користење на отпадот (реупотреба), 
 рециклирање,
 третман за добивање енергија (анаеробна дигестија или 
 согорување),
 депонирање.

Во рамките на горенаведените процеси се користат следниве начини 
за управување со отпадот:

 селекција на отпадот во домаќинствата, индустријата, во 
        земјоделството и превозот (примарна селекција), 
 собирање, 
 транспорт,
 секундарна селекција (од страна на постапувачите со отпад),
 преработка и згрижување на отпадот, 
 надзор над овие постапки

Добрата практика на УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

Редуцирај, реупотреби, рециклирај 

Во прашање е концепт кој го опфаќа намалувањето на употребата 
на производите, амбалажата, енергијата, потоа собирањето и 
преработката на веќе користените производи и материјали во нови 
употребни предмети и нивно повторно користење. Со тоа значително 
се намалува количината на произведениот отпад и му се дава нова 
употребна вредност. Најголема полза од овој концепт во практиката е 
подигнувањето на свеста кај децата и младите, и создавањето навики 
за поодговорен однос кон нештата, отпадот, енергијата и кон животната 
средина. Убав пример ни се бројните практики на собирање текстилен 
отпад и неговата пренамена во нова облека, во куќни  потреби или 
како вреден изолациски материјал. Социјалната задруга Хумана нова 
од Чаковец26 - Хрватска, од исфрлените предмети произведува нови 
современо дизајнирани производи: прекривки, торбички и облека. 

26. Повеќе на www.humananova.org 
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Син Град (BlueCity) е претприемнички центар/hub27, лоциран во 
напуштениот комплекс на тропски базени Tropicana во Ротердам. На 
површина од 12 000 m² е направен полигон за иновации во подрачјето на 
рециклирање и повторна употреба. Опфаќа повеќе од 25 претприемачи 
од најразлични профили кои ги поврзува желбата за создавање, 
истражување, подготвеност за соработка и љубов кон циркуларната 
економија. Проектот е инициран во соработка со градот Ротердам, со 
група претприемачи и со Impact hub-от. Инспирирани од принципите 
на сината економија (автор Gunter Pauli), станарите на овој простор 
за соработка ја делат визијата, инфраструктурата, лабораториската и 
информатичката опрема, учат едни од други и со заеднички настапи 
ги привлекуваат инвеститорите. Неделно ги посетуваат стотици 
потенцијални деловни партнери. Исто така, ги делат и суровините, 
бидејќи она што еднаш за производителот било отпад, на другиот му 
станува суровина. Отпадот којшто кафе-ресторанот Aloha го добива 
при варење на кафето, на RotterZwam му користи како подлога за 
производство на печурки. CO₂ што се ослободува во тој процес, фирмата 
Spireaux го користи за производство на алга, позната под името 
спирулина. Од мицелиумот во BlueCity Lab се произведува материјал 
за пакување, а печурките, се разбира, завршуваат во понудата на кафе-
ресторанот Aloha. 

7.7. УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

Само 0,08% од слатководната вода во светот е достапна за пиење, 
готвење, за земјоделство, производство и други економски 
активности, поради кои наведеното количество вода е речиси 
постојано загадено. 

Зелената економија има цел: спречување на загадувањето на водата, 
чување на водата, прочистување на загадените води  и осигурување 
на снабдувањето на жителите со безбедна вода. 

Оттаму, управувањето со водата опфаќа активности на:

 планирање, 
 дистрибуција и 
 управување со оптимално користење на водните ресурси. 

Еден од најголемите загадувачи како на површинските, така и на 
подземните води е земјоделството. Покрај претераната употреба 
на пестициди и ѓубрива во растителното производство, критични 
27. Hub е назив за заеднички работен простор кој го споделуваат поголем број  индивидуалци или правни лица. Низ светот 
луѓето најчесто се собираат во хабови за да работат заеднички на некои проекти и за да ги здружат своите работни капацитети, а 
предностите од ваквото здружувања се повеќекратни (намалување на трошоците од закуп на работниот простор, тимска работа 
итн.).
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се загадувањата од отпадот од големите индустриски фарми 
(животинското производство и рибниците). Големи количества 
отпадни води, антибиотици и непрочистен органски отпад се излива 
во реките, во земјата и ги загадува и без тоа загрозените водни текови. 
Во таа смисла се спроведуваат голем број мерки за намалување на 
загадувањето, вклучувајќи го пречистувањето и повторната употреба 
на отпадните води.  

 Од друга страна, сѐ поголеми урбани агломерации настојуваат 
да обезбедат чиста, пивка, здрава и лесно достапна вода која е 
основата на секое човечко живеалиште, а посебно на големите 
градови. Потребно е да се овозможи континуиран доток и достапност 
на водата и за тоа треба да се обезбеди потребната инфраструктура. 

 И во подрачјата каде што водата е лесно достапна и во доволни 
количества, треба да се внимава на умерена потрошувачка и да се 
вложуваат значителни средства во одржување на инфраструктурата 
(пропусни цевки и славини), како и подигање свест за потребата за 
рационална употреба на водата. 

 Покрај домаќинствата, значајни потрошувачи и загадувачи се 
големите корпорации коишто трошат големи количества индустриска 
вода, и истата таа вода непрочистена ја враќаат во природата. Поради 
тоа, големо внимание се посветува на моделите на следење и процена 
(мониторинг и евалуација), односно на развојот на системот на 
рационално управување со водното богатство. 

Добри практики на УПРАВУВАЊЕТО СО ВОДИ

Freewa е апликација која нуди попис на бесплатните извори на вода 
за пиење со цел водата за пиење да им биде достапна на сите, а еден 
стартап од Хрватска, покрај апликацијата, нуди и стаклено шише со 
торбичка од рециклиран материјал. 

 Оваа апликација поттикнува на повторно користење материјали 
кои се тешко разградливи во природата и укажува на важноста од 
зачувување на изворите со вода за пиење; вода која треба да им биде 
достапна на сите28.

Следење и евалуација – шведски модел

Методите на следење и евалуација на управувањето со водите може 
да бидат различни во одделни земји. Шведска во својата програма 
за одржливо урбано управување со водите вгради 5 критериуми на 
одржливост: незагадена животна средина, здравје и хигиена, човечки 
ресурси, финансиски ресурси, функционалност и флексибилиност. 
28. За да дознаете повеќе, посетете го линкот https://freewa.org/
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Програмата опфаќа: a) управување со подземни и површински води; б) 
контрола на поплавите и управување со водите настанати како резултат 
на невреме; в) извори и снабдување со вода; г) управување со отпадни 
води. Овој напреден систем на управување е составен дел од системот 
на просторно планирање, и покрај почетните вложувања предвидува  
значителни заштеди и позитивни ефекти на целиот екосистем. 

7.8. УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ

Земјиштето ги поддржува повеќето од нашите економски и општествени 
активности, а со зголемување на општествено-економските активности 
се зголемува и негативното влијание на земјиштето (губење на 
плодноста, загадување на земјиштето, деградација и ерозија на 
земјиштето итн.).

Зелената економија има цел зачувување на плодноста на земјата, 
спречување ерозија на земјиштето, намалување на загадувањето на 
земјиштето и обезбедување правилна распределба на земјиштето 
помеѓу различни економски активности. Многу е важно зачувувањето на 
биодиверзитетот и обезбедувањето услови во кои флората и фауната ќе 
бидат една надградба на човечките општествено-економски активности. 

Поради тоа, сѐ поголем број земји постепено ги усвојуваат меѓународните 
стандарди на одржливото управување со земјиштето (SLM – Sustainable 
Land Management). Станува збор за холистички пристап кој настојува 
да го зачува и да го обнови екосистемот и да го направи продуктивен, 
а притоа да ги интегрира различните пристапи, потреби и вредности.29 

Добри практики на УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ

Државата Мали ги поттикнува фармерите да користат органско 
ѓубриво со цел зголемување на органските материи во земјата, а со 
самото тоа и зголемување на продуктивноста на производството.
Органското ѓубриво ја поттикнува биолошката активност на земјата 
и ја подобрува нејзината структура, како и складирањето со хранливи 
материи. Токму поради тоа, управувањето со земјиштето многу често 
е тесно поврзано со зеленото земјоделство и повторно се потврдуваат 
теориите за сеопфатноста на концептот на зелена економија.

Спречување ерозија на земјиштето

Во Шпанија се пристапи кон правење  тераси на ридести терени за 
да се намали претекувањето на водата, но и задржување на водите 
од поплавите во време на прекумерни дождови. Со тоа се намалува 
29. Повеќе во извештајот на UNCDD – Sustainable Land Management Contribution to Successful Land-based Climate Change Adaptation 
and Mitigation; link: https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/UNCCD_Report_SLM_web_v2.pdf
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ерозијата на земјиштето, се задржува неговата плодност и се 
постигнуваат поквалитетни култури.

Слична практика се користи на неплодните терени во Кенија, 
Етиопија и Аваганистан. Техниките и материјалите се разликуваат, 
но намената е иста. Во Кенија терасите грижливо се кројат и се 
изработуваат од камен од необработеното земјиште што се наоѓа во 
близина.

На Филипините пак, покрај изградбата на терасите се пристапи 
и на садење автохтони и заштитени видови дрвја, кои се враќаат 
во претходните живеалишта и така стануваат дел од населбите на 
луѓето. Овие огромни стебла служат како заштита од сонцето, ја 
чуваат влагата во почвата, стануваат живеалиште на голем број 
животински видови, како што се птиците и корисните инсекти. 
Истовремено го апсорбираат јаглеродот од јаглерод диоксидот и 
создаваат почист воздух. 

7.9. УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИ

Речиси една третина од Земјината површина е покриена со шуми, а 
повеќе од 1,6 милијарди жители директно или индиректно зависат 
од шумата којашто е во нивното опкружување. 

Шумите имаат голем број еколошки, економски, општествени и 
здравствени влијанија, и тоа:

 заштита од природни катастрофи, 
 создавање работни места, 
 зачувување на екосистемот и
 обезбедување засолништа за животните и за растенијата. 

Со оглед на проценетета штета која им се прави на шумите (стапката 
на глобална шумска штета во моментов изнесува 13 милиони хектари 
годишно), шумарскиот сектор има  цел:

 пошумување, 
 спречување уништување на шумите и 
 зачувување на шумските земјишта. 

Добри практики на УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИТЕ

Акцијата „Зеленото срце на Reanult“ на фабриката Renault – Хрватска, 
им овозможи на сопствениците на возила постари од 10 години, од 
која било марка, замена на нивното возило со одреден надоместок 
за  старото возило. Потоа Renault го рециклира истото возило и сади 
одреден број стебла на опожарените подрачја.

44



45

Forest Restoration Agriculture (Земјоделство за обновување на 
шумите) е глобален тренд за зачувување на шумите, односно на 
повеќегодишните видови и создавање на екосистеми засновани на 
принципите на пермакултурата. Наместо вкоренетите монокултурни 
засади од едногодишни растенија, овој начин садење на еден хектар 
создава соживот за 3 - 4 различни култури. Се движи од повеќегодишни 
растенија, како што се: оревот, лешникот, зрнестото овошје, меѓу кои 
се ставаат едногодишни насади од различни култури. На овој начин 
растенијата се поддржуваат едно со друго, се штитат од штетници, се 
намалува употребата на пестициди и на крај даваат поголеми приноси. 
Насадите во целост ја следат конфигурацијата на земјата, се почитува 
и користи природното паѓање за време на наводнувањето и се создава 
природен систем на наводнување којшто значително ја намалува 
потребата од човечка интервенција. 

Novy Prales – Чешка 

НВО Чмелак, во близина на чешкиот град Либерец, во 2004 година 
иницираше кампања за обнова на запуштената смрекова шума и во 
соработка со шумарските стручњаци создаде нова шума, полна со 
живот.  Наместо пропаднатите смреки, на 35 хектари се засадија повеќе 
од 70 000 нови стебленца: бука, јавор и  други автохтони растенија. 
Монокултурната, речиси, безживотна шума им го отстапи местото на 
новите култури, кои меѓусебно се надополнуваат и повторно стануваат 
живеалиште на голем број шумски животни, особено на бумбарите. Тука 
се одржуваат и многубројни јавни настани, истражувања, работилници 
за деца и возрасни. Граѓаните може да се вклучат преку волонтерска 
работа или со донации ќе овозможат „усвојување“ на бувот, на дел од 
шумата или на некој друг животински вид. Покровител и промотор на 
акцијата е чешкиот актер Павел Лишкa.30  

7.10. ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестициите кои придонесуваат за заштита и подобрување на 
животната средина и екосистемот се нарекуваат зелени инвестиции. 
Тоа може да бидат инвестиции во веќе постојните фабрики кои ги 
чуваат природните ресурси, ги дистрибуираат обновливите извори 
на енергија и слично. Зелените инвестиции меѓу другото ги опфаќаат 
и банковните активности, со посебно внимание на економските, 
општествените и еколошките фактори, насочени кон зачувување на 
животната средина и природните ресурси.

Зеленото банкарство исто така се нарекува и етичко банкарство, 
морално банкарство, одржливо банкарство и/или одговорно 
30. Повеќе на: www.cmelak.cz/novyprales
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банкарство, а банките може да нудат (и веќе нудат) широк спектар 
на зелени производи и услуги, како што се: зелени штедни книшки, 
зелени кредити, зелени кредитни картички, зелена тековна сметка, 
мобилно банкарство, онлајн банкарство итн.

Инвестициите имаат клучна улога во преминот кон Зелената 
економија, и затоа е потребно да се обезбедат одржливи извори на 
финансирање за претприемничките идеи на Зелената економија, 
истражувањата и пилотирањето на новите технологии, како и изградба 
на инфраструктура која ќе се заснова на зелени технологии. Потребни 
се значителни вложувања во развојот на одржливите извори на 
енергија, електрифицирањето на превозот и зелената градба. Поради 
тоа, сѐ поголем број  финансиски институции создаваат и нудат нови 
банкарски производи кои им се наменети токму на зелените инвестиции 
и на развојот на зеленото претприемништво. Европската комисија и 
Европската инвестициона банка создаваат нови иновативни финансиски 
механизми, како што се зелените обврзници или зелените државни 
фондови31. На тој начин се создава финансиска основа за зелените 
инвестиции . Најголемиот број зелени инвестиции се бележат во 
областа на обновливите извори на енергија, а особено во соларните 
електрани и електраните на ветер.

Добри практики на ЗЕЛЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Зелената инвестициска банка (Green Investment Bank) од Велика 
Британија е добар пример за создавање зелена инвестициска банка, 
во случајов од страна на британската Влада, која на банката ѝ постави 
високи цели за намалување на емисиите на CO2. Покрај државните 
средства, со паметните инвестиции се настојува да се привлечат и 
приватните инвеститори, а од основањето од 2012 до 2015 година успеа 
да придобие повеќе од 70 коинвеститори, кои за секоја вложена фунта 
државни пари, вложиле 3 фунти од приватни извори. Минималното 
враќање е 3,5 % годишно на вкупната инвестиција, пред оданочувањето. 
Вложените пари се вратени по 2-3 години. Нефинансиските резултати 
покажуваат дека, на пример, во периодот од 2014 до 2015 година, 
емисијата на CO2 е намалена за 4,2 милиони тони, што би било еднакво 
на учинокот кој би се постигнал кога од улиците на Велика Британија 
годишно би се отстраниле 1,9 милиони автомобили. Истовремено, 
вложувањата во обновливите извори на енергија создаде 16,3 TWh 
енергија, која е доволна за задоволување на потребите за електрична 
енергија на 3,9 милиони домаќинства годишно.   
31. Sovereign Wealth Funds – државни фондови во кои владите на одредени држави вложуваат во стратешки важни области, а 
во овој случај во развојот на Зелената економија. За разлика од комерцијалните банки кои настојуваат да остварат краткорочни 
профити, државите преку зелените вложувања настојуваат да остварат долгорочни стратешки интереси. Предводници во зелените 
вложувања преку државни фондови се Нов Зеланд и Норвешка.
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Зелената енергетска задруга (ЗЕЗ) од Хрватска иницираше 
проект crowdinvesting со кој е планирано поставување интегрирана 
фотонапонска централа на покривот на Претприемачкиот центар 
во Крижевци за да се задоволат потребите на корисниците за 
електрична енергија.

ЗЕЗ како купувач и сопственик на опремата на ФН електрана и како 
претставник на задругарите и граѓаните-инвеститори, ќе ја отстапи 
соларната опрема на закуп на Центарот кој е сопственик на зградата. 
Намерата со проектот е да се привлечат малите вложувачи, кои инаку 
парите би ги орочиле во облик на штедење. Сите инвеститори ќе 
склучат договор за заем со Задругата, со кој ќе остваруваат одредена 
камата на позајмените средства.
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  8. УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО   
 РАЗВОЈОТ НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА

Многукратни се улогите кои граѓанските организации и зелените активисти 
може да ги имаат во осмислувањето, конципирањето и развојот на Зелената 
економија. Како клучен чинител или член на општеството и на quadruple 
helix32, граѓанските организации сепак долги години, чекор по чекор си 
ја заземаа својата позиција на влијание на одржливиот развој. Бидејќи 
на крајот на краиштата, организациите ги претставувааат граѓаните и 
нивните интереси, и поради тоа нивната улога во периодот кој следи би 
требало да стане сè позначајна.  Во областа на одржливиот развој, битката 
за влијание и постапно признавање на граѓанското учество се одвиваше во 
деведесеттите години од минатиот век. Активисти и експерти на зелените 
организации добиваат акредитации за учество на важни меѓународни 
конференции и собири каде што настојуваа да влијаат, да застапуваат и 
да бараат сојузници внатре во моќните државни агенции.  

Во рамките на Earth Summit-от 1992 година, призната е улогата на не-
државните актери како клучни актери во постигнувањето на целите на 
одржливиот развој.  Тоа сè уште не е гласот на граѓаните, бидејќи го 
вклучува и деловниот сектор кој од своја страна ги застапува интересите 
на големите компании.  

Конференцијата на ОН за животна средина и развој во 1992 година ја 
носи Агендата 21, која ги определува целите на одржливиот развој, но и 
ја препознава улогата на граѓанските организации:

Целокупниот систем на Обединетите нации, вклучувајќи ги 
меѓународните финансиски и развојни агенции, како и меѓувладините 
организации и форуми, треба во процесот на советувања со граѓанските 
организации да преземе мерки за јакнење на постојните или таму каде 
не постојат - да воведе механизми и процедури во секоја агенција, со кои 
ќе се искористи стручноста и ставовите на граѓанските организации 
како во обликувањата на политиките и програмите, така и во 
спроведувањето и евалуацијата. (ОН, 1992: Поглавје 27)33

Следните години претставниците на граѓанските организации учествуваа 

32. Quadruple helix model = модел на четворокатна спирала. Се однесува на збир од интеракции помеѓу академската заедница, 
индустријата, владата и граѓанскиот сектор поради поттикнување на економскиот и општествениот развој.
33. The United Nations system, including international finance and development agencies, and all intergovernmental organizations and 
forums should, in consultation with non-governmental organizations, take measures to enhance existing or, where they do not exist, 
establish mechanisms and procedures within each agency to draw on the expertise and views of nongovernmental organizations in policy 
and program design, implementation and evaluation. (UN, 1992: Chapter 27)
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во подготовката и изработката на сите 
релевантни декларации и програмски 
планови поврзани со темите на одржливиот 
развој (на пр., Хабитат II или Архуската 
конвенција за правото на јавноста на 
информирање, учествување во процесите 
на одлучување и пристап до правдата за 
прашања поврзани со животната средина). 

Од меѓународно ниво, влијанието на 
граѓанските организации полека се ширеше 
и на национално и на локално ниво, иако 
тоа многу често зависеше од четирите 
клучни фактори:

а) Силите на претставниците на 
граѓанските организации се 
состојат во намерата прек у 
конструктивен дијалог, експертиза 
и паметни решенија да се наметнат 
како учесници на развојот; 

б) С в е с т а ,  к а п а ц и т е т и т е  и 
подготвеноста на претставниците 

на институциите да ја согледаат пошироката слика и да бараат 
оптимални решенија во општиот интерес;

в) Глобалните трендови и општоприфатените стандарди, и тоа како 
го утврдуваат правецот на движење и начинот на донесување на 
одлуките;

г) Состојби на свеста, нивоата на образование и зелените стандарди 
усвоени од страна на граѓаните во некоја земја или заедница. 

Просторот за дејствување на граѓанските организации е широк и зависи 
од капацитетот на самата граѓанска организација, пред сè од човечките 
капацитети, но и од пристапот до информациите, интегритетот на 
членовите и организациите, меѓусебната вмреженост и пристапот до 
изворите на финансирање.

Улогите на граѓанските организации ги определуваат самите организации, 
односно водечките луѓе. Во зависност од сопствените капацитети, но и 
од можностите и проблемите, најчести улоги и задачи на граѓанските 
организации се следните: 

1. Ги претставуваат и застапуваат мислењата на граѓаните преку: 
работни групи, јавни настапи, активности на јавното застапување 
и лобирања;
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2.   Иницираат граѓански акции – најчесто во кризни ситуации кои 
изискуваат учество и глас на јавноста, и даваат стручна поддршка, 
инфраструктура и ад хок глас на граѓанските иницијативи;  

3.   Нудат експертиза од определени области на одржливиот развој, 
односно на Зелената економија, како: носење на политики, 
планови, на законодавство, но и влијание во формирањето на 
јавното мнение и добивање поддршка од јавноста за конкретни 
проекти во локалната заедница;

4.   Учествуваат во изработка на стратегии, политики и на законски 
решенија кои ќе бидат усогласени со принципите на одржливиот 
развој и на Зелената економија, и кои примарно ќе водат грижа 
за благосостојбата на луѓето и на животната средина – за што се 
подразбира дека е потребно влијание, експертиза и претходни 
референци;

5.   Ги следат и учествуваат во процесите на носење одлуки преку 
конструктивен дијалог и развој на културата на меѓусебното 
уважување, како и во заедничкото колективно управување;

6.  Преку пилот проекти создаваат одржливи модели на Зелената 
економија и зеленото претприемништво, и создаваат добра 
практика која може да се повторува и да го зголеми влијанието 
на определени модели на зеленото претприемништво и/или 
да се здобијат со поддршката на политиките на финансирање;

7.  Следење и проценка – преку истражување и соработка со 
научно-истражувачките и професионалните организации го 
следат спроведувањето на политиките, изработуваат извештаи 
од сенка за определени тематски области и даваат стручни и 
меродавни проценки на екосоцијалното и економското влијание 
на определени политики или проекти.

Со оглед на тоа дека најголемиот број активности се насочени кон 
заштитата на луѓето и животната средина, многу често овие интереси 
се конфронтирани со интересите на приватниот сектор, кој со своите 
деловни активности примарно настојува да постигне економска 
добивка.  Моќта на лобирањето и влијанието на бизнис-секторот над 
носењето на одлуки и над медиумите, секако е поголема од онаа на 
граѓанскиот сектор, па оттаму улогата на организациите е  потешка 
и позначајна. Многубројни се предизвиците пред непрофитните 
организации кои се занимаваат со прашањата на одржливиот развој 
и притоа настојуваат да покренат или да поддржат некои модели на 
зелено претприемништво. Од една страна, за да бидат аргументите 
веродостојни и уважени, потребно им е вклучување на експерти од 
различни профили, а од друга страна - изворите на финансирање 



им се многу ограничени. Ниту е лесно, ниту едноставно да се патува 
постојано contra corrente – против вообичаените и општоприфатени 
начини на дејствување. 

Кои се решенијата или како да се совладаат напорите? Добро е да се 
погледне како успешните и долготрајни организации го прават тоа.
Прашањето на одржливост на самата организација е комплексно, но 
ќе ги наведеме оние клучни области за кои граѓанските организации 
треба да се грижат:

1. За јаснотијата на целите на делување, за мисијата на 
организацијата и за одржување определена насока – за ова 
потребно е да се постигне согласност на клучните членови 
на граѓанската организација и да се создаде подржувачка 
организациска клима, во која сите членови, вработени, стручни 
соработници и волонтери ќе се уважуваат и поддржуваат, 
ќе имаат високо ниво на лична мотивација и чувство дека 
организацијата ги поддржува во сопствениот и професионалниот 
развој, и сите заедно ќе работат нешто вредно и корисно за 
заедницата.

2. За втемеленоста во заедницата во која дејствуваат – поддршка од 
граѓаните, корисниците, уважување од страна на институциите 
и од бизнис-секторот, преку едно транспарентно работење кое 
го одржува интегритетот на организацијата.

3. За пристапот на разновидни извори на финансирање и 
капацитетот за собирање средства преку проекти, кампањите 
за собирање  средства, сопствени извори на финансирање од 
домашни и меѓународни фондови.

ВЛАДА / ЈАВНО
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4. За добра вмреженост со сродните 
организации во секторот на дејствување, и 
тоа на национално и на меѓународно ниво, 
бидејќи вмреженоста ѝ дава дополнителна 
веродостојност на секоја граѓанска 
организација, пристап до информации и 
фондови, know-how и пристап до стручна и 
општа јавност, како поддршка во акциите, 
кампањите и во проектите.

Зелената економија како поим и концепт и 
екосоцијалната економија и концептот на 
одржлив развој се преклопуваат, бидејќи се 
засноваат на исти принципи. Кај создавањето 
мрежи и групации од интерес, важно е да 
се пронајде заеднички интерес и јасно да се 
дефинира областа на дејствување. Многу мрежи 
настануваат преку проекти и со завршување 
на проектното финансирање, за жал, самите не 
го положуваат тестот на одржливост. Така се 
создаваат голем број ад хок проектни мрежи, 
кои често не ги вклучуваат сите релевантни 
организации од некоја област, туку оние 
кои ќе се затекнат како проектни партнери.  Затоа е важно да се 
согледа таа замка уште пред почетокот на проектот, а особено кога 
се определуваат целите и кога се создаваат правила на меѓусебно 
дејствување. Секогаш е важно да се види големата слика и да се 
градат мрежи на принципите на отвореноста, меѓусебниот и општиот 
интерес. 

Со оглед на тоа дека секое претприемништво не успева нужно да го 
пронајде своето место на пазарот, така и одржливоста и позиционирањето 
на некои тематски мрежи зависи од многубројни фактори, но најчесто 
од посветеноста и визијата на самиот лидер на организацијата. Сепак, 
мрежите се нужни и многу важни за поддржување и зајакнување на 
напорите на мал број вредни организации од областа на Зелената 
економија. Секако, тука уште извесно време ќе има и преклопувања 
и прегрупирања и превмрежувања, но треба да се продолжи со нивно 
градење. Притоа, битно е секогаш прво да се согледа големата слика 
на опкружувањето, на смислата и на вклучувањето на организациите и 
поединците кои можат да придонесат во мисијата на мрежата, односно 
за Зелената економија во целина.
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8.1. Рециклиран имот, Вукомериќ и ЗМАГ 

Рециклираниот имот 2000-та година, беше инициран од група млади пријатели 
и познаници од Загреб, на возраст меѓу 18 - 20 години, тукушто запишани на 
факултет, кои сакаа да го облагородат својот живот и да ѝ покажат на околината 
дека може да се живее и поразлично, во соживот со природата, почитувајќи 
ги принципите на одржливост.
Наоѓаат имот во близина на Велика Горица, 30-тина km јужно од Загреб, во 
ридест крај, неразвиен, малку зафрлен и заборавен, без индустрија и загадување 
- идеален за остварување на нивната визија. 
Со оглед на тоа дека имаа мало теоретско знаење за био-градинарството, 
пермакултурата, еколошката градба и обновливите извори на енергија, 
практичното знаење никој не можеше да им го покаже во Хрватска, па тие се 
одлучуваат за стекнување знаење и искуство преку сопствените обиди и грешки. 
Немајќи финансиски средства, тргнуваат со изградбата на првите објекти на 
имотот, и тоа од рециклирани материјали, стари автомобилски гуми, боци, 
цигли, греди и сѐ останато што во тој момент било достапно и бесплатно, 
или многу евтино.  
Со тек на времето, на имотот ќе изградат и неколку куќи од природни 
материјали (слама, глина, дрво и камен), ќе отворат пермакултурна градина во 
која ќе произведуваат храна за имотот и каде, воедно, ќе ги чуваат семињата 
од старите сорти.  
Две години подоцна, по отворањето на рециклираниот имот, групата ја 
основаше организацијата Зелена мрежа на активистичките групи-ЗМАГ,  со 
цел: промовирање, застапување и практична примена на одржливи решенија 
и модели преку пермакултурниот дизајн; промовирање на еколошки знаења и 
зелени технологии и нивно поврзување со социјалните и економските подрачја 
на општествениот живот. Паралелно делуваа и едукативно на своите врсници 
и деца од локалните основни училишта, организирајќи едукативни програми 
од областите со кои работат.
Денес на имотот и во соседното село постојано живеат четири семејства кои 
се членови на здружението, а долгорочна цел им е да створат самоодржлива 
оаза во која ќе може да живеат и да работат што поголем број членови на 
здружението.  
На имотот користат обновливи извори на енергија: сонце, ветер, биодизел и 
се надеваат дека еден ден единствениот трошок ќе им биде интернетот. 
Денес ЗМАГ има развиено богати едукативни програми кои се спроведуваат 
на имотот низ цела Хрватска и низ регионот, а проследени се со бесплатна 
електронска литература од нивните издавачки дејности. 
Покрај тоа, основаа и Пермакултурна академија, како и Академија на природното 



градежништво, во кои учесниците поминуваат низ повеќемесечна теоретска и 
практична обука со одредена завршна работа, по која добиваат и верификуван 
сертификат. 
Врз основа на образовните програми, во ЗМАГ постојано се вработени 8 
членови кои самите на себе си креираат работа, самофинансирајќи се низ 
работилници или по пат на проекти.  
Во септември 2014 година ЗМАГ ја основаа задругата Задруга за добра 
економија, како практична алатка за примена на добрата економија. Покрај 
нив, основачи се задругарите и задругарките од славонското село Даљ и од 
градот Кутина. Задругата Задруга за добра економија го темели својот почеток 
на работата на три главни дејности, и тоа: Храна – Фонд за солидарност како 
директна помош на малите еколошки произведувачи, Изградба - како процес 
на сертифицирање и создавање на регулаторна рамка за балирана слама, и 
Енергија - како центар за едноставни технологии којшто истражува и генерира 
употребливи решенија и модели за широка примена во општеството.  
Задругата на членовите им помага во набавката на потребните машини и 
опрема за преработување и пакување на храната, и им обезбедува пазар. 
ЗМАГ е многу познат во локалната заедница и пошироко, и како таков е сигурен 
партнер на градот Велика Горица за сите прашања од одржливиот развој.

54



55

8.2. Зелен Осиек и Еко-центар Зелена греда

Здружението Зелениот Осиек во 1995 година го основаа 30-
тина ентузијасти, кои својата работа ја започнаа со акции на 
чистење, раззеленување, велосипедијади и сл. По неколку години, 
дејствувањето на Здружението значително се проширува, се 
започнува со позначајни проекти, како: кампањи за заштита 
на природата, екошколи, промоција на одржливо земјоделство, 
издавачки дејности, предавања и едуцирање на граѓаните, како и со 
изложби и средби. 

Симболично, на Денот на планетата Земја во 2002 година, Здружението 
започнува со програмата Зелениот телефон, преку кој граѓаните 
со активно учество во своите локални заедници придонесуваат во 
решавањето на конкретните проблеми на заштитата на животната 
средина, но и поттикнуваат поефикасна работа на државните служби 
на подрачјето на пет жупании од Источна Хрватска. Година дена 
подоцна им се придружуват на Мрежа на зелените телефони, чиј 
активен член се и ден- денес. 

Во соработката со Правниот факултет од Осиек, Зелениот Осиек 
воспостави Зелена правна клиника, и потпишаа Договор за соработка 
за решавање на правните прашања за заштитата на природата и 
животната средина. Еден поголем дел од идната соработка ќе се 
однесува на вклучување на студентите во работата на здружението 
и нивното учество во решавањето на случаите добиени од Зелениот 
телефон.   

Напоредно со Зелениот телефон, започнаа со програми од областа 
на заштитата на природата, одржливиот развој, едукацијата, 
транспортот, отпадот, придонесување на одржлив мир и 
прекугранична соработка, како и со развојот на уметноста и културата 
во природното опкружување. 

Преку програмата за транспорт, Зелениот Осиек даде голем 
придонес во унапредувањето на системот за јавен превоз и во 
развојот на велосипедизмот како одржлив и еколошки прифатлив 
начин на транспорт во Осиек и регионот. Организираа голем број 
велосипедијади со кои се укажуваше на проблемот на недостаток на 
велосипедска инфраструктура, а со тек на времето тие вродија и со 
плод, имајќи во обѕир дека Осиек денес е град со најмногу километри 
велосипедски патеки по глава на жител. Во текот на 2005 година, 
Здружението ја воспостави првата повоена мировна велосипедска 
рута Хрватска - Србија и 3. Мировна рута во светот – „Панонскиот 
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пат на мирот“. Во 2009 година, Зелениот Осиек изработи елаборат 
за унапредување на велосипедските рути во Осиечко - Барањската 
жупанија, кој досега служеше како подлога за три проекти за изградба 
и воспоставување на велосипедски рути во Осиечко - Барањската 
жупанија.   

Програмите ги проширија и до самата граница на паркот на природата 
Копачки рит, каде што ја основаа куќата во природа Златна греда и 
првата хрватска екоуристичка агенција. 

Во периодот од 23 години активно дејствување, Здружението спроведе 
преку 200 проекти, од кои повеќето се финансирани од страна на разни 
донатори, вклучувајќи ја и ЕУ. Покрај осуммина редовно вработени, 
во работата на Здружението учествуваат и повеќе од 80 волонтери.



57

  ЗАКЛУЧНИ РАЗМИСЛУВАЊА

Зелената економија како комплексен двигател доаѓа до израз на 
сите политички, управувачки и претприемнички нивоа. Вклучува 
истражување и развој на новите технологии, новите политики 
и насоки на размислувања, вклучува создавање на сосема  нови 
парадигми, животни стилови и навики. Методите на поттикнување на 
зеленото размислување и дејствување може да бидат поттикнувачки 
или може да ги казнуваат оние кои со своето дејствување, немарност 
или, пак, намерно ги нарушуваат општоприфатените принципи на 
одржливиот развој на Земјата и човештвото. 

Областите на дејствување се многубројни и ги надминуваат рамките 
на овој прирачник. Целите на одржливиот развој како појдовна 
основа на Зелената економија се повеќе од амбициозни, но такви 
треба и да бидат. Во наредниот период можно е да се појави некој нов 
и попопуларен и општоприфатен концепт, па покрај зелената, сината 
и екосоцијалната економија и стратегија на одржливиот развој, 
напорот на човештвото за одржување ќе го нарекуваме со нови 
имиња. Секако дека ќе има отпор и оправдувања зошто треба да се 
задржат старите, иако лоши модели на производство, на користење на 
природните ресурси, на работа и потрошувачка. Меѓутоа, принципите 



на одржливост и создавањето на едно хармонично и поттикнувачко 
опкружување за луѓето и планетата стануваат дел од здравиот разум. 
Економијата треба да му служи на целото човештво, а не на сѐ помал 
број сопственици на капитал.   

Тоа е промена на парадигмата на размислување и подигнување 
на општото ниво на свеста на човештвото за можните избори и 
улогите кои ги играме, или се согласуваме да ги играме. Во земјите 
на неразвиениот свет, можноста за избор е прилично стеснета. Но во 
европски контекст, и во наследството на т.н. Западна цивилизација, 
има многу избори и можности во потрошувачкото општество. 

Дали ќе се правиме дека сѐ е во ред, а за она што очигледно не чини, ќе 
бараме одговорност од државите, политичарите, големите компании 
и останатите моќници? Или не? Можности за дејствување има многу. 
Секоја кризна ситуација, всушност, создава простор за креативните и 
претприемачите поединци, групи и иницијативи кои се во состојба да 
согледаат шанса и да ја претворат во нешто вредно, да им покажат на 
останатите нова можна насока на дејствување. 

Подрачјето на регионот во кое живееме, со сите свои предизвици, 
последниве децении сепак укажува на голем број паметни, креативни 
и иновативни луѓе и иницијативи. Од една страна се политиките на 
ОН и останатите релевантни меѓународни институции, од друга е 
ЕУ која поставува прилично високи стандарди и примери, но и ни 
дава простор за дејствување. Постојат поттикнувачки политики, 
стратегии, фондови, модели и голема заедница на зелени активисти 
и претприемачи. Во едно такво опкружување релативно е лесно да 
продадеш идеја, да формираш тим и да иницираш нешто зелено. 
Наместо само да следиме што ни нуди развиениот Запад, пред нас се 
наоѓа изобилство можности за создавање нови иновативни “зелени” 
решенија. 

Овој прирачник е сосема мал поттик за зелено размислување, согледување 
на целината, воочување на можности, формирање тимови и креативно 
дејствување. Примерите на добрата практика нека ве поттикнат на 
подлабоки истражувањa34 на теми во кои се гледате себеси, области 
кои ви се блиски и во кои може да го дадете својот зелен придонес.  

34. Сите потребни информации се лесно достапни. Google можеби не знае сè, но секако знае многу. Покрај дадените извори, има 
доволно лесно достапна и квалитетна литература и научни трудови, кои ќе ви помогнат во продлабочувањето на темите од личен 
интерес.
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=400&nr=670&menu=1515 

https://web.unep.org/

https://vancouver.ca/files/cov/greenest-city-action-plan-implementation-
update-2017-2018.pdf

http://www.zez.coop/ 

http://zlatna-greda.org/ 

https://www.zmag.hr/edukacija
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Udruga za kreativni razvoj

Проектот е финансиран од Европската унија 

За повеќе информации за проектот 
„GEAR – Зелена економија за развој на регионот“ ,

можете да не контактирате на:

Центар за истражување и информирање 
за животната средина 

Еко-свест 
ул. „Св. Кирил и Методиј“, 30/1-6 

1000 СКОПЈЕ 
тел: 02 3217247 

E-mail: info@ekosvest.com.mk

Оваа публикација е изработена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината 
на публикацијата е одговорност единствено на Здружението за креативен развој Слап 
и на Еко-свест и под никакви услови не може да се смета дека ги одразува ставовите на 
Европската унија. 

 




