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ВОВЕД
Оваа брошура настана во рамките на проектот GEAR
(Green Economy for Advanced Region) – „Зелена економија
за развој на регионот“, кој го има за цел зголемувањето
на активностите и влијанието на организациите на
граѓанско општество од Северна Македонија, Црна Гора,
Србија, Босна и Херцеговина и од Албанија во заштитата
на животната средина преку вмрежување, зајакнување
на капацитетите и промовирање на зелената економија.
Проектот го финансира Европската унија во рамките
на Програмата за поддршка на граѓанското општество
и на медиумите за 2016 - 2017, а го реализира Екосвест во партнерство со организациите: ФОРС
Монтенегро, СМАРТ Колектив од Србија, Центарот за
развој и поддршка од БиХ, EDEN Center од Албанија и
здружението Слап од Хрватска.
Брошурата е наменета за сите кои размислуваат и
живеат „зелено“ и одржливо преку активностите на
своите организации, но и со личните ставови и постапки
го почитуваат и чуваат природното наследство на
човештвото. Со кус вовед во темата, а особено со
примерите на добрата практика од Европската унија, се
отвора простор за согледување и ширење на погледот на
самиот концепт, како и на движењето зелена економија
и зелено претприемништво. Ова е само воведно четиво
кое ќе ве внесе во една изискувачка и важна тема
на создавањето нова, позелена и одржлива светска
економија.
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ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА
Зелената економија е резултат на настојувањето
економијата да стане еколошки поодговорна, а со тоа
и понапредна, создавајќи рамномерно и позитивно
влијание на општеството и на животната средина. Таа
е економија која поттикнува развој, инклузивна е и
поттикнува општествена еднаквост, а води сметка и
за зачувување на животната средина. Се формираше
и се развива како концепт пред кој се ставаат големи и
важни цели за заздравување на светската економија, за
создавање нови поквалитетни и почисти работни места,
како и изнаоѓање модели на поодговорно управување
со природните ресурси. Поради својата комплексност,
овој сеопфатен концепт на развој не е лесно спроведлив,
затоа што истовремено поттикнува намалување на
сиромаштијата, развој на руралните подрачја, а притоа
води сметка за безбедноста на храната, овозможува
пристап до чиста вода и енергија, истовремено води
сметка и за многу други прашања кои се однесуваат
на животната средина и на биодиверзитетот. Оттаму,
секоја земја треба да има долгорочен план за развој на
зелената економија, со јасно одредени приоритетни
подрачја, вклучувајќи ги обновливите извори на енергија,
отстранувањето на отпадот и управувањето со истиот,
зелената градба, зелениот сообраќај итн.
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ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА
Тоа е економија која придонесува за општото добро и
за општествената еднаквост, истовремено значително
ги намалува ризиците за животната средина и
понатамошното искористување на природните ресурси.
(United Nations Environment Programme – UNEP
Програмата за животна средина при Обединетите
нации - UNEP)
Тоа е економија која е отпорна и во состојба е да создаде
подобар квалитет на живот за сите во еколошките
граници на планетата.
(Green Economy Coalition
Коалиција Зелена економија)
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 ЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА
З
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Со стратегијата Европа 2020,
Европската комисија го одреди
правецот на Европската унија и даде
акцент на паметниот, инклузивен и
одржлив раст. Севкупната програма
за развој во голема мера е заснована
на принципите на одржливиот развој,
односно на зелената економија, од
која, пак, се очекува да креира работни
места и да ја намали сиромаштијата
со одржливо и одговорно управување
со природните ресурси.
Некои од поставените цели се:
• Намалув ање на емисијата на гасови кои го
предизвикуваат ефектот на 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%.
• Движење кон 20 процентно зголемување на
енергетската ефикасност.
• Зголемување на стапката на вработеност, така што
75% од луѓето на возраст од 20 до 64 години ќе имаат
работа.
• Намалување на бројката на луѓе кои живеат на граница
на сиромаштијата, и тоа најмалку за 20 милиони.
Политиката на Европската унија само е одговор
на многубројните предизвици со кои се среќаваат
членките на ЕУ:
• Големиот притисок на ограничените ресурси со
растечките економски активности во периодот од 2010
до 2050, економските активности ќе се триплираат и ќе
создадат дополнителен економски притисок;
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• Граѓаните тешко и бавно ги менуваат животните
навики – константната и растечка потрошувачка
кај домаќинствата создава дополнителен притисок
во потрошувачката на енергија, отстранувањето на
отпад и емисиите на CO2; во периодот од 1996 до 2012,
и покрај економската криза, се бележи пораст на
потрошувачката кај домаќинствата дури за 23%;
• Сѐ поголемата урбанизација и притисокот врз
инфраструктурата на големите градови во кои живеат
повеќе од 72% од вкупната популација на ЕУ, сѐ
поголемото ниво на загадување на воздухот, бучавата,
поголемата емисија на гасови кои го предизвикуваат
ефектот стаклена градина, притисокот врз транспортот
и отстранувањето на отпадот; во ЕУ - градовите
испуштаат 69% CO2.
Некои од можните решенија и развојни насоки се:
• Модернизација на сивата инфраструктура1 која
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
удобни пешачки и велосипедски патеки.
• Создавање на мултифункционална зелена
инфраструктура2 во градовите и во нивното
непосредно опкружување; на пример, зелени
зони од типот на дрвореди и паркови кои директно
влијаат на чистотата на воздухот и на здравјето на
граѓаните.

1 Сива инфраструктура (eng. Gray infrastructure) означува
- патишта, метроа, железници, згради и нивно редовно
одржување.
2 Зелена инфраструктура (eng. Green infrastructure) е начин на
соработка со природата којашто се постигнува и со која се
постигнуваат општествени, економски и еколошки придобивки
за урбаната популација, а вклучува филтрирање на воздухот,
регулирање на температурата, намалување на бучавата,
заштита од поплави и уредување на рекреативните зони.

7

• Паметни градови – употребата на паметни технологии
и услуги, која се заснова на современи и иновативни
комуникациски технологии во индустријата на
рециклирање, следењето на начинот на кој се користат
ресурсите, производството на енергија од обновливи
ресурси, одржливиот превоз и др.
• Воведување нови и унапредување на постојните
политики на заштита на животната средина и на
природните ресурси, како што се: Директивата за
екодизајн, Директивата за енергетско означување,
Регулативата за означување на екопроизводите или
Упатства за зелената јавна набавка3.
• Вклучување на општеството – преодот во одржливи
градови бара промена во однесувањето; затоа градовите
спроведуваат многубројни акции за подигнување на
еколошката свест и поддржување на граѓанските акции
и иницијативи, како што се: заедничко користење на
автомобилите, урбаното градинарство или акциите
на заедничка потрошувачка4.
• Поддржување и поттикнување на иницијативите
за намалување на отпадот преку Repair and Reuse
(поправи и повторно користи) акции и претприемнички
иницијативи.
• Поттикнување на производителите, особено на големите
производствени компании да ги практикуваат
принципите на зеленото производство, набавките да
се транспарентни и доследни, да се користи екодизајн
и низ промотивните активности да се влијае на
обликувањето на зелените навики кај потрошувачите.

3 Изворно: Ecodesign Directive, Energy Labelling Directive, Ecolabel
Regulation и Green Public Procurement Communication.
4 Заедничка потрошувачка (eng. Collaborative consumption)
означува иницијатива низ која граѓаните/потрошувачите наместо
поединечно купување производи, повеќе да се одлучуваат на
заедничко користење преку ко-сопствеништво или изнајмување
производи. На тој начин се намалуваат производите и продажбата,
а потрошувачката се рационализира.
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ПРИМЕРИ НА ДОБРА ПРАКТИКА
НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА
Екоцентар Златна греда
Идејниот основач и управник на Куќа во природа
- Златна греда е здружението Зелен Осијек. Тие ја
основале првата хрватска екотуристичка агенција.
Куќа во природа е внимателно осмислен концепт кој
нуди практични искуства од соживотот на човекот
и природата, претставува место за учење, но и за
забава. Куќата функционира низ практични примери
на одржлив развој, како што се: обновливи извори
на енергија, селектирање на отпадот, општествено
претприемништво и одговорно работење. Team building-програми, адреналински парк, возење со кануа,
прошетка по поучни патеки, училиште во природа,
сместување и ресторан, се само некои од услугите кои
се нудат во Екоцентарот 5. Покрај тоа, Екоцентарот
Златна греда, како општествено претпријатие, наедно
е и пример на учество во одлучувањето; членовите на
здружението имаат можност за заедничко креирање на
програмата и низ партиципациско управување ја делат
одговорноста за растот и развојот.

5 Повеќе информации на https://zlatna-greda.org/
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Пловечка ветерна централа
Кога с танув а збор за ветерните централи, на
североисточниот брег на Шкотска е развиена првата
пловечка фарма на ветерни централи во светот, која
складира енергија длабоко под водата. На отворено море
на Северното Море, 24 km од градот Петерхед, се поставени
5 огромни ветротурбини коишто се прицврстени
за морското дно со сидра тешки 111 тони, кои, пак,
обезбедуваат стабилност и исправена положба на овие
пловечки турбини. Во инженерингот и составувањето
учествувала норвешката нафтена компанија Statoil,
којашто во партнерство со претпријатието Масдар од
Соединетите Арапски Емирати ги осмисли и ги постави
овие иновативни фарми-ветерници. Капацитетот на
овие 5 централи на ветер е вкупно 30 мегавати, со што се
обезбедува електрична енергија за 20 000 домаќинства.
Енергијата се чува во подводни литиумски батерии чиј
капацитет е поголем од 2 милиона ајфона.
Проектот го финансираше шкотската влада, а
во подготовка е изградба на значително поголеми
ветротурбини со поединечен капацитет од 12 мегавати.
Сега веќе Шкотска обезбедува 50% од електричната
енергија од обновливи извори. Благодарение на овој
пилот-проект, нови пловечки фарми на ветерници се
планираат на подрачјата на Јапонија, на Хаваите и во
Калифорнија.
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Во Хрватска, Зелената енергетска задруга - ЗЕЗ го
поттикнува развојот на општествените енергетски
проекти – проекти на одржливи извори на енергија
(ОИЕ) во корист на локалната заедница. Така, на пример,
таа го иницираше и го спроведе crowdinvesting6 пилотпроектот во соработка со градот Крижевци (групно
финансирање за фотонапонска електрична централа).
Тоа е само една од иницијативите којашто ги спроведе
ЗЕЗ во рамките на европската иницијатива „Договорот на
градоначалниците“ која поттикнува многу градови од ЕУ,
активностите наменети за ублажување на климатските
промени да бидат поплански обмислени, реално
спроведливи и со мерливи резултати. На хрватската
иницијатива, на поттик на ЗЕЗ, ѝ пристапија 70 града и
општини во 2008 година. На овој начин тие станаа дел
од европската мрежа која опфаќа повеќе од 1 000 града
во 30 земји, со цел да се подготват акциски планови за
одржлива енергија (SEAP и SECAP7) со кои се планира
да се постигне намалување на емисиите на СО2 за 40%
до 2030 година.

6 Crowdinvesting = групно инвестирање (кога голема група луѓе
вложува во некој проект/претпријатие). Процесот се одвива преку
Интернет, а е со цел на различните мотивациски фактори да им
приклучи поголем број луѓе, кои со мали уплати кумулативно ќе
направат значителен износ, доволен за реализирање дури и на
големи проекти.
7 SEAP – Sustainable Energy Action Plan – Акциски план за користење
одржлива енергија.
SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plans – Акциски
планови за користење на одржливата енергија и влијанието на
климатските промени.
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Зградата и куполата на германскиот
парламент како пример за зелена градба
Посетителите на зградата на германскиот парламент
– Рајхстагот во Берлин, влегуваат во стаклена купола
која овозможува поглед од 360о на градската визура на
Берлин. Самата конструкција на куполата со врвот на
зградата на парламентот ја симболизира решеноста на
новата Германија, каде што граѓаните се над владата
и парламентот. Енергетскиот систем се заснова на
мешавина од соларна енергија, геотермална енергија,
комбинирана топлина и енергија, од генератори на
биогориво и од иновативна вентилација. Специјалната
изолација на зградата, поставувањето сончеви штитници
и конструкцијата на спирални рампи во облик на двоен
хеликс, значително ја ограничува загубата на топлина.
Повеќе од 80% на потребна електрична енергија се
генерира одвнатре. Геотермалната инсталација ја
лади зградата преку лето и ја дава потребната топлина
преку зима. На тој начин годишните емисии на СО2 се
намалуваат од 7 000 тона на помалку од 1 000 тона.
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ДОБРА ПРАКТИКА НА
ЗЕЛЕНИОТ ТРАНСПОРТ
Rent-a-scooter (Изнајмете скутер)
Scooty е стартап-компанија којашто во 2016 година ја
иницираа двајца пријатели во Брисел. Имено, нивната
претприемничка идеја била да им понуди на жителите
на динамичниот Брисел еколошки прифатлив начин на
превоз. Во сообраќај ги пуштиле електричните скутери
што 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 на 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 и наедно ги развеселуваат
граѓаните и посетителите на овој шпански град.

Велосипедизам
Холандија е една од земјите предводнички во користење
велосипеди во однос на автомобили. Амстердам е
вмрежен со повеќе од 500 km добро средени и означени
велосипедски патеки. Сообраќајната сигнализација,
крстосниците и знаците во целина се приспособени за
безбедно возење на велосипедите , со што во Амстердам
јасно е дадено на знаење дека велосипедите имаат
предност во однос на сопствените возила. Така, дури
70% од своите патувања граѓаните ги извршуваат со
велосипед, а 63% од жителите секојдневно користат
велосипед. Се проценува дека во градот има 263 000
автомобили и дури 800 000 велосипеди.
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Франција, исто така, не заостанува во мерките за
поттикнување возење велосипед, или поточно во
мерките за поттикнување на вработените да користат
велосипед до работа. Од почетокот на 2016 година,на
граѓаните им се достапни дури и до 25% даночни
олеснувања, при купување на 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 стапка за квалитет на
живот. Копенхаген е еден од најпосакуваните градови
за живот со многубројни паркови, уредени јавни
простори, чиста вода и мрежа од уредени велосипедски
патеки. Интересно е дека само 29% од домаќинствата
на Копенхаген поседуваат автомобили, кој процент
очигледно не е неопходен за имање чувство на лична
среќа и задоволство.
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Електрик-градски бус (ElectriCity bus ) – Австрија
Се проценува дека градските автобуси се 60% од јавниот
превоз на ЕУ, а 95% од нив користат бензин или дизелгорива. Во текот на 2012 година, градската администрација
на Виена одлучи да го обнови возниот парк, па набави
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 процена дека со
користење на електричните автобуси, се намалила
емисијата на CO2 од 5,3 тони на 1,7 тон годишно.

Добра практика на УПРАВУВАЊЕTO СО ОТПАД

Редуцирај, реупотреби, рециклирај
Во прашање е концепт којшто го опфаќа намалувањето на
употребата на производите, амбалажата, на енергијата,
потоа собирањето и преработката на веќе користените
производи и материјали во нови употребни предмети
и нивно повторно користење. Со тоа значително се
намалува количеството произведен отпад, на кој му
се дава нова употребна вредност. Најголема корист од
овој концепт и практика е подигнувањето на свеста кај
децата и младите, и создавањето навики за поодговорен
однос кон нештата, отпадот, енергијата и кон животната
средина. Добар пример се многубројните практики
за собирање текстилен отпад и неговата пренамена
во нова облека, куќни потреби или како вреден
изолациски материјал. Социјалната задруга Хумана
Нова од Чаковец8, Хрватска, од исфрлените предмети
произведува нови современо дизајнирани производи:
patchwork прекривки, торбички и облека.

8 Повеќе на www.humananova.org
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BlueCity (СинГрад) е претприемнички центар/hub9, настанат во напуштениот комплекс од тропскиот базен Tropicana во Ротердам.
На површина од 12 000m 2 е
направен полигон за иновации
во подрачјето за рециклирање
и повторна употреба. Собира
повеќе од 25 претприемачи од
најразлични профили, кои ги
поврзува желбата за создавање,
ис тражув ање, подготвенос т
з а с о р а б о т к а и љу б о в к о н
циркуларното претприемништво.
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), жителите
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. Тие, исто
така, ги делат и суровините, бидејќи она што еднаш
за производителот било отпад, на другиот му станува
суровина. Отпадот кој Aloha Bar-ресторанот го добива
со варењето на кафето, на RotterZwam му служи како
подлога во производството на печурки. CO2 којшто се
ослободува во тој процес, фирмата Spireaux го користи
за производство на спирулина10 . Од мицелиумот во
9 Hub е назив за заеднички работен простор којшто 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 здружување се повеќекратни (намалување
на трошоците од закуп на работниот простор, тимската работа итн.).
10 Спирулината е вид модрозелена алга којашто ја пронаоѓаме во
езерата и во океаните. Богата е со витамини и важни хранливи
материи. Спирулината е комплетен протеин, што значи дека ги
содржи сите 9 есенцијални масни киселини. Исто така, спирулината
содржи дури 10 пати повеќе бета каротен од морковот.
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BluеCity Lab се произведува материјал за пакување,
а печурките, се разбира, завршуваат во понудата на
ресторанот Aloha.

Добра практика на УПРАВУВАЊЕТО СО
ВОДИ
Freewa е апликација која нуди попис
на бесплатни извори на питка вода,
со цел водата да им биде достапна на
сите, а стартапот од Хрватска покрај
апликацијата, нуди и стаклено шише со
торбичка од рециклиран материјал.
На тој начин со своето дејствување Freewa поттикнува повторно користење на
материјал којшто е тешко разградлив
во природата и укажува на важноста за
зачувување на изворот на питка вода која треба
да им биде достапна на сите11.

Следење и евалуација – Шведскиот 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 флексибилност. 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 на системот за
11 За да дознаете повеќе, посетете го https://freewa.org/
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просторно планирање, и покрај почетните вложувања
предвидува значително штедење и позитивни ефекти
на целиот екосистем.

Novy Prales – Чешка
НВО Чмелак, во близина на чешкиот град Либереца,
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 површина од 35 хектари се
засадени повеќе од 70 000 нови стебла
од 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 можат
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 Лишкa12.

12 Повеќе за ова на: www.cmelak.cz/novyprales
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Добра практика на ЗЕЛЕНИТЕ ВЛОЖУВАЊА
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, се настојува со паметните инвестиции да се
привлечат и приватните инвеститори, а од основањето
во 2012 година до 2015 година, успеа да придобие
повеќе од 70 коинвеститори, кои вложиле 3 фунти од
приватни извори на секоја вложена фунта државни
пари. Минималното враќање е 3,5 % годишно на вкупната
инвестиција, пред оданочувањето. Вложените пари
се вратени по 2-3 години. Нефинансиските резултати
покажуаат 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 што 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.
Зелената енергетска задруга (ЗЕЗ) од Хрватска
иницираше проект на колективно инвестирање со кој
е планирано поставување на интегрирана фотонапонска
централа на покривот на Претприемничкиот центар во
Крижевци за да се задоволат потребите на корисниците
на електрична енергија.
ЗЕЗ како купувач и сопственик на опремата на ФНелектрана и како претставник на задругарите и граѓанитеинвеститори, ќе ја отстапи соларната опрема на закуп
на Центарот, кој е сопственик на зградата. Намерата со
проектот е да се привлечат малите инвеститори, кои
бездруго парите би ги орочиле во облик на штедење. Сите
инвеститори ќе склучат договор за заем со Задругата, со кој
ќе остваруваат одредени камати на позајмените средства.
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Рециклираниот имот, Вукомериќ и ЗМАГ
Рециклираниот имот, во 2000-тата година, беше
инициран од група млади пријатели и познаници од
Загреб, помеѓу 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-ина
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
биоградинарството, 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,
почнуваат со изградбата на
првите објекти на имотот, и тоа од
рециклирани материјали, стари
автомобилски гуми, боци, тули,
греди и сѐ друго што во тој момент
било достапно и бесплатно, или
многу евтино.
Со време, на имотот ќе изградат и неколку
куќи од природни материјали (слама, глина,
дрво и камен), ќе отворат пермакултурна
градина во која се произведува храна за имотот и
каде што наедно ги чуваат семињата од старите сорти.
Две години подоцна, по отворањето на рециклираниот
имот, групата ја основа организацијата Зелена мрежа
на активистичките групи - ЗМАГ, со цел: промовирање,
заговарање и практична примена на одржливи решенија
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и модели преку пермакултурниот дизајн; промовирање
на еколошки знаења и зелени технологии, и нивно
поврзување со социјалните и економските подрачја
на општествениот живот. Паралелно дејствуваа и
едукативно на своите врсници и на децата од локалните
основни училишта, организирајќи едукативни програми
од областите со кои работат.
Денес на имотот и во соседното село постојано живеат
четири семејства, членови на здружението, а долгорочна
цел им е да создадат самоодржлива оаза во која ќе можат
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 регионот, проследени со бесплатна електронска
литература од нивните издавачки дејности13.
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.
13 https://www.zmag.hr/edukacija
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Врз основа на образовните програми, во ЗМАГ постојано
се вработени 8 членови кои сами 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 кој 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 изнаоѓа 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.
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Проектот е финансиран
од Европската унија

За повеќе информации за проектот „GEAR – Зелена
економија за развој на регионот“ можете да ги контактирате:
Центар за истражување и информирање
за животната срeдина
Еко-свест
ул. Св.Кирил и Методиј 30/1-6
1000 Скопје
Тел: +389 2 3217 247
e-mail: info@ekosvest.com.mk
или посетете го вебсајтот
www.ekosvest.com.mk

Оваа публикација е изработена со финансиска поддршка на Европската
унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на
Здружението за креативен развој SLAP и на Центарoт за истражување и
информирање за животната срeдина Еко-свест, и под никакви услови не
може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската унија.

Udruga za kreativni razvoj

