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За повеќе совети за Вашите права како
потрошувач, можете да се обратите до

Организација на потрошувачите на Македонија
ОПМ - Скопје, тел. 02/3 179 592 или

преку веб страната:
www.opm.org.mk

e-mail: sovetuvanja@opm.org.mk

ПОТРОШУВАЧИ
DA JA ZA©TITIME
ÆIVOTNATA 
SREDINA

ZA PLASTIKATA 
ZA EDNA 
UPOTREBA

И ДА КАЖЕМЕ

7 причини да не се користи пластика 
за една употреба?

Направена е 
од фосилни горива

Има огромен 
јаглероден отпечаток

Сеуште ќе биде тука 
и после стотици години

Пластичните кеси 
се рециклираат во 

занемарлив процент

Ги убива животните 
и птиците

Навлегува во нашиот 
синџир на исхрана

Ги загадува водните пространства



 Да дејствуваме против употребата и дистрибуцијата 
на пластични кеси! 
Д а се бориме против зависноста од пластични 
амбалажи за еднократна употреба! 
Д а примениме решенија кои се пријателски кон 
околината!

Да користиме  торби за повеќекратна употреба! 
Платнени торби (мали и големи): лесни се за 
транспорт, не заземаат место и можат да се остават 
насекаде за да ни бидат „при рака“: дома, во 
автомобилот, во ранецот или чантата.
В о супермаркет, продавница или пазар да кажеме  
„НЕ“ кога ни нудат пластична кеса и да ја користиме
својата торба за повеќекратна употреба.
Секогаш со себе да носиме шише со облик и 
големина - според сопствените потреби, така што 
секогаш ќе имаме вода „при рака“ и воедно ќе 
штедиме пари и отпад. 

КАКО ДА СТАНЕМЕ ОДГОВОРНИ 
ПОТРОШУВАЧИ?

Само со неколку едноставни постапки можеме да
го намалиме ОТПАДОТ КОЈ НИЕ ГО СОЗДАВАМЕ:

 Да користиме стаклени тегли: за пијалаци (јогурт, 
млеко, смути, кафе), за чување на тестенини, ориз, 
шеќер, сол итн. Теглите можеме да ги користиме 
повеќекратно за складирање на храна и пијалаци.
К ога пиеме  кафе, сок или смути, да нагласиме дека 
не ни е потребна сламка.
С екогаш да имаме еден сет прибор за јадење со нас, 
па така, кога ќе нарачаме храна за носење, повеќе 
нема да користиме прибор за еднократна употреба, а 
кога се подготвуваме за излет со пријателите, може 
да си понесеме прибор и садови за повеќекратна 
употреба.  
Да се трудиме да набавуваме производи без каква 
било или со многу малку амбалажа. Ова значи 
купување на рефус и носење на сопствени тегли, 
торби или лименки до продавницата. И, секако, колку 
што е можно, избегнуваме двојно пакување кое 
најчесто се користи од страна на индустриите за 
колачиња, јогурт и замрзната храна.

Загадување на животната средина со пластика

Главни долгорочни ефекти од загадувањето 
со пластика:

Современиот животен стил наметнува користење 
на производи за еднократна употреба, како 
пластични кеси, шишиња, чаши, чинии, прибор за 
јадење, амбалажи итн. Акумулацијата на овие 
производи резултира со загадување со пластика во  
целиот свет. Бидејќи пластиката содржи токсични 
загадувачи и не е биоразградлива, таа има 
потенцијал да предизвика голема штета на 
животната средина преку загадување на воздухот, 
водата и земјата (на макро и на микро ниво).

 Влијание врз синџирот на исхрана
Загадување на подземните води
Загадување на почвата (подземно и надземно)
Загадување на воздухот
Трајни штети врз екосистемите (убива животни)
Здравствени проблеми кај луѓето - пластиката 
е отровна
Економски и општествени негативни влијанија
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