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Давне 1957. године
прве пластичне кесе
су коришћене за 
сендвиче

 1970. године
робне куће су
почеле да дају купцима 
пластичне кесе
 са својим знаком

1980. продавнице хране
су почеле да дају купцима 
пластичне кесе



Пластична кеса је симбол
потрошачке културе која иза себе
оставља гомиле отпада

Праве се од полиетилена и као такве су јако штетне
за животну средину јер се не разграђују у природи, а
њихова рециклажа је скупа.



Лагане си и мале, па не заврше у ђубрету већ у природи 
где њихово разграђивање траје стотинама година.

Кесу користимо само двадесетак минута, а њој 
је потребно 400-1000 година да се разгради.

У Србији се дневно  употреби  и  баци  око  7 
милиона  пластичних   кеса,  а  у  свету  2  
милиона сваког минута.



Да ли имамо проблем?

Пластичне кесе заиста изгледају безазлено, али 
су веома опасне по животну средину.

Лагане су па их ветар лако разноси на велике
удаљености и има их све више и више.

У природи остају стотинама година, 
цепкајући се на ситне комаде, али никад не 
нестају у потпуности.



Под утицајем сунчевих зрака пластика се распада 
на све мање и мање комадиће и већина пластике 
у океанима су честице мање од 5 милиметра и 
лакше од 1 грама и оне чине “пластичну супу” која 
плута на дубини и до 100 м.

Око 100.000 животиња (међу њима и домаћих) 
годишње умре од гушења пластичним 
кесама, јер их грешком узму као храну, а многе од 
њих се упетљају у кесе и не могу да се ослободе.
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Због нашег немара кесе расту на дрвећу!

Због нашег немара умиру рибе и друге 
животиње!

Због нашег немара наш амбијент није 
леп!



Ставови у овој публикацији не изражавају нужно ставове 
Општине Мали Зворник, већ су искључива одговорност аутора.
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