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БЛАГПДАРНПСТ 

 

Наципналната прпграма за управуваое сп птпад пд електришна и електрпнска ппрема (ПЕЕП) е 

изгптвена вп рамките на втпрата кпмппнента пд нпрвещкп-македпнскипт билатерален прпект 

„Зајакнуваое на капацитетите на Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое за 

интегриранп спрешуваое и кпнтрпла на загадуваоетп и управуваое сп ппасен птпад“. Целта на 

пвпј дпкумент е да даде преглед на текпвната спстпјба на закпнските, институципналните и 

прганизаципните капацитети на земјата за управуваое сп ПЕЕП; да ги дефинира кплишините на 

електришна и елекрпнска ппрема пущтена на пазарпт вп ппследните гпдини; и да предлпжи мерки 

и активнпсти за впсппставуваое на сппдветен наципнален систем за управуваое сп ПЕЕП. 

Ппдгптпвката на пвпј дпкумент е вп спгласнпст сп пбврските дефинирани вп Наципналната 

Прпграма за Усвпјуваое на Правптп на ЕУ (НПА) каде е дадена јасна слика за спрпведуваоетп на 

пптребните пплитики, рефпрми и мерки вп пдделни пбласти.  

 

Вп изгптвуваоетп на пвпј дпкумент зедпа ушествп нпрвещки експерти, претставници пд 

Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое и претставници пд Центарпт за 

климатски прпмени ппд супервизија на експертскипт тим на НпрскЕнерги.  

 

Гплема благпдарнпст дп Нпрвещкптп министерствп за надвпрещни рабпти на Кралствптп 

Нпрвещка за пбезбедената финансиска ппддрщка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1. ВПВЕД 

 

Брзипт технплпщки развпј и гплемата експанзија на примена на електришна и електрпнска ппрема 

(вп ппнатампщнипт текст ЕЕП) придпнесува кпн спздаваое гплеми кплишини на птпад пд 

електришна и електрпнска ппрема (вп ппнатампщнипт текст ПЕЕП). ПЕЕП е вид на птпад кпј гп 

ппфаќа секпј расипан или несакан електришен и/или електрпнски уред. Истипт вклушува щирпк 

ппсег на прпизвпди какп щтп се: кпмпјутери, принтери, факс мащини, мащини за переое, 

фрижидери и мпбилни телефпни.   

 

Сппред Центарпт за здруженп истражуваое на Еврппската Кпмисија, спздаваоетп на ПЕЕП вп ЕУ 

се згплемува за 3-5 % гпдищнп, щтп е приближнп три пати ппбрзп пд  згплемуваоетп на пбишнипт 

кпмуналнен птпад. Пкплу 90 % пд пвпј птпад се птстранува на деппнии, спгпрува или ппвтпрнп се 

искпристува без билп какпв претхпден третман. На тпј нашин, загадувашките материи какп щтп се 

тещките метали, брпмирани придущуваши на ппжар и други заврщуваат вп ппшвата, впдата и 

впздухпт и претставуваат знашителен ризик пп здравјетп на лудетп и живптната средина.  

 

Електришните и електрпнските апарати пбишнп спдржат вредни метали (какп щтп е златп и други 

скаппцени метали), материјали кпи мпже да се рецикллираат (шелик, пластика, стаклп) нп истп 

така мпже да спдржат ппасни супстанци какп щтп се придущуваши на ппжар, стакленишки гаспви, 

тещки  метали, минерални масла и азбест. Штп знаши дека, пд една страна спдржат материјали 

кпи се премнпгу вредни да се кпристат самп еднащ а пптпа да се исфрлат, а пд друга страна имаат 

негативнп влијание врз живптната средина щтп ппвлекува пптреба за управуваое сп ПЕЕП на 

сппдветен нашин. Спставпт на разлишните фракции вп ПЕЕП е презентиран на графикпт ппдплу. 

(Widmer et. all., 2005). 

 
 

 

Еврппската Унија свесна за ппаснпста кпј прпизлегува пд пвпј вид на птпад и важнпста за негпвп 

регулираое, вп фебруари 2003 гпдина, паралелнп сп Директивата за 2002/95/EК за пгранишена 

примена на пдделни ппасни супстанци вп електришната и електрпнска ппрема, ја усвпи 
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Директивата за ПЕЕП (2002/96/EК), кпја ги прппищува целите за спбираое, рециклираое и 

ппвтпрнп искпристуваое за сите типпви на електришни уреди. Директивата за ПЕЕП претрпе 

некплку ппмали измени пд нејзинптп дпнесуваое вп 2012. Ппсле девет гпдини се утврди дека 

Директивата не ги испплнува целите, ппради щтп истата беще ппвтпрнп изменета на 7-ми јуни, 

2012 и пд страна на Кпмисијата се дпнесе нпвата Директива/2012/19/ЕУ. 

 

Република Македпнија е држава сп гплем екпнпмски раст и брз развпј на пазарпт за електришна и 

електрпнска ппрема, кпј вп иднина ќе придпнесе кпн згплеменп спздаваое на ПЕЕП. Земјата има 

дпнесенп легислатива кпја гп ппфаќа ПЕЕП, нп нема прецизни ппдатпци за кплишините на ПЕЕП 

какп резултат на недпстатпк на мпнитпринг систем за пвпј вид  на птпад. Управуваоетп сп ПЕЕП 

сеущте не е развиенп вп земјата нп, акп се ппјде пд фактпт дека впсппставени се функципнални 

системи за управуваое сп птпад пд пакуваое и птпадни батерии и акумулатпри се пшекува 

системпт за управуваое сп ПЕЕП да се впсппстави вп рпкпвите прппищани вп Закпнпт за 

управуваое сп ПЕЕП.  

 

  

1.1 Пбем 

 

Спгласнп Член 43 пд Закпнпт за управуваое сп ПЕЕП, МЖСПП изгптвува  Прпграма за управуваое 

сп ПЕЕП сп цел да се испплнат наципналните цели за спбираое и третман на птпад пд електришна 

и електрпнска ппрема прппищани вп Член 26 и 35 пд Закпнпт. Прпграмата треба да ппфати перипд 

пд најмалку 5 гпдини и да гп спдржи следнптп: 

 преглед на ппстпјната спстпјба вп управуваоетп сп ПЕЕП вп Македпнија; 

 ппис на субјектите кпи ппстапуваат сп ЕЕП; 

 инфпрмација за кплишините и типпвите на ЕЕП пущтени на пазарпт вп Република 

Македпнија какп и предвидуваоа за нареднипт петгпдищен перипд; 

 ппис на мерките за впсппставуваое на сппдветен систем за управуваое сп ПЕЕП преку 

стимулираое на спбираоетп, истражуваоетп (ппдпбруваое вп севкупните екплпщки 

карактеристики на ЕЕП); развпј на пазарпт за дизајнпт на електришната и електрпнска 

ппрема; развпј на нпви технплпгии за рециклираое и третман; ппддржуваое на 

капацитетите за третман и прерабптка сп цел впведуваое на сертифициранп екплпщкп 

управуваое сп живптната средина и ревизија (EMAS); 

 ппис на целите целите кпи треба да се ппстигнат вп пднпс на третман и прерабптка на 

птпад вклушувајќи и рпкпви за ппстигнуваое на целите;  

 екпнпмски мерки; 

 едукација и кампаои за ппдигаое на јавна свест за управуваое сп ПЕЕП;  

 преглед на закпнска регулатива за управуваое сп птпадна електришна и електрпнска 

ппрема;  

 наспки за иден развпј на управуваоетп сп електришна и електрпнска ппрема; и 

 други пращаоа пд знашеое за управуваоетп сп ПЕЕП. 
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2. ПРПЦЕНКА НА ППСТПЈНАТА СПСТПЈБА ВП УПРАВУВАОЕТП СП ПТПАДПТ ПД 
ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРПНСКА ППРЕМА ВП МАКЕДПНИЈА 

 

Вп мпментпт не ппстпјат прецизни ппдатпци за кплишините на птпадна електришна и електрпнска 

ппрема вп земјата. Некаква груба прпценка е направена вп Наципналната стратегија за 

управуваое сп птпад 2008-2020 (НСУП). Сппред пвпј дпкумент кплишините на искпристени 

прпизвпди е 40000 t/гпд. и ги вклушува кплишините на ПЕЕП заеднп сп птпадните гуми, батерии и 

искпристените впзила. Какп резултат на недпстатпк на мпнитпринг систем за пвпј вид на птпад 

какп и ппради тпа щтп Закпнпт за управуваое сп ПЕЕП беще дпнесен 2011 гпдина а влезе вп сила 

2012 гпдина, не ппстпјат прецизни ппдатпци за кплишините на пвпј вид на птпад. Самп мал дел пд 

бараоата заппшнаа сп примена вп 2013 гпдина дпдека главните бараоа ќе заппшнат да се 

применуваат пд 2015 гпдина. Пва знаши дека закпнпт дава транзиципнен перипд пд една гпдина 

сп цел заинтересираната јавнпст (централна и лпкална власт, прпизвпдители, тргпвци, јавнпста и 

др.) да се ппдгптват и прилагпдат кпн прппищаните бараоа. Пбврската на прпизвпдителите да ги 

пријавуваат кплишините на електришна и електрпнска ппрема кпја ја пущтаат на пазар на 

Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое заппшнува вп 2015 гпдина. Истата 

гпдина заппшнува и нивната пбврска за плаќаое на надпместпците за управуваое сп ПЕЕП,   щтп 

знаши дека кплективните ппстапуваши ќе станат функципнални вп 2015 гпдина. На патпт на 

впсппставуваое на функципнален систем за ПЕЕП, земјата ќе се сппши сп низа прешки кпи се 

пшекуваат вп следните пбласти: 

1. Институципнален и закпнпдавен капацитет 

o Недпвплен институципнален капацитет на лпкалнп и наципналнп нивп за правилнп 

управуваое сп ПЕЕП; 

o Ппщтините немаат средства да впсппстават спбирни центри за ПЕЕП (не ппстпјат 

дури ни за птпад пд пакуваое и птпадни батерии и акумулатпри иакп Закпните кпи 

ги регулираат пвие видпви на птпад се усвпени вп 2009 и 2010 гпдина); 

o Недпстатпк на кпмуникација ппмеду лпкалните и централните власти. Пва најшестп 

е ппврзанп сп гпрните тпшки (недпвплнп средства за птвараое на спбирни центри 

за ПЕЕП). Иакп МЖСПП настпјува да се птвпрат спбирните центри, благпдарение на 

недпстигпт на финансии и сппдветни лица вп лпкалната сампуправа, ппстпи 

недпстиг на кпмуникација и имплементација на закпните. Кпмуникацискипт 

прпблем е ппизразен ппмеду ппмалите ппщтини и МЖСПП. 

2. Спбираое,трансппрт и третман 

o Не ппстпи впсппставен систем за спбираое на ПЕЕП вп спгласнпст сп Закпнпт за 

ПЕЕП, туку ппстпјат самп некплку кпмпании кпи се лиценцирани за трансппрт, 

спбираое и третман вп спгласнпст сп Закпнпт за управуваое сп птпад. 

3. Капацитети за рециклираое и спгпруваое 

o Единствената кпмппнента за ПЕЕП щтп мпже да биде рециклирана вп земјата е 

металнипт дел (метали и неметали). За пстанатите делпви какп щтп се стаклп, 

пластика, катпдни цевки и слишнп не ппстпјат капацитети. Истп така  прпблем 
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ппстпи  и вп врска сп ппасните кпмппненти кпи треба да бидат спгпрени или 

сппдветнп да се ппстапи сп нив. Вп мпментпт има самп два лиценцирани 

инцинератпри за медицински птпад и една лиценцирана деппнија за кпмунален 

птпад. Не ппстпи деппнија за ппасен птпад вп земјата, така щтп ппасните 

кпмппненти пд ПЕЕП треба да биде извезени. Пва ќе впди кпн ппвиспки 

надпместпци за управуваое сп ПЕЕП щтп мпже да предизвика малите 

прпизвпдители да ги затвпрат свпите капацитети и да гп птстапат пазарпт на 

гплемите кпмпании.  

4. Ниска свест кај прпизвпдители и кај јавнпста за управуваое сп птпад 

o Ниска свест на прпизвпдителите на ПЕЕП. Меначментпт вп кпмпаниите кпи 

прпизведуваат ПЕЕП не е свесен или нивптп на свеснпста е мнпгу нискп пспбенп за 

нивните пбврски щтп прпизлегуваат пд Закпнпт; 

o Ниска свест кај граданите. Ппщтп земенп, дпмаќинствата не се свесни за ппасните 

кпмппненти пд ПЕЕП и мнпгу шестп тие ги складираат вп свпите дпмпви. Пд друга 

страна пак, не ппстпјат места пдредени пд ппщтината каде дпмаќинствата ќе мпжат 

легалнп да ја пстават свпјата искпристена електришна или електрпнска ппрема; 

o Пставаое на ПЕЕП кај нефпрмалните спбираши кпи не ппстапуваат правилнп сп ПЕЕП 

ппради недпстатпкпт на знаеое за ппасните свпјства на птпадпт кпи тие гп спбираат. 

 

3. ППИС НА СУБЈЕКТИТЕ КПИ ППСТАПУВААТ СП ПЕЕП 

 

Системпт за управуваое сп ПЕЕП вп Република Македпнија е вп ппшетна фаза, щтп знаши дека 

брпјпт на кпмпании кпи се занимаваат сп ПЕЕП е мнпгу пгранишен. На пплетп на трансппртпт на 

ппасен птпад има самп 5 кпмпании какп щтп се Минпл ДППЕЛ Штип, ЈП Дрисла, Пплиекп Балканс, 

Екп Клуб Битпла и Автп Хаус Закпвски, лиценцирани вп 2012 и 2013 гпдина. Впглавнп, пвие 5 

кпмпании не се занимаваат сп ПЕЕП ппради недпстатпкпт на закпнски бараоа, нп се пшекува 

ситуацијата да се прпмени сп нпвипт Закпн щтп стапи на сила пваа гпдина. Ппвеќетп пд нив се 

лиценцирани за медицински птпад (Дрисла и Екп клуб), птпадни масла (Минпл и Закпвски) и 

Пплиекп има лиценца за ПЕЕП и индустриски ппасен птпад генералнп. Лиценцираоетп на 

кпмпаниите за ПЕЕП заппшна вп 2010 гпдина и прпдплжи вп следните гпдини. Дп сега има самп 4 

кпмпании сп лиценца за складираое и третман на ПЕЕП, сп вкупен капацитет пкплу 211,2 тпни 

гпдищнп (наведенп вп Табела 1 ппдплу). 

 

Сп пглед на тпа дека Закпнпт за ПЕЕП самп щтп стапи на сила, впглавнп активнпстите се 

фпкусирани на „B2B“ (бизнис сп бизнис) спбираое и има самп ретки слушаи кпга тие спбираат 

ПЕЕП пд дпмаќинствата (вппбишаенп да им ппмпгнат на некпи невладини прганизации вп свпите 

активнпсти за ппдигнуваоетп на свеста за управуваое сп ПЕЕП). Мпменталнп, сите пвие кпмпании 

прават рашнп расклппуваое на ПЕЕП пд гплемите и малите апарати за дпмаќинствп, CRT 

мпнитпри, мпбилни телефпни, принтери и пстанат птпад пд електришна и електрпнска ппрема.  

 

                          РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА  
                      ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД И БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ  
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Табела 1. регистар на издадени дпзвпли за складираое на  електричен и електрпнски птпад и 

батерии и акумулатпри 

 

 

Нефпрмалните спбираши се ппјавуваат ппмеду главните шинители вп прпцеспт на спбираое и 

третман на ПЕЕП. Вппбишаенп тие спбираат ПЕЕП директнп пд дпмаќинствата вп небезбедни и 

несппдветни впзила, прават рашнп расклппуваое (вп некпи слушаи) и пптпа ги прпдаваат 

Евидентен 
број 

Број и датум на дозволата 

Податоци за правно или 
физичко лице кое поседува 

дозвола (ЕМБС, даночен број, 
седиште и адреса) 

забелешки 

1 2 3 5 

1.  

11-6069/1 од 20.06.2011 

важи до 20.06.2016  

 

ДТУ Еко Шлез ДООЕЛ с.Шлегов 
Кратово  
Ул.НМБУС бб сШлегово  
Мб 6374697 
ДБ 4014008500229 

(електронска и 
електрична 
опрема и батерии и акумулатори) 
-складирање и 
третман 

2.  

11-2568/1 од 12.12.2012 

важи до 11.12.2017 

ДСППО ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ 
Ул.1632 бр.10/11, Гази баба 
М.б 5124514 
Д.б 4030996203809 

(електронска и 
електрична 
опрема и батерии и акумулатори) 
-складирање и 
третман 

3.  

11-8827 od 

21.12.2010 

важи до 

21.12.2015 

 

ЊУ ФЛЕШ ДООЕЛ 
УЛ.Младинска бр.149 
Опш.Струмица 
М.б. 6450571 
Д.б. 4027009507620 

(електронска и 
електрична 
опрема и батерии и акумулатори) 
-складирање и 
третман 

4.  

11-6462/3 од 

18.09.2011 

Важи до 

18.09.2016 

 

Ф-Групација ДООО Скопје 
Улица: Дренак бр. 30, Скопје, 
тел. 2771032 
dnelepa@hotmail.com 

(електронска и 
електрична 
опрема и батерии и акумулатори) 
-складирање и 
третман 

5.  

11-4440/1 од 

01.09.2007 

важи до 

01.09.2012 

 

ИВАЛ ТРЕЈД 
Ул. Железничкиа бб Штип 
Мб 4777921 
Дб 4029994103680 

(електронска и 
електрична 
опрема и батерии и акумулатори) 
-складирање и 
третман - 

6.  

11-8514/3 од 
28.09.2010 
важи до 
28.09.2015 

ДЛТ МИТЕКО ДООЕЛ 
Ул. Новоселски пат бб 
Индустриска зона 
Опш.Ѓорче Петров 
М.б. 6373119 
Д.б. 4030008035009 

(електронска и 
електрична 
опрема и батерии и акумулатори) 
-складирање и 
третман 

7.  

11-7223/1 

Од 04.09.2012 

До 04.09.2017 

ДППУ ЕКО ЦИРКОН ДОО 
Експорт-импорт  
Ул Перо Наков бб,Гази Баба  
Мб 5226352 
Дб 4030998354936 

(електронска и 
електрична 
опрема и батерии и акумулатори) 
-складирање и 
третман 
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металните делпви на птпадите кпи се занимаваат сп пткуп на метал. Нема инфпрмација за 

ппследната фаза на ппасната кпмппнента пд птпадпт. Се претппставува дека делпвите кпи немпже 

да бидат прпдадени заврщуваат вп кпмуналните кпнтејнери или на ппщтинските деппнии. 

 

 

Рециклираоетп на разлишни кпмппненти е клушен шекпр вп управуваоетп сп ПЕЕП. Мнпгу пд 

материјалите кпи ги спдржат прпизвпдите мпже да бидат ппвтпрнп упптребени вп прпизвпдните 

прпцеси. Трите главни кпмппненти щтп мпжат да се дпбијат пд ПЕЕП се: метал (метал и неметал), 

стаклп и пластика. Прпценетп е дека 55 % пд ПЕЕП е метал (50% метал и 5% неметал) и 20-25% е 

пластика. Металните делпви мпже да бидат рециклирани вп некплку кпмпании кпи 

прпизведуваат метали и неметали вп земјата. 

 

Металните кпмппненти мпжат да бидат рециклирани вп Макстил, најгплемата фабрика за шелик 

вп земјата сп капацитет пд 500000 t/гпд. шелик и Скппски легури сп гпдищен капацитет пд 270000 

t/гпд. прпизвпдствп на ферплегури (FeMn). 

 

Неметалните кпмппненти мпже да бидат рециклирани вп некплку индустриски капацитети кпи 

прпизведуваат неметали вп земјата какп щтп се: Фени Индустри, Изплпмпнт, Леарница, Рецикл 

Екп Старт и Силмак. 

 Фени е инсталација за прпизвпдствп на никел сп капацитет пд 15000 t/гпд.; 

 Изплпмпнт прпизведува алуминиум, цинк и плпвп сп гпдищен капацитет пд 2000 t/гпд.; 

 Леарница прави тппеое вклушителнп и легираое на неметали сп гпдищен капацитет пд 

12000 t; 

 Рецикл Екп Старт кпмпанијата за рефинираое на плпвп сп капацитет пд 10000 t/гпд. и 

прпизвпдствп на плпвни легури сп капацитет пд 5000 t/гпд.; 

 Силмак, кпмпанија за прпизвпдствп на FeSi сп капацитет пд 68 000 t/гпд. и Si – метал сп 

каппацитет пд 4000 t/гпд. 

 

Вп врска сп пластишните кпмппненти присутни вп ПЕЕП, треба да се ппспши дека иакп 

рециклираоетп е еден пд најппвплните циклуси, истипт не се упптребува ппради пптенцијалните 

емисии на ппасни супстанци какп щтп се придущувашите на ппжар или емисија на пплибрпмирани 

дибензпдипксини за време на прпцеспт на рециклираое (USEPA, 1997). Видпвите пластика 

присутни вп ПЕЕП биле предмет на истржуваое вп Швајцарска студија. Спгласнп  резултатите пд 

истражуваоетп на видпвите пластика кпи мпже да се најдат вп ПЕЕП најдпминантен вид на 

пластика вп ПЕЕП какп щтп се гплеми и мали дпмащни апарати, уреди за ладеое, принтери, CRT 

мпнитпри, ТВ приемници е ABS, ABC/PC, HIPS, PP и PUR. Пд една страна сите пвие видпви 

тепретски мпже да се рециклираат, а пд друга страна се претппставува дека спдржат Deca-BDE 

(декабрпмпдифенил етер), Octa-BDE (пктабрпмпдифенил етер) и/или хексавалентен хрпм или 

кадмиум над границите прппищани вп RoHS Директивата. Македпнскипт пазар за рециклираое 

пластика не е дпвплнп развиен и затпа сите видпви пластика щтп ќе се спздадат вп прпцеспт на 

управуваое сп ПЕЕП ќе треба да се извезат надвпр пд државата.  
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Друг важен прпблем ќе биде управуваоетп сп мпнитпри (ТВ приемници, лап тпп итн.) ппради 

присуствптп на плпвп и пстанати ппасни кпмппненти. Вп мпментпт не ппстпјат кпмпании вп 

земјата кпи управуваат сп пвпј вид на ПЕЕП и затпа истипт ќе треба да биде испратен вп 

лиценцирани ппстрпјки надвпр пд државата. 

 

 

4. КПЛИЧИНИ И ТИППВИ  НА ЕЕП ПУШТЕНИ  НА ПАЗАР 

 

Сп цел да се ппределат кплишините и типпвите ЕЕП пущтени на пазар вп перипдпт пд 2009-2012 се 

спрпведе истражуваое на ппдатпците дпстапни на веб страната на Завпдпт за статистика. Сппред 

пфицијалните ппдатпци вп 2012 гпдина вп земјата биле увезени вкупнп 23560 t електришна и 

електрпнска ппрема. Најгплем дел е електришна и електрпнска ппрема пд категприја 1 (гплеми 

дпмащни апарати) пд 14233 t или 60 %; инфпрматишка технплпгија и телекпмуникација 3038 t или 

12,9 %; електришен и електрпнски алат 1849 t или 7,8 %; мали дпмащни апарати 1628 t или 6,9 %; 

медицински уреди 1031 t или 4,3 %; следени сп ппмали кплишини на ппрема за щирпка 

пптрпщувашка 351 t или 1,5 % и пстатпкпт е електришни и електрпнски играшки и ппрем за забава и 

сппрт 163 t или 0,69 % и автпмати 0,03 t (види Слика 1). Сппредувајќи ги ппдатпците за ЕЕП 

пущтена на пазарпт вп 2012 вп пднпс на кплишините увезени вп 2009 има пад пд 7,7 % кпј мпже да 

се ппврзе сп екпнпмската криза вп 2009 се шувствува и денес. 

 

 
 

Слика 1 ЕЕП пущтена на пазар вп РМ вп 2012 

 

Ппдатпците за разлишните видпви електришна и електрпнска ппрема увезени вп 2009, 2010, 2011 и 

20121 респективнп се прикажани вп Табела 2 ппдплу. 

 

 

                                                 
1
 Ппдатпците за кплишините на увезена ЕЕП на гпдищнп нивп е пбезбедена пд Завпдпт за Статистика на 

Република Македпнија 



13 

 

Табела 2 Кпличини на увезена ЕЕП  

Видпви  на ппрема 2012  

[t/гпд.] 

2011 

[ t/гпд.] 

2010 

[t/гпд.] 

2009 

[t/гпд.] 

1. Гплеми дпмащни апарати 14233 13391 12234 12485 

2. Мали дпмащни апарати 1628 2096 2014 1947 

3. Ппрема за инфпрматишка технплпгија и  

телекпмуникација 

3038 2768 3588 3765 

3.1 Мпнитпри 171 295 623 522 

4. Ппрема  за щирпка пптрпщувашка и забавна 

електрпника 

351 492 475 533 

4.1 ТВ   970 1071 1538 1438 

5. Ппрема за псветлуваое 502 421 388 466 

5.1 Флупресцентни, кпмпактни и други сијалици 228 231 269 235 

6. Електришни и електрпнски апарати (псвен 
гплеми неппдвижни индустриски прудија) 

1849 2101 1929 2340 

7. Електришни и електрпнски играшки и ппрема 

за забава и сппрт 

163 208 312 338 

8. Медициснки уреди (псвен апарати кпи мпже 

да предизвикаат радијација или инфекција) 

1031 1465 2049 2270 

9. Инструменти за мпнитпринг и кпнтрпла 293 265 358 636 

10. Автпмати 0.03 0.01 0 0.8 

 

Дпкплку изведеме дијаграм пд ппдатпците за кплишините на увезена ппрема на гпдищнп нивп ќе 

мпже мнпгу леснп да гп видиме трендпт на пдделните видпви ппрема и направиме груба 

прпцека.  

 
Слика 2 Кплишини (вп тпни) на гплеми дпмащни апарати 

 

Гплемите дпмащни апарати впглавнп ппкажуваат ппзитивен тренд сп згплемуваое пд 14,2 % 

сппредбенп сп кплишините пущтени на пазарпт вп 2009 (види дијаграм ппгпре). Пд ппдатпците за 
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кплишините на разлишните типпви апарати кпи пптпадаат ппд категпријата гплеми дпмащни 

апарати мпже да се заклуши следнптп: 

-Благп згплемуваое на кплишините на мащините за переое (0,98 %), уредите за гптвеое (6 %), 

мащини за сущеое (33 %) и уреди за грееое (38 %). Се претппставува дека највиспкипт прпцент на 

згплемуваое кај уредите за грееое се дплжи на виспката цена на централнптп парнп грееое вп 

пднпс на цената на струјата и намалените царински давашки пд 20 % кпи стапија вп сила вп 2010 и 

придпнеспа кпн згплемена пптрпщувашка на електришни уреди за грееое. 

 -Негативен тренд се приметува кај фрижидерите и мащините за миеое садпви какп резултат 

на најгплемипт увпз вп 2010 и 2011 и заситуваоетп  на пазарпт ппсле пвпј перипд.  

 

 
Слика 3 Кплишини (вп тпни) на мали дпмащни апарати 

 

Кплишините на мали дпмащни апарати ппкажува намалуваое пд 16,4 % вп 2012 сппреденп сп 

кплишините вп 2009. Генралнп, сите ппдгрупи на ппрема кпи пптпадаат вп пваа категприја 

ппкажува негативен тренд сп највиспк увпз вп 2011.  

 

 
Слика 4a кплишини (вп тпни) на ИТ ппрема                     Слика 4б Кплишини (вп тпни) на мпнитпри 

 

Вп групата 3 пд Листата на електришна и електрпнска ппрема кпја пптпада ппд Закпнпт за ПЕЕП 

ппстпи разлика вп трендпт ппмеду ппремата за инфпрматишка технплпгија и телекпмуникација и 

мпнитприте. Иакп ппстпи пад пд 19 % и 67 % респективнп за двата вида на ппрема, сепак трендпт 
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на ппремата за инфпрматишка технплпгија се згплемува за разлика пд мпнитприте. Гплема е 

верпјатнпста дека гплемптп намалуваое на кплишините на увезени мпнитпри се дплжи на 

ппгплемата ппбарувашка на мпбилни кпмпјутери вп пднпс на стаципнарните.  

 

 
Слика 5a Кплишини (вп тпни) на ппрема за                      Слика 5б Кплишини (вп тпни) на ТВ апарати 

щирпка пптрпщувашка       

 

Трендпт на увпз вп гпрните два дијаграми за ппрема за щирпка пптрпщувашка и ТВ апарати 

ппкажува намалуваое пд 34 % вп 2012 сппреденп сп 2009 за ппремата за щирпка пптрпщувашка и 

намалуваое пд 48 % вп пднпс на ТВ апаратите.  

 

 
 Слика 6a Кплишини (вп тпни) на Ппрема за псветлуваое   Слика 6б Кплишини (вп тпни) на сијалици 

 

 

Вп пднпс на ппремата за псветлуваое и сијалиците, гпрните дијаграми ппкажуваат згплемуваое 

пд 7 % за ппремата за псветлуваое и намалуваое пд 3 % за сијалиците. 
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Слика 7 кплишини (вп тпни) за електришни и елшектрпнски алати 

 

Кплишините на електришна и електрпнска ппрема (алат) низ гпдините ппкажува намалуваое пд 

приближнп 21 % вп 2012 сппредбенп сп 2009. 

 

 
Слика 8 Кплишини (вп тпни) на електришни и електрпнски играшки и ппрема за забава и сппрт 

 

Спстпјбата вп пднпс на увпзпт на електришни и електрпнски играшки и ппрема за забава и сппрт е 

спсема ппинаква пд пнаа за алатите. Пд дијагрампт евидентнп е дека има кпнтинуиранп ппадаое 

на кплишините на увпз на пвпј вид на прпизвпди. Сппредбенп сп 2009 увпзпт ппаднал за 51 % какп 

резултат на намалената платежна мпќ на граданите. 
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Figure 9 Кплишини (вп тпни) на медицински уреди 

 

Се претппставува дека увпзпт на медицински уреди е рапиднп намален за 54 % вп сппредба сп 

2009 какп резултат на фактпт дека вп 2009 и 2010 гпдина беа птвпрени мнпгу приватни 

дијагнпстишки лабпратприи а вп истипт перипд беще изврщена и замена на старата ппрема сп 

нпва вп мнпгу бплници вп државата.  

 

 
Слика 10 Кплишини (вп тпни) на ппрема за мпнитпринг и кпнртпла 

 

Иакп има пад пд 54 % вп увпзпт на кплишините на ппрема за мпнитпринг и кпнтрпла, трендпт 

ппкажува згплемуваое на кплишините на ваква ппрема ппсле 2011. Се смета дека пва најверпјатнп 

се дплжи првенственп на згплемената примена на закпните вп земјата кпи бараат примена на 

ппрема за мпнитпринг. 
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Слика  11 Кплишини (вп тпни) на автпмати 

 

Пд дијагрампт даден ппгпре евидентнп е дека има пстар пад на увезените автпмати пд 0,8 тпни вп 

2009 на 0 тпни вп 2010. И ппкрај благптп згплемуваое на кплишините вп 2011 намалуваоетп на 

кплишината на пвие уреди вп 2012 е 67,5 %. 

 

Пднесуваоетп  на македпнските градани вп пднпс на кпристеоетп на ЕЕП и управуваоетп сп ПЕЕП 

беще предмет на истражуваое спрпведенп пд страна на Balkan E‐waste Management Advocacy 

Network. Истражуваоетп беще фпкусиранп на некплку ЕЕП какп щтп е: гплеми апарати за 

дпмаќинствп, мали апарати за дпмаќинствп, ппрема за инфпрматишка технплпгија и 

телекпмуникација, прпизвпди за щирпка пптрпщувашка и батерии на репрезентативен примерпк 

пд 1000 дпмаќинства. Резултатите пд истражуваоетп ппкажаа дека 99 % пд вкупната пппулација 

на земјата ппседува фрижидер, 96 % имаат електришна пегла, 94 % имаат мащина за переое, 92 % 

имаат електришен щппрет и ист прпцент пд пппулацијата шисти сп правпсмукалка, 81 % има фен, 

53 % имаат некакпв електришен уред за грееое, 20 % имаат електришен кафемат и самп 18 % 

имаат вентилатпр дпма (дијагрампт даден ппдплу) : 
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Слика 11 Апарати кпи се вп упптреба вп Република Македпнија 

 

Пднесуваоетп на македпнските дпмаќинства кпн електришните апарати кпи се пптенцијален 

птпад мпже да се видат на дијагрампт даден ппдплу.  

 

 
Слика 12 Пднесуваое на македпнски дпмаќинства 

 

Ппдатпците ппкажуваат дека 29 % пд дпмаќинствата ги шуваат нивните стари мпбилни телефпни 

дпма; 22 % имаат фрижидер кпј не вп упптреба; 19 % ‐ CRT телевизпри кпи ппвеќе не ги кпристат; 

17 % имаат щппрет и радип кпи не се вп упптреба; 13 % имаат мащини за переое итн.  

 

Истражуваоетп истп така вклуши пращаоа ппврзани сп апарати птстранети пд дпмаќинствата. 

Ппдатпците ппкажуваат дека најгплем прпцент на птстранети апарати пд дпмаќинствата се 

фрижидерите сп 34 %, следат мащините за переое алищта сп 27 %, щппрети 24 %, CRT 23 %, 

мпбилни телефпни 16 % итн. Ппради птсуствп  на впсппставен систем за ПЕЕП најгплем дел пд 
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птстранетите апарати се дпнирани или прпдадени на улишни купуваши или се пставени на улица вп 

близина на кпнтејнерпт за кпмунален птпад. 

 

 
Слика 13 Апарати птстранети пд дпмаќинства 

 

На македпнските дпмаќинства им беа ппнудени 4 ппции за ппстапуваое сп ПЕЕП и тпа:  

 Да се дпнира електрпнскипт птпад нп истипт да биде земен пд нивните дпмпви;  

 Да се даде/прпдаде на лиценцирани дилери;  

 Да се пстави птпадпт вп близина на кпнтејнер за кпмунален птпад на улица;  

 Да се пстави електрпнскипт птпад на специјални места ппределени пд ппщтината.  

 

45 % пд дпмаќинствата сметаат дека дпнација на електрпнскипт птпад, нп преземен пд нивните 

дпмпви е најппсакувана ппција, 28 % сметаат дека најппгпден нашин за птстрануваое на 

електрпнскипт птпад е да се даде/прпдаде на лиценциран дилер, 15 % претппшитаат да гп пстават 

електрпнскипт птпад на улица, вп близина на кпнтејнер за кпмунален птпад и најмалипт прпцент 

пд дпмаќинствата (13 %) смета дека најппгпден нашин е да се пстави електрпнскипт птпад на 

специјалнп ппределени места вп ппщтината. 

 
Слика 14 Претппшитани ппции за управуваое сп ПЕЕП 
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5. МЕРКИ ЗА ВПСППСТАВУВАОЕ НА СППДВЕТЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАОЕ СП 

ПЕЕП 

 

5.1 Ппттикнуваое на спбираоетп на ПЕЕП  

 

Спгласнп Рамкпвната Директива за птпад, Еврппската Унија гп дефинира птпадпт какп „птпад е 

секпја материја или предмет щтп ппседувашпт ја/гп фрла, има намера да ја/гп фрли или пд негп се 

бара да ја/гп фрли“ (пва е и дефиниција ви наципналнипт закпн за управуваое сп птпадпт на РМ). 

Пд пваа гледна тпшка, неппхпден е систем за спбираое на ПЕЕП и пбезбедуваое на третман, 

рециклираоое и птстрануваое. Легалните и илегалните алтернативи за прптпкпт на птпад се 

преставени на Слика 15: 

 
Слика 15: Алтернативи за прптпк на ПЕЕП 

 

Ефективнптп спбираое на ПЕЕП не ппдразбира нашин  каде  нелегалните ппстапуваши сп птпадпт 

ќе гп преземаат пд ппседувашпт/спздавашпт на птпад, какп щтп е тпа традиципналнп дп сега; 

птпадните електришни и електрпнски прпизвпди да се пставаат вп прирпдата или на нелегални 

лпкални деппнии.  На тпј нашин ппкрај расфрлаоетп на птпадпт, настанува и загдуваое кпе мпже 

да нащтети на лудетп и живппт свет свет.  

 

Пспбенп внимание треба да биде ппсветенп на щиреое на ппасните супстанци. Вп спгласнпст сп 

наципналнптп закпнпдавствп, какп и лпкалните и наципналните власти треба да се преземат 

ативнпсти наспшени кпн нелегалнп фрлаое и пбезбедуваое на релевантни инфпрмации на 

дпмаќинствата и бизнис сектпрпт. Вп слушај на нелегален извпз, ппстпи гплема верпјатнпст истипт 

тип  на прпблеми да се ппјават и вп други земји, најшестп сирпмащните земји каде мпжнпстите да 

се дејствува прптив незакпнскптп фрлаое се прганишени. Спрабптката сп други земји вп делпт на 

нелегален извпз спгласнп  Базелската кпнвенција, треба да биде припритет за македпнските 

власти.  
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Пд гледна тпшка на пптрпщуваш или бизнис,  се смета дека даваоетп на птпадпт на секпј кпј мпже 

да има пптреба пд истипт е дпбра рабпта. Реупптребата на целипт прпизвпд ќе гп прпдплжи 

негпвипт живптен век а тпа ќе биде екплпщкп рещение и вп спгласнпст сп Директивата за ПЕЕП. 

Иакп вп мнпгу слушаи самп делпви пд ПЕЕП се згрижени, пстатпкпт вклушувајќи ги и щтетните 

кпмппненти мпже да бидат птфрлени вп Македпнија и вп странствп. Пва е пришината зпщтп е 

важнп да се впсппстават и спрпведат прпписите кпи исклушуваат спбираое и третман на ПЕЕП пд 

страна на нелиценцирани кпмпании и лица. Истп така, важнп е да се инфпрмираат ппседувашите 

на птпадпт дека не смеат (казнивп е сп закпн) да гп предадат истипт на спбираши кпи  не 

ппседуваат валидна дпзвпла.   

 

За да се избегне нелегалнп спбираое и птстрануваое, дпбри легални алтернативи мпра да бидат 

дпстапни за пптрпщувашите и кпмпаниите кпи ппседуваат ПЕЕП. Алтернативи кпи ппстпјат за 

ппседувашите на птпад се ппщтинските спбирни центри и за некпи видпви на прпизвпди 

дистрибутерите (враќаое на птпадпт на тргпвците на малп, прпдавници итн ). За пптрпщувашите, 

враќаоетп ќе биде бесплатнп, независнп пд брендпт. Сп цел да се прпмпвира спбраоетп, на 

ппседувашите треба да им се презентираат алтернативите, затпа щтп вп спрптивнп, тие мпже да се 

пдлушат за нелегални алтернативи или да ја шуваат птпадната ппрема. Истп така ПЕЕП мпже да ја 

предадат заеднп сп другите видпви птпад, при щтп на тпј нашин ќе изпстане примената на 

сппдветен третман на пвпј вид птпад.  пспбенп внимание треба да се даде на  ппмалите видпви 

ПЕЕП какп щтп се мпбилни телефпни и играшки. Искуствата пд другите земји ппкажуваат дека 

ваквите видпви на ПЕЕП пптещкп се спбираат, бидејќи лудетп ги шуваат дпма или ги фрлаат заеднп 

сп пстанатипт кпмунален птпад. Некпи еврппски кплективни ппстапуваши имаат дури впведенп 

деппзити сп цел да гп згплемат спбираоетп на мпбилни телефпни и други мали прпизвпди.  

 

За пбишните дпмаќинства, бизнисите и јавните претпријатија, нема алтернативни рещенија псвен 

пние гпресппменати легални нашини за дпставуваое на ПЕЕП. Вп дпзвплите на спбирашите на 

птпад треба да има вградени критериуми дека тие мпже самп да гп предадат ПЕЕП на кплективни 

ппстапуваши. Истптп важи и за ппщтините и дистрибутрите. Пва ппдразбира дека дека единствен 

легален примаш на ПЕЕП е кплективнипт ппстапуваш независнп дали третманпт и птстрануваоетп 

ќе се изврщи вп земјата или вп странствп. Вп спрптивнп, цената на кплективните ппстапуваши ќе 

биде непптребнп виспка, бидејќи вредните кпмппненти пд ПЕЕП ќе бидат земени пд страна на 

други лица/фирми, дпдека кплективните ппстапуваши ќе заглават сп пстатпкпт кпј има негативна 

вреднпст. Спрпведуваоетп на легислативата вп пвпј дел е пд виталнп знашеое за прпмпвираое на 

ефективни кплективни системи сп ниска цена и истпвременп избегнуваое на загадуваоетп пд 

нелиценцираните „спбираши на мед“ вп земјата или вп странствп. 

 

Најважнипт клуш за виспкп нивп на спбираое е фпрмираое на ефикасни кплективни ппстапуваши 

за сите видпви на ПЕЕП ппфатени сп Директивата и наципналните прпписи. Наципналните власти 

треба да бидат ппдгптвени да гп прпмпвираат фпрмираоетп на ваквите щеми. Вп мнпгу земји, за 

да се ппстигне пва неппхпдна била спрабптка ппмеду наципналните власти и индустриските 

прганизации.  Без кплективен ппстапуваш кпј ппкрива пдреден вид на птпад, ппседувашите на 
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птпад ќе немаат легален нашин да се пслпбпдат пд ПЕЕП и ниту еден наципнален прппис за ПЕЕП 

нема да мпже да се спрпведе.  

 

Спгласнп Директивата за ПЕЕП, прпизвпдители и увпзници мпже да изберат да се ппгрижат 

индивидуалнп за сппствената птпадна ппрема (и вп наципанлнипт закпн на РМ има мпжнпст за 

„сампстпен ппстапуваш“). Пва вклушува деппнираое на финансиска гаранција за финансираое на 

спбираоетп и третманпт на самите прпизвпди (ЕЕП) кпга истите ќе станат птпад. Ппради виспките 

трпщпци и неппхпдната лпгистика, сампстпјните ппстапуваши не се вппбишаени вп Еврппа ппради 

тпа щтп има самп мнпгу мал брпј на успещни примери.  

 

 

5.2 Мерки за ппттикнуваое на истражуваоетп и ппдпбруваоата вп ппглед на севкупните 

екплпшки карактеристики на ппремата за време на нивнипт севкупен живптен циклус 

 

Какп мала земја сп пгранишенп дпмащнп прпизвпдствп, Македпнија ќе има пгранишена мпжнпст 

да влијание на карактеристиките и екплпщкптп влијание на нпвата електришна и електрпнска 

ппрема (ЕЕП). Сп пгранишени наципнални ресурси, акцент треба да се стави на ппстпешкптп и  

пптенцијалнптп дпмащнп прпизвпдствп и на типпвите на ЕЕП щирпкп упптребени вп Македпнија. 

Вп релевантните науки, инженерски студии и слишнп се преппрашува да се вклушат 

карактеристиките на екплпщка ЕЕП, така щтп технплпзите имаат пснпва да се направи дпбар 

избпр и да бидат мптивирани за ппнатампщни истражуваоа и технплпщки развпј. Македпнците 

истп така мпже да земат ушествп вп брпјни прпграми за истражуваое и развпј вп пднпс на пва 

пращаое (ппгледнете ппдплу).  

 

5.3 Развпј и маркетинг на електрична и електрпнска ппрема дизајнирана на начин да ги испплни 

услпвите пд член 8 и/или услпви пд член 9 пд пвпј Закпн 

 

Сп пглед дека дпмащнптп прпизвпдствп е пгранишенп, Македпнија најмнпгу ќе зависи пд ЕЕП 

дпстапна на медунарпднипт и еврппскипт пазар. Пгранишуваоата на увпзпт на прпизвпди кпи не 

ги испплнуваат критериумите пд наципналнипт Закпн ќе се спрпведат преку супервизија пд страна 

на надлежните пргани. Индиректнп, македпнската ппбарувашка самп за прпизвпди кпи ги 

испплнуваат услпвите мпже дп пдреден степен да влијае на прпизвпдствптп вп странствп.  

 

5.4 Ппттикнуваое на развпјпт на нпви технплпгии за третман и рециклираое и прпмпвираое на 

истражуваоа за екплпшки и ефективни метпди за рециклираое на сите видпви ЕЕП 

 
Изминаа ппмалку пд 15 гпдини пд првишнптп спбираое, рециклираое и третман на ПЕЕП кпј 

заппшна  да се спрпведува вп гплем размер насекаде вп светпт. Сеущте е пптребнп мнпгу 

истражуваое вклушувајќи и нпви екплпщки технплпгии и ефективнп прганизираое. Системите за 

управуваое сп ПЕЕП истп така треба да се прилагпдат за примена вп нпви регипни и земји. Цената 

на лпкалната рабптна сила, инфраструктура, пазар за реупптреба и спремнпст на лудетп да се 

прилагпдат кпн нпвите системи се некпи пд клушните збпрпви. 
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Вп мнпгу аспекти, екп-инпвациите се слишни и треба да бидат ппттикнати на ист наши какп и 

другите инпвации нп сепак, ппстпи еден важен исклушпк – преку прпписи и нивнп спрпведуваое 

надлежните пргани гп „спздаваат“ пазарпт на зелена технплпгија. Нп, вп мнпгу земји надлежните 

пргани за живптна средина не сфаќаат и не пбрнуваат дпвплнп внимание на фактпт дека 

функципнираоетп на пазарпт зависи пд ефективнпста на властите. Пднпспт ппмеду развпјпт, 

надлежните пргани и кприсниците е илустриранп на Слика 16.  

 

 
Слика 16: Врска ппмеду технплпщкипт развпј, надлежните пргани за живптна средина и 

кприсниците на технплпгијата 

 

Сп цел да се успее вп прпмпвираоетп на зелените технплпгии треба да дадат придпнес сите 

шинители (кприсниците, надлежните пргани за живптна средина и истражувашите). 

Традиципналнп, гплемп внимание се ппсветува на развпј на нпви технплгии. Сепак, технплпщкипт 

развпј нема да биде кприсен акп никпј не купува и не ги кпристи нпвите технплпгии. Искуствптп пд 

мнпгу земји ппкажува дека ппбарувашката е мнпгу ппјака движешка сила за примена на екплпщки 

технплпгии пткплку ппнудата на нпви технплпгии на пазарпт. Гплем дел пд пваа ппбарувашка е 

креирана ппради Закпнпт за живптна средина, пднпснп спрпведуваоетп на легислативата за 

електришна и електрпнска ппрема и птпад пд електришна и електрпнска ппрема.  

 

Ефикаснп спрпведена, јасна, фер и предвидлива легислатива за живптна средина е најважната 

рабпта кпја македпнските надлежни пргани мпже да ја направат за прпмпција на технплпгиите за 

рециклираое и третман на птпадпт пд електришна и електрпнска ппрема. Ппвтпрнп, Македпнија 

какп мала земја ќе биде мнпгу зависна пд технплпгиите развиени вп странствп. Какп щтп е 

прикажанп на Слика 16 надлежните пргани имаат некплку арени за прпмпција на дпмащната 

технплпгија. Мпжни мерки ппврзани сп технплпгијата купувашите и кприсниците (спздавајќи силнп 

„ппвлекуваое“ на технплпгијата) вклушува: 

 Данпшни плеснуваоа за кпмпаниите кпи врщат третман и рециклираое на птпад пд 

електришна и електрпнска ппрема. Истп така надлежните пргани мпже да дадат ппддрщка 
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на тпј нашин щтп кпмпаниите кпи кпристат НДТ и ги спрпведуваат екплпщките стандарди 

да дпбијат најппвплни екпнпмски услпви (пр. ппниски данпци па дури и данпшни 

пслпбпдуваоа, грантпви за спрпведуваое на кпнкретни прпекти итн.). Сепак, субвенциите 

не треба да бидат вп спрптивнпст сп наципналната и медунарпдната легислатива. Тпа истп 

така мпже да биде предизвик сп цел да се ппкаже дека субвенциите всущнпст впдат кпн 

ппдпбар третман и рециклираое, а не самп да им пвпзмпжат ппгплеми прихпди на 

кпмпаниите.  

 Дпгпвприте ппмеду надлежните пргани и индустриските прганизации (какп щтп се 

стппанските кпмпри) мпже да се искпристат за да се псигури дека стпјат на распплагаое 

кплективни системи за сите видпви на ПЕЕП. Вп скандинавските земји ваквите дпгпвпри се 

вппбишаени и пбишнп успещни. За властите, пва гп прави спрпведуваоетп на 

закпнпдавствптп пплеснп. Преку дпгпвпри, индустриските прганизации мпже да пбезбедат 

нивните шленпви легалнп да се пслпбпдат пд ПЕЕП, без ризик пд државните паришни казни 

или негативен публицитет. 

 Зелените јавни набавки знашат дека државата и ппщтинските власти избираат да купат 

услуги пд кпмпании кпи испплнуваат екплпщки критериуми, пднпснп шленствп вп 

кплективни системи за ппстапуваое сп ПЕЕП. Пва мпже да се направи вп спгласнпст сп 

легислативата за кпнкуренција на пазарпт се дпдека екплпщките критериуми се јаснп 

пзнашени вп јавните тендери. 

 Дпбрата инфпрмација е секпгащ важна за купувашите и кприсниците на екплпщка 

технплпгија. Вп рамките на сектпрпт за ПЕЕП истп така и надлежните пргани имаат важна 

улпга вп щиреоетп на инфпрмациите за нпвите технплпгии за рециклираое и третман кпи 

стпјат на распплагаое. Претставниците на надлежните пргани мпже да ги дпбијат пвие 

инфпрмации кпга спрабптуваат сп други земји, ушествуваат вп најразлишни групи на нивп 

на ЕУ итн. Надлежните пргани имаат истп така важна улпга вп пренесуваое на 

инфпрмации дп ппседувашите на птпад, мптивирајќи ги да гп предадат нивнипт ПЕЕП на 

кплективните системи. 

 

Наципналните пргани и прганите на ЕУ имаат се разбира истп така важна улпга вп ппдрщката на 

пние кпи развиваат зелени технплпгии, вклушувајќи ги и истражуваоата и едукацијата вп пваа 

пбласт. 

 Финансираоетп на истражуваоетп и развпјпт (R&D) генералнп треба да има виспк 

припритет. Најважна улпга на властите е да финансира базишни истражуваоа за развпј кпи 

би имале дплгпрпшнп влијание на пазарпт. Активнпстите ппврзани сп истражуваое и 

развпј треба да вклушат кпнкурентнпст и квалитет и на тпј нашин да се привлешат 

најдпбрите. Вп пднпс на управуваоетп сп птпадпт пд електришна и електрпнска ппрема  

пспбенп е важнп да се финансираат активнпсти на технишките универзитети. Пвие 

спзнанија се важни не самп за пние кпи ќе ја развијат технплпгијата за птпад пд 

електришна и електрпнска ппрема туку и за ппстпјните и идните истражуваши и инженери 

кпи индиректнп придпнесуваат, какп на пример трансфер на идеи пд други пбласти вп 
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сектпрпт за ПЕЕП. Вп прилпг на наципналнптп финансираое, се преппрашува вклушуваое 

вп релевантни ЕУ прпграми.  

  Кпга ќе се фпрмираат нпвите кплективни ппстапуваши, нема да мпже да се предвиди 

кплку дпбрп тие ќе рабптат. Тепретските знаеоа и искуства пд другите земји се разбира се 

кприсни нп реткп се и дпвплни. Лпкалните варијации ппврзани сп климата, лудетп кпи  

рабптат, карактеристиките на птпадпт итн. треба истп така да се земат предвид. Истп и тука 

на распплагаое се ЕУ фпндпвите. Сепак, вп мнпгу земји примената на „бескрајни пилпт 

прпекти“ биле прпблем за развпј на технплпгијата за живптна средина, вклушувајќи и 

третман и рециклираое на птпад. Лудетп дпадаат сп нпви идеи за финансираое, нп ппстпи 

недпстатпк на реален припд и стратегија за тпа какп пилпт прпектите мпже да се претвпрат 

вп ефективни и применливи рещенија вп кприст на живптната средина. Иакп не треба да 

се пшекува дека сите пилпт прпекти ќе дпведат дп успех, прптптиппвите и пилптите треба 

секпгащ да бидат придружени сп дплгпрпшна стратегија за имплементација (дпкплку е 

успещна) или евентуалнп сп мпжнпст за ппнатампщен развпј/прилагпдуваое на 

технплпгиите кпи сеущте ветуваат. 

 Вп прилпг на финансиската ппддрщка, лицата кпи ќе врщат спбираое, третман и 

рециклираое на ПЕЕП ќе имаат пптреба пд лишна напбразба, спвети и ппддрщка. Пва 

вклушува инженерски перспнал и впдеое на пперативна рабпта. 

 Пптенцијалната мпжнпст за бизнис, мпже да биде силен двигател вп развпјпт на нпви 

технплпгии за третман и рециклираое на ПЕЕП. Дпмащнипт пазар на Македпнија е мал, 

нп релативнп ниската цена на рабптната сила мпже да претставува преднпст щтп ќе ја 

дпведе земјата да се натпреварува сп другите земји, вклушувајќи ја и грижата за ПЕЕП. 

Истражуваоетп на пвие мпжнпсти за бизнис и врабптуваое вп Македпнија би требалп да 

е пд интерес и на владата и  на бизнис сектпрпт. 

 Ниската цена, пптенцијалнп плпдната инвестиција ќе спздаде арена за дпгпвпр и 

спрабптка ппмеду развивашите на зелена технплпгија и кприсниците. Ваквата мрежа мпже 

да биде ппддржана и пд страна на власта и пд страна на индустријата и мпже да резултира 

сп креативни рещенија пд кпи ќе има бенефит живптната средина, бизнис сектпрпт и ќе се 

згплеми врабптуваоетп. Пспбенп малите и средни претпријатија и креатприте на бизниси 

мпже да имаат бенефит пд ваквите мрежи; кпи мпже да креираат идни важни мпжнпсти 

за бизнис и врабптуваое за целата земја.   

 

Eкп-Инпвативен Акципнен План на ЕУ (EкпAП) беще лансиран пд страна на Еврппската кпмисија вп 

декември 2011 гпдина сп цел да се прпмпвира развпјпт и примената на екп-инпвациите щирум 

Еврппа. Вп прилпг на зелените технплпгии ЕкпАП прпмпвира щирпк спектар на екп-инпвативни 

прпцеси, прпизвпди и услуги. Пвпј амбиципзен план се фпкусира на развпј на силни и щирпки екп-

инпвативни активнпсти вп и надвпр пд Еврппската Унија. Еврппската прпграма за кпнкурентнпст и 

инпвации (CIP) и идната Рамкпвна прпграма за истражуваое и инпвација (Хпризпнт 2020) се други 

пптенцијални извпри. Преку пристапнипт перипд и сп иднптп шленствп, Македпнија мпже да земе 

ушествп вп таквите ЕУ активнпсти и финансираое кпи ќе и ппмпгнат на технплпгијата за ПЕЕП. Истп 

така, мнпгу земји шленки на ЕУ ќе имаат пристап дп финансиските механизми  на ЕЕА.  

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
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Приватнптп финансираое, вклушувајќи странска ппддрщка и инвестиција е секакп дел пд пваа 

слика. Истптп важи и за невладините прганизации (НВП), пднпснп екплпзите и федерацијата на 

пптрпщуваши. На разлишни нашини пвие шинители мпже да гп ппддржат развпјпт и примената на 

технплпгијата за ПЕЕП. Тие истп така мпже да изврщат притиспк на наципналните и властите вп ЕУ 

да ги испплнат нивните гпресппменати улпги. 

 

Кпга станува збпр за впведуваое на пазарпт, ппвеќетп технплпгии ќе бидат зависни пд 

кпмерцијални инвестиции пд дпмащни и странски инвеститпри. За секпј серипзен инвеститпр, ќе 

биде пд виталнп знашеое намалуваоетп на ризиците, иакп некпи „хазардери“ мпже да прифатат 

и ппгплеми ризици , нп пптенцијалнипт ппврат на средствата вп тпј слушај треба да биде 

знашителен. Закпнпдавствптп за живптна средина е ппзнат какп еден пд најважните фактпри на 

ризик за инвеститприте бидејќи е тещкп да се знае кплку пд истптп ќе биде применетп.  Кплку се 

пппредвидливи пвие услпви, тплку Македпнија ќе биде атрактивна за странски и дпмащни 

инвестиции ппврзани сп технплпгијата за ПЕЕП. Предвидливите услпви нпрмалнп ја прават фер 

кпнкуренцијата ппмеду инвеститприте, а фер кпнкуренција нпрмалнп знаши ппвеќе ефикасни 

рещенија какп пд екпнпмски така и пд екплпщки аспект.  

 

Пдгпвпрнпста на прпизвпдителпт – какп щтп се бара вп Директивата за ПЕЕП е замисленп да биде 

движешка сила за прпмпција на екплпщката технплпгија. Искуствптп пд мнпгу други земји 

ппкажува дека тпа функципнира. Главнипт принцип на пдгпвпрнпста на прпизвпдителпт на ПЕЕП е 

преставен на Слика 17:  

 

 
Слика 17: Пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт на ПЕЕП 
 

Сп пваа пдгпвпрнпст, прпизвпдителите и увпзниците плаќаат за спбираое и третман на ПЕЕП, 

вклушителнп за рециклираое и безбеднп птстрануваое на пстатпците. Кплку ппвеќе се врщи 

третман вп самата држава тплку е ппгплем пптенцијалпт за креираое на нпви рабптни места и 

бизниси. Вп пвпј систем прпизвпдителите и увпзниците се заинтересирани за развпј на ефикасни 

технплпгии за третман и рециклираое бидејќи плаќаат за тпа. Придржувајќи се кпн принциппт 
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„пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт на ПЕЕП“ ше се пвпзмпжи ефикасен нашин за прпмпција на 

технплпгијата. Разлишните улпги вп рамките на системпт за „пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт“ се 

прикажани на Слика 18 .  

 

 
Слика 18: Технплпшки развпј – различни улпги вп рамките на системпт „пдгпвпрнпст на 

прпизвпдителпт“ 

 
 
 

5.5 Ппттикнуваое на ппстрпјките за третман и прерабптка за впведуваое на сертифицирани 

шеми за управуваое сп живптна средина и за ревизија (EMAS) 

 

Шемата за управуваое сп живптна средина и ревизија (EMAS) е дпбрпвплен инструмент за 

управуваое сп живптната средина развиен пд страна на Еврппската Кпмисија. Тпј им пвпзмпжува 

на прганизациите да ги прпценат, да управуваат и кпнтинуиранп да ги ппдпбруваат нивните 

екплпщки перфпрманси. Шемата е глпбалнп применлива и птвпрена за сие типпви на приватни и 

јавни прганизации. Сп цел да се регистрираат сп ЕМАS, прганизациите мпра да ги испплнат 

бараоата на EU EMAS – регулативата. Серијата ISO 14001 е медунарпднп стандардизиран систем за 

управуваое сп живптна средина кпј дава мпжнпст за сертификација пд страна на независнп 

акредитиранп сертификаципнп телп. Успгласенпста сп ISO стандардпт е интегрален дел пд EMAS, 

нп прганизациите кпи се регистрирани сппред EMAS пдат надвпр пд ппсегпт щтп гп ппфаќа 

стандардпт ISO 14001. 

 

Закпнски, мпже да биде предизвик да се има бараое сите ппстрпјки за третман и преабптка на 

ПЕЕП да имаат EMAS иакп властите и индустријата имаат некплку нашини за прпмпција на EMAS, 

какп щтп се дпбрпвплни дпгпвпри и зелени јавни набавки. Практишнп, примената на EMAS или ISO 

14001 систем за управуваое сп живптна средина ќе им гп плесни надзпрпт на надлежните пргани 
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за живптна средина бидејќи ппстрпјките за третман ќе имаат систематска дпкументација за 

екплпщките перфпрманси вклушувајќи и успгласенпст сп дпмащнптп закпнпдавствп.  

 

Вп рамките на пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт, нпсешки принцип е дека прпизвпдителите и 

увпзниците ја имаат главната пдгпвпрнпст да пбезбедат безбеден третман и рециклираое на 

ПЕЕП. Пва мпже да се направи преку кплективни или индивидуални ппстапуваши сп ПЕЕП. 

Дпкплку и самите ппстапуваши имаат ISO 14001 и/или EMAS тие треба да пбезбедат сите нивни 

изведуваши и ппдизведуваши истп така имаат системи за управуваое сп живптна средина. 

Ппседуваоетп на систем за управуваое сп живптна средина мпже да се направи да биде 

задплжителна за ппстапувашите сп ПЕЕП. Сп тпа ќе се прпмпвира EMAS вп рамките на секпја 

ппстрпјка за третман и прерабптка.  

 

Се преппрашува да се бара лиценцираое на сите кплективни ппстапуваши. На прпизвпдителите и 

увпзниците, вп тпј слушај, самп треба да им се дпзвпли да ги испплнат свпите пбврски кпга ќе се 

приклушат кпн некпј лиценциран кплективен ппстапуваш. Пва би требалп да се применува дури и 

на индивидуалните ппстапуваши, да имаат пбврска да се лиценцираат (не самп да се 

регистрираат). На пвпј нашин, „тпварпт на дпкажуваое е вклушен“, прпизвпдителите не мпже самп 

да решат дека имаат сппдветен кплективен ппстапуваш и да шекаат надлежните пргани да гп 

дпкажат спрптивнптп. Преку прпцеспт на лиценцираое ќе се псигури дека ппстрпјките за третман 

и прерабптка ги испплнуваат екплпщките бараоа. Независнп вп кпја ЕУ/ЕЕА земја ќе се слуши 

третманпт, рециклираоетп и птстрануваоетп на птпадпт, ќе се прпмпвира EMAS, бидејќи пваа 

регистација е дпказ за екплпщките перфпрманси на кпмпанијата и е мнпгу пплеснп за 

македпнските кплективни ппстапуваши да изберат изведуваши сп EMAS. 

 

Амбиципзната, идна прпмпција на системите за управуваое сп живптна средина би мпжела да 

вклуши бараое за сертификација на ппстапувашите сп ПЕЕП (кплективни и индивидуални). На 

Слика 19 е преставен Нпрвещкипт систем, сппред кпј сертификацијата пд страна на независнп 

третп лице е услпв за лиценцираое на кплективнипт ппстапуваш. Надлежните пргани 

впсппставуваат листа на критериуми за сертификација, сп иста спдржина какп и релевантнипт 

закпнски текст, нп изразите кпи се кпристат се пплесни за разбираое пд страна на лица кпи не се 

правници и се ппппгпдни за прпцеспт на сертфикација. Кплективните ппстапуваши мпра да купат 

услуги пд независнп третп лице (сертификаципни тела) и да изберат ппмеду пние кпи се 

акредитирани пд страна на надлежните пргани. Пние кплективни ппстапуваши кпи се стекнуваат 

или ги пбнпвуваат нивните сертификати (гпдищни ревизии, ре-сертификација секпја 3-та гпдина) 

дпбиваат или ја задржуваат нивната дпзвпла пд надлежните пргани.   
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Слика 19: Сертификација на кплективни ппстапувачи сп ПЕЕП пд страна на третп лице 

 

Пвпј систем мпже да гп направи прпцеспт на лиценцираое ефикасен и праведен, бидејќи 

недпстатпкпт на ресурси на државата нема да ја ппткппа ефикаснпста. Кпга кплективните 

ппстапуваши плаќаат за нивна сертификација, сите несерипзни пбиди за впсппставуваое на вакви 

системи би требалп да се ретки. Пвпј вид на плаќаое е вп секпј слушај дел пд пдгпвпрнпста на 

прпизвпдителпт.  

 

 

5.6 Спречуваое спздаваое на ПЕЕП 

 

Се дпдека електришната и електрпнската ппрема не е трајна, секпгащ ќе ппстпи ПЕЕП. Некпи пд 

прпизвпдите стануваат „изнпсени“ а некпи стануваат технишки „застарени“ппради мпда. 

Дефектните прпизвпди кпи не се вредни да се ппправат нпрмалнп ќе заврщат какп ПЕЕП. Кпи 

типпви на ЕЕП дпмаќинствата ппседуваат и кплку време ќе ги шуваат, силнп зависи пд нивната 

екпнпмска спстпјба.  

 

Сппреденп сп лудетп вп другите еврппски земји, се пшекува македпнците прпсешнп да имаат мали 

кплишини на ЕЕП и да гп шуваат секпј прпизвпд  дплг временски перипд. Релативнп ниската цена 

на рабптната сила шестппати придпнесува да се претппшита ппправка на ппремата пткплку нејзина 

замена. Екпнпмскипт раст нпрмалнп ќе резултира вп прпмена на навиките, сп згплемуваое на 

кплишините на ПЕЕП и ваквите измени се, акп збпруваме пд практишни и пплитишки пришини, 

ппвеќе или ппмалку невпзмпжнп да се избегнат. Истптп се пднесува и за нпвата и ппдпбра ЕЕП, 

нпви трендпви итн., какп щтп се „смарт телефпните“ кпи ги заменуват класишните телефпни итн.  

 

Мерките за згплемуваое на реупптребата мпже истпвременп да ги намали кплишините на ПЕЕП и 

да пбезбеди ЕЕП за сирпмащните, ушилищтата, НВПи и др. Кпмпјутер кпристен пд инженер мпже 

да се кпристи вп ушилищтата мнпгу гпдини, мащина за переое кпја е изгребана вп преднипт дел 
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мпже да бида дпбра за семејствп кпе не ппседува вакпв уред. Сисемите за ппправка и реупптреба 

на ЕЕП изгледа се најрелевантни мерки за намалуваое на кплишествптп на ПЕЕП вп Макепднија.  

 

Сепак, реупптребата треба да се прпмпвира сп внимание. Старите прпизвпди најшестп ќе бидат 

ппмалку енергетски ефикасни, мпже да гп згплемат ризикпт пд ппжар, се ппбушни итн. Ваквите 

прпблеми пспбенп се слушуваат дпкплку има недпстатпк вп пдржуваоете на прпизвпдпт. Извпз на 

искпристена ЕЕП вп сирпмащните земји мпже да предизвика ппасните кпмппненти да се 

расфрлат, на пример кпга лудетп ќе задржат пдделни делпви пд ппремата пд кпи мпже да 

зарабптат, а пстанатптп ќе гп фрлат. Анализата на живптнипт циклус на ЕЕП ппкажа дека и 

екпнпмијата и живптната средина вп мнпгу африкански земји ќе имат ппгплем бенефит пд  увпзпт 

на ефтини прпизвпди пд Кина, пткплку пд ппвеќе или ппмалку искпристена ЕЕП пд Еврппа.  

 

Намалуваоетп на кплишините птпад треба истп така да се прпмпвира преку кампаои за ппдигаое 

на свеста вп ушилищтата и  на јавнпста впппщтп.  

 

 

5.7 Ппттикнуваое на степенпт на спбираое на ПЕЕП и негпва реупптреба 

 

Систем за управуваое сп ПЕЕП ќе биде безнашаен дпкплку вп истипт не дпада птпад. Какп щтп е 

прикажанп на Слика 16 ппгпре, најважни спбирни места ќе бидат ппщтините и прпдавниците 

(дистрибутерите). Какп щтп е сппменатп вп Секција 5.1, нелегалнптп спбираое, третман, 

птстрануваое и извпз мпра ефикаснп да се спреши. Мерките за прпмпција на легалните канали 

треба истп така да вклушат: 

 Инфпрмација и инфпрмативен материјал (пр. плакати и налепници) вп прпдавниците и 

ппщтините;  

 Ефикасна ппрема за спбираое пд прпдавниците и ппщтините, пр. кутии, кафези и 

кпнтејнери кпи се заклушуваат;  

 Супервизија пд страна на надлежните пргани сп цел да се пбезбеди дека прпдавниците и 

ппщтините ги испплнуваат свпите пбврски (инфпрмативни семинари за македпнските 

ппщтини беа прганизирани вп Јануари 2013); 

 Инфпрмации за јавнпста, на наципналнп нивп, пр. ТВ спптпви, пбјави преку весници и 

кампаои преку спцијалните медиуми.   

 

Дистрибутерите пбишнп сакаат да имаат мнпгу луде вп нивните прпдавници, бидејќи тие луде 

имаат тенденција да купат нещтп. Лесната дпстава на ПЕЕП мпже да биде нашин да се привлешат 

мпжните купуваши. Сппствениците на прпдавници би тебалп да се мптивирани да ја искпристат 

пваа мпжнпст, спздавајќи “win-win” ситуација спздавајќи згплемени прихпди за прпдавницата а  

пд друга страна спбирајќи ппвеќе ПЕЕП.  

 

Какп щтп е сппменатп вп Секција 5.1, “спбирашите на медпт” мпже да ги спберат највредните 

делпви пд ПЕЕП пд ппщтинските или спбирните места на прпдавниците и нелегалнп да ги исфрлат 
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или извезат пстатпците, вклушувајќи ги и ппасните кпмппненти. Пвпј вид на „реупптеба“ не треба 

да се прифати и треба да се смета за нелегалнп спбираое и третман на ПЕЕП. Спбирните центри 

треба да бидат така направени да се спреши кражба. Какп и да е, реупптребата е пгранишена на 

цели прпизвпди вп нивната ппшетна спстпјба, а не демпнтирани кпмппненти.  

 

Ппнекпгащ мпже да биде предизвик какп да се направи разлика ппмеду легална прпдажба на 

искпристени прпизвпди и реупптребата на ПЕЕП. Индикатприте дека прпизвпдпт станал птпад 

сппред ЕУ дефиницијата вклушуваат: 

 Кприсникпт сака да се пслпбпди пд прпизвпдпт; 

 Никпј не сака да гп купи (да плати пари за) прпизвпдпт; 

 Прпизвпдпт не мпже ппвеќе да ја врщи ппшетната функција за кпја е купен, иакп делпвите 

пд прпизвпдпт мпже сеущте да имаат вреднпст и мпже да се кпристат; 

 Цената на неппхпдната ппправка е ппвиспка пд екпнпмската вреднпст на прпизвпдпт. 

  

Штпм прпизвпдпт стане ПЕЕП истипт мпже да се складира, трансппртира и третира самп пд страна 

на лиценцирани пператпри. Реупптреба на ПЕЕП знаши дека прпизвпдпт (гп ппсетува системпт за 

птпад“ и ппсле прпверката или ппправката истипт мпже ппвтпрнп да се прпдаде/упптреби. Пвпј 

нашин на ппправка мпже да се изврщи самп пд пператпри кпи ппседуваат дпзвпла пбезбедувајќи 

грижа за ппасните кпмппненти, прифатливи услпви за рабптниците и спрешуваое на лпкалнптп 

загадуваое.  

 

Лиценцираните центри за реупптреба мпже да бидат прганизирани лпкалнп или регипналнп, на 

пример вп близина на ппщтинските спбирни центри. Се дпдека прпизвпдпт пстанува вп негпвата 

ппшетна  функција и фпрма, кприсните прпизвпди мпже да се спртираат и на истите да се направат 

дури и мали ппправки. Ваквите центри би мпжеле на пример да ппнудат рабпта на неврабптени 

или лица сп ппсебни пптреби. Дпбрата реупптреба ќе биде дпбра за живптната средина, а истптп 

се преппрашува и вп Директивата за ПЕЕП.  

 

 
5.8 Ппдпбруваое на услпвите на пазарпт за третман, прерабптка и рециклираое на ПЕЕП 

 

Третманпт и рециклираоетп на ПЕЕП најнапред зависи пд функципнираоетп на системите за 

пдделнп спбираое. Се дпдека е вп спгласнпст сп медунарпдните и ЕУ регулативи (пр. Базелска 

кпнвенција) , впзмпжнп е да се увезува ПЕЕП пд други земји и истипт да се извезува за третман. За 

некпи видпви на специјален третман, рециклираое и птстрануваое, ппстпјат самп некплку 

фабрики вп цела Еврппа. Еврппскипт систем за ПЕЕП изгледа е сé ппзависен пд прекугранишен 

пренпс. 

  

Бидејќи Македпнија е мала земја, третманпт на македпнскипт ПЕЕП ќе се врщи вп странски 

кпмании кпи за тпа ќе наплатат виспки надпместпци. Дпкплку екплпщките стандарди за 

рециклираое и третман се исти, единственипт негативен ефект пд неградеое на ппстрпјки за 

третман вп Македпнија се ппвиспките емисии пд трансппртпт на ПЕЕП. Сепак, практишнп кажанп, 
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некпј пред-третман секакп ќе се врщи вп Македпнија. Виспкипт извпз  на ПЕЕП би мпжел истп така 

да вклуши непптребнп виспки трпщпци за македпнските кплективни ппстапуваши. 

  

Вп секпј слушај важен ппттик би требалп да бидат бизнис мпжнпстите за расклппуваое, третман и 

рециклираое на ПЕЕП вп Македпнија. Сп пглед дека вп Македпнија има релативнп ефтина 

рабптна сила а земјата е лпцирана вп центарпт на Балканпт, би требалп да ппстпи гплем 

пптенцијал за индустријата за рециклираое. Пва не се применува самп за птпадпт кпј пптекнува 

пд Македпнија, туку истп и за ПЕЕП пд спседните земји. Мпжнпстите би требалп да се прпверат сп 

кплективните системи, индустријата и македпнските пргани кпи прпмпвираат развпј на бизниспт. 

Истп така би требалп да се разгледаат мпжните ЕУ прпграми (види ппгпре).  

 

 

 

6. ЕКПНПМСКИ МЕРКИ 

 

Принциппт „пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт“  пзнашува дека прпизвпдителите и увпзниците треба 

да ги ппкријат трпщпците за спбираое, третман и птстрануваое. Тие би требалп да ги ппкријат 

дури и трпщпците за инспекција пд страна на надлежните пргани, пдржуваоетп на регистарпт на 

прпизвпдители итн. Дури и акп финансии има на распплагаое, субвенципнираоетп на системи за 

управуваое сп ПЕЕП би билп вп кпнфликт сп принциппт „пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт“ и 

Директивата за ПЕЕП.  

 

Трпщпците за целипт систем за ПЕЕП треба да бидат вклушени вп цената на нпвата ЕЕП пущтена на 

пазарпт. Искуствптп пд северна Еврппа ппкажува дека цените на нпвата електришна и електрпнска 

ппрема не се згплемиле знашителнп, дури и кпга се финансираат сеппфатни системи за ПЕЕП 

(ппвеќе пд 20 kg на жител). Дел пд пришината за пва е фактпт дека ПЕЕП спдржи вредни, 

рециклирашки ресурси и акп „спбираоетп на медпт“ се избегне, пвие вреднпсти мпже да 

финансираат гплем дел пд системпт.  

 

Впсппставуваое на систем за ПЕЕП би требалп да има ппмали екпнпмски ефекти врз 

македпнската администрација, бизниспт и жителите. Ппщтините мпже да се сппшат сп ппгплеми 

предизвици. Некпи еврппски земји прифатиле дека државата треба да ги ппкрие трпщпците за 

лиценцираое, надзпр и впдеое на регистарпт 9какп щтп е слушајпт за Р.Македпнија). Дпкплку се 

прифати пва рещение, државата треба да пбезбеди дпвплнп финансии пред да стапи на сила 

легислативата за ПЕЕП.  

 

Истп така прифатени се ппределени субвенции сп цел да се развијат нпви технплпгии и метпди 

(види ја дискусијата ппгпре). Пвие би требалп да вклушат ппвеќе аспекти какп щтп се екплпщки, 

бизнис и врабптуваое. За пвпј тип активнпсти ппстпјат некплку ЕУ прпграми кпи се на 

распплагаое, иакп не ги субвенципнираат пбишите системи за ПЕЕП.   
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7. ЕДУКАЦИЈА И КАМПАОИ ЗА ППДИГАОЕ НА ЈАВНА СВЕСТ 

 

7.1. Едукација 

Едукацијата е една пд најважните алатки за ппдигаое на свеста и правеое шекпр напред вп 

сппдветнп управуваое сп ПЕЕП. Ппсебнп внимание треба да се ппсвети на децата вп претщкплска 

впзраст, ушениците вп среднптп пбразпвание и прпизвпдителите на ЕЕП (тпп меначментпт и 

врабптените пспбенп пние кпи рабптат вп прпдавниците пднпснп директнп се вклушени вп 

прпдажбата на ЕЕП). 

 

Децата и ушениците мпже да бидат мнпгу успещни вп испраќаоетп ппрака на нивните рпдители и 

ппвпзрасните. Пд друга страна, акп се заппшне сп едукација за селектираое на разлишни типпви 

птпад вп дпмаќинствата пва мпже да даде резултати на дплгпрпшна пснпва. 

  

Градеоетп на капацитетите на тпп меначментпт и врабптените вп прпдавниците за ЕЕП е важен 

шекпр напред кпн успещнп управуваое сп ПЕЕП. Врабптените директнп вклушени вп прпдажбата 

треба да ги знаат свпите пбврски спгласнп Закпнпт и треба да имаат пснпвни знаеоа за дпбрите 

пракси за управуваое сп ПЕЕП. Имплементацијата на разлишни прпекти  и активнпсти би требалп 

да се изврщи вп спрабптка сп надлежните пргани, НВП, Стппанската кпмпра и други релевантни 

шинители.  

 

7.2 Ппдигаое на јавна свест 

Ппстапуваоетп сп ПЕЕП влијае на спцијалнипт и екпнпмскипт раст, знаеоетп и развпјпт дпкплку 

се применува на пдгпвпрен нашин. Пд друга страна, на крајпт на нивнипт живптен циклус, ПЕЕП 

мпже да предизвика ризици пп здравјетп на лудетп и живптната средина дпкплку не се управува 

сппдветнп. Ппради тпа, пд гплемп знашеое е да се кпмуницира за прпблемпт за сппдветна 

селекција на ПЕЕП ппради негпвите негативни влијанија врз живптната средина вп слушај на 

несппдветнптп птстрануваое. Најгплем брпј пд шинителите, вклушувајќи ја и јавнпста не се свесни 

за негативните влијанија врз живптната средина и здравјетп на лудетп пд несппдветнптп 

птстрануваое. Ппради тпа, Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планиарое треба да 

прганизира мнпгу кампаои и разлишни типпви настани вп спрабптка сп прпизвпдителите на ПЕЕП, 

рециклатприте, спбирашите и ппщтините сé сп цел да се ппдигне свеста за сппдветнп управуваое 

сп ПЕЕП.   

 

Кампаоата за ппдигаое на свеста на јавнпста би тебалп да се прганизира преку дистрибуција на 

пешатен материјал (брпщури, ппстери) вп ушилищтата и прпдавниците за ЕЕП, примена на 

интернет и спцијалните мрежи ( (Facebook, Twitter итн.) фпкусирани на: 

-  Генерираое на ПЕЕП и ппасните супстанци кпи се спдржат вп ЕЕП;  

- Негативнптп влијание на шпвекпвптп здравје и живптната средина;  

- Пптенцијал и кприст пд сппдветнп рециклираое и птстрануваое. 
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Пд друга страна, мнпгу е важнп да се ппдигне свеста на прпизвпдителите на ПЕЕП за сппдветнп 

управуваое сп пвпј вид на птпад. Главнипт фпкус треба да биде ставен на: 

 Сппдветна селекција на ПЕЕП и зпщтп е важнп истипт да се рециклира и реупптреби; 

 Впсппставуваое на кплективни системи и бенефитпт за сите шинители пспбенп при 

спрабптка сп ппщтините;  

 Јавни кпнсултации и сп прпизвпдителите на ПЕЕП. 

 

Пваа кампаоа треба да се спрпведе паралелнп сп кампаоата за јавнпста, нп сп разлишен припд. 

Впглавнп надлежните пргани треба да прганизираат кпнсултативни спстанпци сп меначерите за 

ппдпбруваое на управуваоетп сп ПЕЕП вп нивните капацитети.  

 

 

 

8. МАКЕДПНСКП ЗАКПНПДАВСТВП  

 

Пснпвните закпнски бараоа вп пднпс на управуваоетп сп ПЕЕП се прппищани вп Закпнпт за 

управуваое сп птпадпт (Сл. Весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/11 и 

51/11). Деталните пдредби се прппищани вп Закпнпт за електришна и електрпнска ппрема и птпад 

пд електришна и електрпнска ппрема усвпен вп 2012 гпдина (Сл. Весник на РМ бр. 02/2012) а кпј 

влезе вп сила на 01.01.2013. Ппнатаму, типпвите на ЕЕП кпи се ппфатени сп пвпј Закпн се 

прппищани вп Листата на прпизвпди кпи пптпадаат вп категпријата на електришна и електрпнска 

ппрема (Сл. Весник на РМ бр. 133/2012).  

 

8.1 Закпн за управуваое сп птпадпт 

Закпнпт за управуваое сп птпадпт е рамкпвен закпн кпј ги прппищува ппщтите правила за 

ппстапуваое сп ппасен и неппасен птпад. Закпнпт е фпкусиран на следнптп: 

 Пплитики и цели на управуваоетп сп птпадпт;  

 Планпви и прпграми за управуваое сп птпад;  

 Права и пбврски на физишкитe и правни лица вп пднпс на управуваоетп сп птпaдoт; 

 Нашините и услпвите ппд кпи се врщи спбираое, третман, складираое, прерабптка и 

птстрануваое на птпад;  

 Мпнитпринг;  

 Инфпрмативен систем;  

 Финансираое и  

 Надзпр.  

 

Целите на Закпнпт ја следат хиерархијата за управуваое сп птпад преку пбезбедуваое на виспкп 

нивп на защтита на шпвекпвптп здравје и живптната средина.  
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Хиерархијата за управуваое сп птпад се спстпи пд следните пет шекпри:  

Чекпр 1: Да се избегне спздаваое на птпад какп припритет;  

Чекпр 2: Минимизација на кплишествптп спздаден птпад; 

Чекпр 3: Да се искпристат предметите кплку щтп е мпжнп ппвеќепати; 

Чекпр 4: Да се рециклира щтп мпже самп пткакп билп реупптребенп; 

Чекпр 5: Да се птстрани тпа щтп пстана на пдгпвпрен нашин. 

 

Управуваоетп сп птпадпт следејќи ги гпренаведените шекпри ќе пбезбеди пдржлив развпј преку 

защтита и защтеда на прирпдните ресурси и ппстигнуваое на виспк степен на защтита на 

живптната средина и шпвекпвипт живпт и здравје.  

 

Закпнпт за управуваое сп птпадпт дава сплидна пснпва за прппищуваое на ппдзакпнски акти кпи 

ппдеталнп ќе ги регулираат специфишните видпви птпад.  

 

 

8.2 Наципнална стратегија за управуваое сп птпад (НСУП) (2009-2020) 
Наципналната стратегија за управуваое сп птпад ги дефинира пснпвните наспки за ппстапнп 

впсппставуваое на систем за управуваое сп птпад вп земјата кпи ја следат хиерархијата за 

управуваое сп птпад и пснпвните принципи за пдржливп кпристеое на прирпдните ресурси 

(НСУП, 2008).  

 

Стратещка карактеристика на управуваоетп сп ПЕЕП е наспшена кпн принциппт „пдгпвпрнпст на 

прпизвпдителпт“. Тпа знаши дека прпизвпдителпт пдгпвпрен за пдделнп спбираое и 

рециклираое на ПЕЕП мпже тпа да гп стпри на два нашини: преку мрежа на специјализирани јавни 

центри за спбираое и рециклираое (фпрмирани пд лпкалните сампуправи) или преку мрежа пд 

спбирни центри прганизирани пд прпизвпдителите на ПЕЕП. Пред-третманпт (расклппуваое на 

ПЕЕП), рециклираое и птстрануваое на ПЕЕП треба да се направи вп лиценцирани капацитети вп 

земјата или вп странствп.  

 

Сп цел да се примени Стратегијата за управуваое сп птпад пптребнп е да се преземат следните 

активнпсти: 

 Ппдгптпвка на плански дпкументи за управуваое сп ПЕЕП; 
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 Кампаои за ппдигнуваое на јавната свест; 

 Ппдгптпвка на ппдзакпнски акти кпи ќе ги регулираат специфишните услпви за управуваое 

сп ПЕЕП, прппищани вп Анексите на Директивата за ПЕЕП; 

 Впсппставуваое на прганизаципна, финансиска и пперативна структура за спбираое, 

третман, рециклираое и птстрануваое на ПЕЕП; 

 Впсппставуваое на систем за ппстапуваое сп птпадна ппрема; 

 Развпј на финансиски инструменти за ппддрщка на щемата за управуваое сп ПЕЕП. 

 

Сите гпреневедени активнпсти се дел пд акципнипт план вп Стратегијата, кпи е планиранп да се 

реализираат вп перипдпт пд 2011-2014. Пд пваа гледна тпшка, јаснп е дека некпи пд активнпстите 

се веќе спрпведени. Земјата гп усвпи Закпнпт за управуваое сп ПЕЕП вп 2012, а целпсната 

имплементација се пшекува да заппшне вп 2015 гпдина кпга прпизвпдителите се пшекува да ппшнат 

да ги плаќаат надпместпците за кплишините на увезена ЕЕП. Изгптвени се и некплку Правилници 

кпи регулираат пдделни делпви пд Закпнпт кпј е вп сила. Вп пднпс на имплементацијата на 

Закпнпт, ппстпјат некплку кпмпании лиценцирани за трансппрт на ппасен птпад какп и некплку 

кпмпании кпи се лиценцирани за складираое и третман на ПЕЕП. Сп цел да се впсппстави целипт 

систем неппхпднп е да се фпрмираат ппстрпјки за рециклираое и третман на ПЕЕП. Штпм се 

пснпваат кплективните ппстапуваши и се дефинираат кплишинитена птпад приватнипт сектпр би 

требалп да биде ппттикнат да инвестира вп пбласта на рециклираое каде има гплем пптенцијал 

за бизнис мпжнпсти (види Ппглавје 5). Дпкплку вп иднипт перипд пвие типпви на ппстрпјки не се 

пснпваат земјата ќе теба да гп испраќа спздаденипт ПЕЕП вп странствп.   

 

 

8.3 Наципнален план за управуваое сп птпад (НПУП) (2009-2015) 

 

Наципналнипт план за управуваое сп птпад е базиран на усвпената НСУП ги дава пснпвите за 

имплементација на ефикасен интегриран систем за управуваое сп птпад. Вп пвпј дпкумент, ПЕЕП 

се третира вп категпријата на ппсебни видпви птпад кпј пбишнп е измещан сп кпмуналнипт птпад и 

заврщува на кпмуналните деппнии.  

 

Планпт ја пптенцира пптребата за инвестираое вп ппрема за селективнп спбираое, складираое и 

третман на ПЕЕП пп пснпваое на кплективните ппстапуваши и пткакп ќе ппшнат да се плаќаат 

надпместпците пд страна на прпизвпдителите на ПЕЕП. Пвие надпместпци се наменети да ги 

ппкријат трпщпците на сите шекпри на системпт за управуваое сп птпад какп щтп е спбираое, 

третман и птстрануваое на птпад. Спбранипт птпад мпже да се складира вп ппстрпјки вп кпи 

мпже да се изврщи самп еднпставен пред-третман какп щтп е рашнп расклппуваое на ПЕЕП на 

пдделни фракции. Рециклираоетп на некпи фракции мпже да се направи вп земјата а за пние за 

кпи нема ппстрпјки вп земјата мпже да се испратат вп лиценцирани кпмпании вп странствп.  

 

Спгласнп Акципнипт план дефинирани се низа активнпсти кпи треба да се испплнат. Вп перипдпт 

2012-2015, се планира впведуваое на дпбрпвплен систем и/или такса за 
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управуваое/птстрануваое на ПЕЕП. Шемите, планпвите, физибилити студиите за управуваое сп 

ПЕЕП какп и впсппставуваоетп на прганизаципна и пперативна инфраструктура  вп пднпс на 

спбираое, третман, реупптреба, рециклираое и птстрануваое на ПЕЕП се планира да се пстварат 

вп перипдпт 2013-2015.  

 

Целите за спбираое на ПЕЕП вп НПУП се предвидени да бидат 90 % дп 2014. Пва е мнпгу 

амбиципзна брпјка сп пглед дека рпкпт за впсппставуваое на кплективни ппстапуваши прппищани 

вп Закпнпт за ПЕЕП е на крајпт на 2014. Друга прешка за впсппставуваое на кплективни 

ппстапуваши пред прппищанипт краен рпк вп Закпнпт се финансиите пптребни за негпвп 

впсппставуваое и функципнираое. Надпместпците кпи треба да бидат ппкриени пд страна на 

прпизвпдителите за сите трпщпци пкплу функципнираоетп на ппстапувашите ќе ппшне да се 

плаќаат пд 2014 щтп знаши дека е невпзмпжнп да се ппстигнат целите прппищани вп НПУП.  

 

 

8.4 Закпн за управуваое сп ЕЕП и ПЕЕП 

Деталните пдредби ппврзани сп управуваоетп сп ПЕЕП се прппищани вп Закпнпт за управуваое 

сп електришна и електрпнска ппрема и птпад пд електришна и електрпнска ппрема (Сл. Весник на 

РМ 02/2012). 

 

Пснпвни цели на Закпнпт се:  

≠ Намалуваое на најмалп нивп на негативнптп влијание пд птпадпт пд електришна и 

електрпнска ппрема на живптната средина и здравјетп на лудетп; 

≠ Прпмпција на стандардите за защтита на живптната средина пд страна на 

прпизвпдителите, дистрибутприте и крајните кприсници за целпкупнипт живптен циклус 

на прпизвпдите пспбенп преку третман, прерабптка и птстрануваое на птпадна 

електришна и електрпнска ппрема; 

 

Спгласнп принциппт за пдржлив развпј дппплнителни цели на Закпнпт се: 

≠ Спрешуваое на спздаваоетп и фрлаоетп птпад пд електришнаи електрпнска ппрема; 

≠ Ппстигнуваое на виспкп нивп на реупптреба, рециклираое и други типпви третман на 

ПЕЕП какп и редуциранп птстрануваое на деппнии; 

≠ Пбезбедуваое на услпви за пснпваое и развпј на пазарпт за реупптреба, рециклираое и 

други нашини за третман на ПЕЕП; и 

≠ Пбезбедуваое на еднаква пплпжба на пазарпт какп за дпмащните така и за странските 

кпмпании и елиминација на бариерите кпи мпже да гп нарущат пазарпт сп ЕЕП. 

 

Закпнпт прппищува пдредби кпи се пднесуваат на защтитата на живптната средина фпкусирани на 

дизајнпт на ЕЕП кпја е пущтена на пазар какп и бараоа вп пднпс на забраната за упптреба на 

ппасни супстанци вп ппремата.  
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Впппщтп, Закпнпт гп прппищува принциппт „пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт“  кпј бара 

прпизвпдителите, увпзниците, дистрибутерите и тргпвците на малп на ЕЕП да ги ппкријат 

трпщпците за прпизвпдствп, третман и птстрануваое на птпадпт спздаден пд нивните активнпсти.  

 

Ппщтите пбврски на прпизвпдителите/увпзниците/дистрибутерите на ПЕЕП се следните: 

 Да се регистрираат вп Министерствптп за живптна средина прв пат кпга ќе пущтат на пазар 

ЕЕП; 

 Да ја пзнашат електришната и електрпнска ппрема;  

 Да ги инфпрмираат крајните кприсници за негативните влијанија врз шпвекпвптп здравје и 

живптната средина ппради присуствптп на ппасните супстанци;  

 Да ги инфпрмираат крајните кприсници за нивните пбврски за пдделнп спбираое на ПЕЕП;  

 Да ги инфпрмираат крајните кприсници за нашинпт на реупптреба, третман и рециклираое 

на ПЕЕП и впсппставените системи за управуваое сп ПЕЕП (кплективни ппстапуваши); 

 Да се регистрираат какп индивидуални ппстапуваши или да станат дел пд кплективен 

систем за ппстапуваое сп ПЕЕП; 

 Индивидуалнп или преку кплективен систем да ги ппкријат надпместпците неппхпдни за 

за пбезбедуваоена сппдветнп ппстапуваое сп ПЕЕП.  

 

Мали прпизвпдители се дефинирани какп: “прпизвпдители кпи пущтаат на пазар или увезуваат вп 

Република Македпнија ппмалку или еднаквп на 1000 kg електришна ппрема и ппмалку или 

еднаквп на 50 kg електрпнска ппрема”. Пвие прпизвпдители имаат пбврска да се регистрираат вп 

Министерствптп за живптна средина и да ппднесат бараое за пслпбпдуваое пд плаќаое на 

надпместпците базиранп на фактпт дека се мали. 

 

Градпначалниците на ппштините имаат пбврска да прганизираат пдделнп спбираое на птпадната 

ппрема, да лиценцираат спбираши на ПЕЕП пд дпмаќинствата какпи да пснпваат спбирни центри 

за пдделнп спбираое на ПЕЕП вп спрабптка сп лиценцирани спбираши на нивната теритприја.  

 

Наципнални цели за спбираое пп жител се прппищани вп шлен 26 пд Закпнпт се 4 kg пп жител 

гпдищнп дп 31 Декември 2020. 

 

Краен кприсник (пптрпщуваш) е пбврзан да гп спбере, пддели и дпстави ПЕЕП дп дистрибутерпт 

или пвластенипт спбираш вп кплективен центар пснпван за таа намена.  

 

Кпмпаниите кпи се пснпвани пд прпизвпдителите да рабптат какп кплективен ппстапуваш имаат 

пбврска да гп прганизираат целипт систем за управуваое сп ПЕЕП сп пптпищуваое на дпгпвпр сп 

трансппртери, ппстрпјки за складираое, третман и рециклираое на ПЕЕП. Истп така, кплективните 

ппстапуваши имаат пбврска да ја инфпрмираат јавнпста и крајните кприсници за следнптп:  

 Забраната за пставаое на птпадната ппрема какп неспртиран кпмунален птпад и 

пбврската за пдделнп спбираое на пвпј вид на птпад; 

 Впсппставените системи за превземаое на птпадна прпема; 
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 Нашините за реупптреба, рециклираое или друг нашин на третман на птпадната ппрема; 

 Мпжните негативни ефекти пп шпвекпвптп здравје и живптната средина какп резултат на 

присуствптп на ппасни супстанци; и 

 Знашеоетп на етикетата за пдделнп спбираое на птпадната ппрема (прешкртана кпрпа за 

кпмунален птпад). 

 

Закпнпт истп така ги прппищува целите за реупптреба и рециклираое на ПЕЕП какп за 

индивидуалните така и за кплективните ппстапуваши сп ПЕЕП прппищани вп шлен 35. 

Кплективните и индивидуалните ппстапуваши се пбврзани да впдат евиденција за птпадпт 

испратен на ппнатампщнп ппстапуваое и за тпа да ја известат Управата за живптна средина вп 

рамките на Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое.  

 

Закпнпт истп така ги специфицира надпместпците за управуваое сп ПЕЕП кпи теба да бидат 

ппкриени пд страна на прпизвпдителите/увпзниците дадени вп Табелата ппдплу: 

 

Вид на ппрема Надпместпк  

(ден/кг) 

1. Гплеми дпмащни апарати 50 

2. Мали дпмащни апарати 80 

3. Ппрема за инфпрматишка технплпгија и  

телекпмуникација 

60 

3.1 Мпнитпри 70 

4. Ппрема  за щирпка пптрпщувашка и забавна 

електрпника 

60 

4.1 ТВ  90 

5. Ппрема за псветлуваое 80 

5.1 Флупресцентни, кпмпактни и други сијалици 120 

6. Електришни и електрпнски апарати (псвен гплеми 
неппдвижни индустриски прудија) 

100 

7. Електришни и електрпнски играшки и ппрема за 

забава и сппрт 

100 

8. Медициснки уреди (псвен апарати кпи мпже да 

предизвикаат радијација или инфекција) 

100 

9. Инструменти за мпнитпринг и кпнтрпла 100 

10. Автпмати 50 

 

Надпместпците ќе бидат ппределени пд страна на секпј кплективен ппстапуваш пдделнп. 

Кплективните ппстапуваши имаат мпжнпст да спберат најдпбри ппнуди пд кпмпаниите 

лиценцирани за трансппрт, складираое, третман и рециклираое врз пснпва на јавни тендери, 

ппради щтп се пшекува разлика вп надпместпците ппмеду разлишните кплективни ппстапуваши. 

Месешен и гпдищен извещтај за спбраните кплишини птпадна ппрема е пбврска за кплективните 
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ппстапуваши какп и за индивидуалните ппстапуваши. Ппстпјат некплку нашини сппред кпи 

прпизвпдителпт/увпзникпт е пслпбпден пд плаќаое на надпместпк и тпа: вп слушај кпга 

прпизвпдителпт/увпзникпт има дпгпвпр сп кплективен ппстапуваш кпј вп негпвп име и за негпва 

сметка ппстапува сп птпадната ппрема; кпга прпизвпдителпт/увпзникпт е лиценциран какп 

индивидуален ппстапуваш и вп слушај кпга прпизвпдителпт/увпзникпт е регистриран какп мал 

прпизвпдител.  

 

Мпнитпринг на примената на Закпнпт е пбврска на Државнипт инспектпрат за живптна средина. 

Вп некпи слушаи инспектприте за живптна средина спрабптуваат сп инспектприте пд други 

министерства и ппщтините вп зависнпст пд пбемпт и типпт на рабптата.  

 

Закпнпт истп така прппищува казнени пдредби за физишки и правни лица кпи не ги испплнуваат 

нивните пбврски. Вп зависнпст пд прекрщуваоетп вп закпнпт се прппищани разлишни глпби.  

 

 

8.4.1 Листа на видпви прпизвпди кпи пптпадаат вп категпријата електрична и електрпнска 

ппрема (Сл. Весник на Република Македнија бр. 133/2012) 

 

Пбемпт на Листата на прпизвпди кпи пптпадаат ппд категпријата електришна и електрпнска 

ппрема е иста какп и индикативната листа на ЕЕП вп Анекс II пд Директивата за ПЕЕП 2012/19. 

Типпвите на ЕЕП се ппделени на 10 категприи кпи се: 

1. Гплеми дпмащни апарати 

2. Мали дпмащни апарати 

3. Ппрема за инфпрматишка технплпгија и телекпмуникација 

4. Ппрема за щирпка пптрпщувашка  

5. Ппрема за псветлуваое 

6. Електришни електрпнски апарати 

7. Електришни и електрпнски играшки и ппрема за забава и сппрт; 

8. Медицински уреди (псвен апарати кпи мпже да предизвикаат радијација или инфекција  

9. Инструменти за мпнитпринг и кпнтрпла 

10. Автпмати 

 

Листата истп така дава инфпрмации за сите ппт-категприи на електришна и електрпнска ппрема сп 

цел нивна лесна категпризација.  

 

8.4.2  Правилник за фпрмата и спдржината на бараоетп за регистрација какп прпизвпдител кпј 

пушта на пазар или увезува какп краен кприсник вп Република Македпнија електрична и 

електрпнска ппрема, фпрмата и спдржината на регистарпт на прпизвпдители, начинпт на 

впдеое на регистарпт, какп и фпрмата и спдржината на сертификатпт за прием вп регистарпт 

(Сл. Весник на РМ бр. 133 /2012;) 
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Пвпј Правилник гп прппищува нашинпт на регистрација на прпизвпдители/увпзници на електришна 

и електрпнска ппрема, фпрмата и спдржината на регистарт какп и фпрмата и спдржината на 

сертификатпт за прием вп регистарпт издаден пд Управата за живптна средина.  

 

8.4.3 Правилник за фпрмата и спдржината на бараоетп заради неиздаваое на дпзвплата 

пднпснп недпнесуваое на решение за пдбиваое на бараоетп за издаваое на дпзвплата за 

ппстапуваое сп птпадна ппрема (Сл. Веник на РМ бр. 24/2012; 38/2012) 

 

Врз пснпва на Закпнпт за управуваое сп ПЕЕП кпмпаниите кпи имаат намера да се лиценцираат 

какп кплективни ппстапуваши треба да дпстават бараое прпследенп сп дпкументи какп дпказ дека 

кпмпанијата ги испплнува бараоата прппищани вп Закпнпт. Вп слушај Министерствптп да не и 

издаде дпзвпла на кпмпанијата вп рпк пд 60 дена и не и дпстави Рещение дека е пдбиена, 

кпмпанијата има правп на жалба. Пвпј Правилник ја прппищува фпрмата и спдржината на 

бараоетп кпе треба да гп дпстави кпмпанијата кпја не дпбила дпзвпла какп кплективен 

ппстапуваш ниту дпбила Рещение пд Министерствптп за живптна средина дека и се пдбива 

бараоетп за издава на дпзвпла за ппстапуваое сп птпадна ппрема.  

  

8.4.4 Правилник за фпрмата и спдржината на пзнаката за пдделнп спбираое на ПЕЕП (Сл. 

Весник на РМ бр. 77/2012) 

 

Пвпј Правилник ја прппищува фпрмата и спдржината на знакпт кпј се става на електришната и 

електрпнската ппрема вклушителнп и ппдатпци за гплемината на пвпј знак. Знакпт е ист какп и 

пнпј прппищан вп Директивата за ПЕЕП 2012/19/EУ (прешкртана кпрпа за кпмунален птпад). 

 
 

 

8.4.5 Правилник за фпрмата и спдржината на ппканата за едукација, начините за 

имплементација на едукацијата какп и начинпт на впдеое евиденција за имплементација на 

едукацијата (Сл. Весник на РМ бр. 33/2012) 

 

Вп слушај инспектприте за живптна средина да најдат пдредени нерегуларнпсти за време 

инспекцијата имаат мпжнпст да дпстават ппкана за едукција на лицетп кпе гп направилп 

прекрщпкпт. Фпрмата и спдржината на пваа ппкана е прппищана сп пвпј Правилник.  
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9. ППНАТАМПШЕН РАЗВПЈ НА УПРАВУВАОЕТП СП ПЕЕП 

 

Пснпва за развпј на системпт за управуваое сп ПЕЕП вп земјата треба да бидат наципналните 

цели прппищани вп Закпнпт за управуваое сп ПЕЕП, сппред кпи најмалку 4 kg гпдищнп пп глава на 

жител теба да биде спбранп дп 2020 гпдина. Истпвременп, минималните цели за ппвтпрна 

упптреба и рециклираое прппищани вп шлен 35 пд Закпнпт за ПЕЕП треба да бидат испплнети. 

Тпа знаши дека дп 31 Декември 2020 следните стапки за ппвтпрна упптреба и рециклираое треба 

да се испплнат пд страна на индивидуалните и кплективните ппстапуваши:  

 1) за ПЕЕП кпи пптпадаат ппд категприите 1 (Гплеми дпмащни апарати) и 10  (автпмати) најмалку: 

a) Стапка на прерабптка пд  80 % пд прпсешната тежина на ппремата;  

b) Стапка на ппвтпрна упптреба пд  75 % пд прпсешната тежина на ппремата;  

2) за ПЕЕП кпи пптпадаат ппд категприите 3 (ппрема за инфпрматишка технплпгија и 

телекпмуникација) или 4 (ппрема за щирпка пптрпщувашка)најмалку: 

a) Стапка на прерабптка пд 75 % пд прпсешната тежина на ппремата; 

b) Стапка на ппвтпрна упптреба и рециклираое на делпвите, материјалите и супстанциите пд 

65 % пд прпсешната тежина на ппремата; 

3) за ПЕЕП кпи пптпадаат ппд категприите 2 (мали дпмащни апарати), 5 (ппрема за псветлуваое), 6 

(електришни и електрпнски апарати), 7 (електришни и електрпнски играшки и ппрема за забава и 

сппрт) или 9 (ппрема за мпнитпринг и кпнтрпла) пд најмалку:  

a) Стапка на прерабптка пд 70 % пд прпсешната тежина на ппремата; 

b) Стапка на ппвтпрна упптреба пд  50 % пд прпсешната тежина на ппремата, и 

4) за птпадната ппрема сијалици сп гаснп празнеое, стапката за ппвтпрна упптреба и 

рециклираое пд најмалку 80 % пд прпсешната тежина на ппремата. 

 

Сп цел да се имплементираат гпренаведените цели земјата треба да се фпкусира на 

зајакнуваоетп и ппдпбруваоетп на механизмите за спрабптка ппмеду сите шинители (властите, 

приватнипт сектпр, академијата и граданскипт сектпр); прпмпција на управуваоетп сп ПЕЕП на 

екплпщки нашин и минимизираое на влијаниетп врз живптната средина и здравјетп на лудетп 

притпа кпристејќи ги преднпстите на мпжнпстите кпи тие ги презентираат.  

 

Улпгата на секпј шинител треба јаснп да биде дефинирана спгласнп пдгпвпрнпстите, капацитетите 

и сппспбнпстите. Пттука, надлежните пргани (лпкални и наципнални) треба да се фпкусираат на: 

≠ Развпј, впсппставуваое и спрпведуваое на интегриран систем за управуваое сп ПЕЕП 

преку негпвипт живптен циклус. Пва мпже да вклуши примена на екпнпмски инструменти 

какп грантпви, меки кредити за инвестираое вп ппстрпјките и ппремата и згплемуваое на 

свеста на пазарпт.  

≠ Развпј и прпмпција на упатства за спбираое, рециклираое и кпнешнп птстрануваое на 

ПЕЕП вп спгласнпст сп најдпбрите дпстапни техники; 

≠ Впсппставуваое на ефикасни механизми сп клушните шинители какп щтп се 

прпизвпдителите, рециклатприте, НВП итн.  
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≠ Развпј и прифаќаое на мерки, механизми и финансиска ппмпщ на нефпрмалнипт сектпр  

сп цел да стане дел пд фпрмалнипт ланец; 

≠ Ппдигаое на јавна свест преку кампаои и едукација.   

 

Приватнипт сектпр какп щтп се прпизвпдителите, дистрибутерите, рециклатприте, трансппртните 

кпмпании и други кпмпании вклушени вп разлишни фази вп управуваоетп сп ПЕЕП, мпже да ги 

преземат следните активнпсти: 

≠ Инвестираое вп инфраструктурата за спбираое, прерабптка и рециклираое на ПЕЕП; 

≠ Примена на екплпщки сертифицирани рециклатпри и пбезбедуваое на извпз вп екплпщки 

сертифицирани ппстрпјки притпа рабптејќи вп спгласнпст сп Базелска кпнвенција и 

земајќи гп предвид принциппт на блискпст; 

≠ Интегрираое на нефпрмалнипт сектпр вп земјата вп щемата за управуваое сп ПЕЕП (НВП, 

градански прганизации); 

≠ Да се пбезбеди инфпрмација за влијаниетп на ПЕЕП врз здравјеттп на лудетп и живптната 

средина; 

≠ Вклушуваое вп изгптвуваое на закпнпдавствптп пд интерес; 

≠ Имплементација на ефикасен систем за управуваое сп ПЕЕП; 

≠ Транспарентнп управуваое сп примена на реални ппдатпци и инфпрмации за кпнешнипт 

шекпр вп управуваоетп сп птпадпт;  

≠ Пдржуваое на адекватна евиденција; 

≠ Да се пбезбеди птстрануваое на кпмппнентите  пд птпадпт кпи немпже да се рециклираат 

вп ппстрпјки кпи ги испплнуваат екплпщките стандарди; 

≠ Впсппставуваое и имплементација на мпнитпринг систем; 

≠ Спрабптка сп власта сп цел развпј на упатства базирани на најдпбри пракси. 

 

Наушните прганизации и академијата истп така треба да бидат вклушени вп управуваоетп сп 

птпадпт преку следптп: 

≠ Пбезбедуваое на наушна пснпва за креираое на пплитиките на сите нивпа; 

≠ Развпј на Најдпбри Дпстапни Техники и Најдпбри Екплпщки Пракси за управуваое сп 

ПЕЕП; 

≠ Ппдигаое на свеста и едукација; 

≠ Изведуваое на пснпвнп сценарип и примена на мпделираое сп цел предвидуваое на 

идните сценарија вп пднпс на управуваоетп сп ПЕЕП вп земјата; 

≠ Мпнитпринг на перфпрмансите на системпт за управуваое сп ПЕЕП. 

 

Граданските прганизации мпже да придпнесат кпн ппдпбрп управуваое сп птпадпт преку 

разлишни активнпсти какп щтп се: 

≠ Ппдигаое на јавна свест вп пднпс на ппаснпстите присутни вп ПЕЕП кпи имаат негативнп 

влијание врз здравјетп на лудетп и живптната средина; 

≠ Инфпрмираое на пптрпщувашите за нивните права да ја вратат птпадната ппрема 

бесплатнп на дистрибутерпт каде ја купиле ЕЕП;  
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≠ Иницираое прпекти за управуваое сп ПЕЕП на наципналнп и ппщтинскп нивп сп 

спбирашите (фпрмалнипт и нефпрмален сектпр), прпизвпдителите и рециклатприте; 

≠ Ушествп вп развпј на легислатива и упатства за сппдветнп управуваое сп птпад; 

≠ Ушествп вп прпцеспт на дпнесуваое на пдлуки сп владинипт и приватнипт сектпр; 

≠ Мпнитпринг на активнпстите преземени пд страна на властите и приватнипт сектпр вп 

улпга на „куше шувар“; 

≠ Прпмпција на пдржливп кпристеое на ЕЕП; 

≠ Медијација вп кпнфликтни ситуации ппмеду заедниците ппгпдени пд управуваоетп сп 

ПЕЕП (властите и приватнипт сектпр) и 

≠ Ширеое на инпрмации за пддржливи електришни и електрпнски прпизвпди дп клушните 

шинители. 

 

 

 

10. ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПРАШАОА ЗА ПЕЕП 

 

Глпбалнипт ппраст на птпадпт пд електришна и електрпнска ппрема е ппмеду 3 % и 5 % гпдищнп 

какп резултат на згплемени кплишини на ппрема какп щтп се мпбилните телефпни и кпмпјутерите. 

Брзипт технплпщки развпј ппддржан сп дпбар маркетинг е истп така една пд главните пришини за 

ппраст на ПЕЕП.  

 

Какп резултат на присуствптп на некпи ппасни кпмппненти и хемикалии кпи се ппасни за 

шпвекпвптп здравје и живптната средина неппхпднп е безбеднп да се демпнтира ПЕЕП. 

Несппдветната демпнтажа мпже да предизвика пслпбпдуваое на ппасните супстанции вп 

впздухпт, впдата и ппшвата. Ппстпјат мнпгу примери на загадуваое пд средствптп за ладеое вп 

фрижидерите; тещките метали вп батериите; живата, кадмиумпт и арсенпт присутни вп 

кпмпјутерите; плпвптп и електрплуминисцентнипт прав вп екраните итн. Ппради тпа, пптребнп е 

сппдветнп спбираое и расклппуваое на ПЕЕП без крщеое и щиреое на загадувашките материи вп 

живптната средина. Делпвите пд ПЕЕП кпи мпже да се рециклираат да се испратат дп ппстрпјките 

за рециклираое а делпвите щтп не се рециклираат да се испратат на птстрануваое. 

Рециклираоетп на ПЕЕП е кпмплексен прпцес ппради присуствп на разлишни материјали и 

кпмппненти (метал, пластика, стаклп, батерии, кпндензатпри итн.). Мнпгу вредни материјали кпи 

мпже да се рециклираат мпже да се најдат вп ПЕЕП вп микрпскппски кплишини. На пример, вп 

типишен перспнален кпмпјутер мпже да се најдат 0,4 g златп и индиум, метали кпи имаат виспка 

пазарна вреднпст.   

 

Вп иднина ќе има пптреба пд ппвеќе и ппращирени „state-of-the-art“ ппстрпјки за рециклираое на 

ПЕЕП. Инпвативни технплпщки прпцеси ќе се кпристат за разделуваое, на пример, разлишните 

видпви пластика кпја мпже да се најде вп малите дпмащни апарати. Преку кпмбинација на 

инфрацрвена спектрпфптпметрија и екстензивни ппдатпци за хемиската структура на смплите, ќе 

биде мпжнп да се идентификуваат материјали кпи спдржат брпм, итн. Маслата кпи се напдаат вп 

кпмпресприте ќе бидат прпшистени сп ултразвук; ферпманганпт, цинкпт и живата пд 
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искпристените батерии сп примена на кпмплексни термални и хемиски прпцеси ќе се прпшистат; 

пд смарт картишките ќе се дпбијат златни ингпти итн.  

 

 

11. АКЦИПНЕН ПЛАН 
 

Сп цел да се впсппстави сппдветен систем за управуваое сп ПЕЕП вп земјата треба да се преземат 

следните активнпсти: 

 

Сектпр Активнпст Краен рпк Пдгпвпрнпст  

Институципнални 

капацитети 

Зајакнуваое на капацитетите на  

централнп и лпкалнп нивп вп пднпс на 

имплементација на Закпнпт за ПЕЕП 

31.12.2014 Државни и 

лпкални 

инспектпри 

Зајакнуваое на капацитетите на 

прпизвпдителите/дистрибутерите/малите 

тргпвци за сппдветнп управуваое сп 

ПЕЕП 

31.12.2014 Бизнис сектпр 

Прганизаципни 

капацитети 

Впсппставуваое на спбирни ценри 01.06.2016 Лпкална 

сампуправа вп 

спрабптка сп 

кплективните 

ппстапуваши 

Впсппставуваое на кплективни 

ппстапуваши сп ПЕЕП 

31.12.2015 Прпизвпдители   

Развпј на рециклирашки капацитети  Бизнис сектпр 

Екпнпсмки 

инструменти 

Прпмпција на мерки за стимулираое на 

пдделнп спбираое, третман и 

рециклираое на ПЕЕП 

31.12.2016 МЖСПП, МФ, 

бизнис сектпр 

Меки кредити за инвестиции вп ппстрпјки 

и ппрема 

Пбука, едукација и 

ппдигаое на свест 

Кампаои за ппдигаое на свеста на 

лпкалната сампуправа вп пднпс на 

управуваоетп сп ПЕЕП 

31.12.2014 МЖСПП& НВП 

Кампаои за ппдигаое на свеста на 

прпизвпдителите и јавнпста за 

управуваое сп ПЕЕП 

31.12.2014 МЖСПП& НВП 

Зајакнуваое на капацитетите на 

централнп и лпкалнп нивп вп пднпс на 

имплементација на Закпнпт за ПЕЕП 

31.12.2014 МЖСПП& НВП 

Зајакнуваое на капацитетите на 

прпизвпдителите/дистрибутерите/малите 

31.12.2014 МЖСПП& НВП 
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тргпвци за сппдветнп управуваое сп 

ПЕЕП 

Едукативни прпграми за ушеници и 

студенти 

31.12.2014 МЖСПП& НВП 

Пбука на прпизвпдителите за впведуваое 

на дпбра пракса за управуваое сп птпад 

вп нивните капацитети 

31.12.2014 МЖСПП& НВП 

 

 

 


