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Согласно член 40 од Законот за проширена одговорност на производителот за управување со 

посебните текови на отпад („Сл. весник на РСМ“ бр. 216/2021) стручниот орган (Управата за животна 

средина) најдоцна до 30 јуни во тековната година на својата веб-страница објавува податоци за вкупното 

количество производи на даден тек на отпад што се пуштени на пазар за претходната година и за уделот 

на пазарот на колективните постапувачи, утврден врз основа на податoците од доставените годишни 

извештаи согласно со членот 36 од истиот закон. 
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ЗУПОП Закон за управување со пакување и отпад од пакување 

МЖСПП Министерство за животна средина и просторно планирање 

РСМ Република Северна Македонија 

УЖС Управа за животна средина 

ЗУЕЕООЕЕО Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна 
електрична и електронска опрема ЗУЕЕООЕЕО 

ЕЕО Електрична и електронска опрема 

ОЕЕО Отпадна електрична и електронска опрема 

ЗУБАОБА Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори 

ОБА Отпадни батерии и акумулатори 

БА Батерии и акумулатори 
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1. Податоци за пакувањето што се пушта на пазар во 
Република Северна Македонија 
 

 

Табела 1. Број на регистрирани производители и вкупна количина од пакување пуштено на пазарот 

на Република Северна Македонија заклучно со 30 јуни 2022 година  

 

Договорни производители 490 Мали 
производители 

21 

Вкупно регистрирани 

производители во РСМ во 2022 

година 

511 

Количини пакување пуштено на 

пазарот од страна на 

регистрирани производители во 

2022 година (во kg) 

Пластика                                                                                                                 12 368 805  

Хартија  37 369 124  

Метал  4 418 817  

Стакло  6 510 665  

Дрво  4 116 138 

Композит  1 585 365  

Вкупно пакување пуштено на 

пазарот во РСМ за 2022 година* 

(во kg) 

66 368 914 

 

*Оваа количина е само од регистрираните производители до 30 јуни 2022 година. Со оглед на тоа дека 

има сеуште нерегистриани договорни производители оваа количина не се зема како релевантна 

количина на национално ниво за 2022 година.   

Согласно законот (член 40) колективниот постапувач ги презема обврските за управување со посебен 

тек на отпад на производителите кои заедно пуштаат на пазарот не повеќе од 49% од вкупната количина 

производи пуштени на пазарот во Република Северна Македонија, сметано во однос на вкупната 

количина на производи пуштени на пазарот од претходната година. Уделот на пазарот на колективниот 

постапувач во Република Северна Македонија се пресметува врз основа на вкупното количество 

производи во даден тек на отпад што сите регистрирани производители согласно со овој закон ги 

пуштиле на пазарот во Република Северна Македонија и се утврдува на годишна основа сметано од 

моментот кога е издадена дозволата за тек на отпад.  

Уделот на пазарот на колективниот постапувач на годишна основа го утврдува стручниот орган врз 

основа на податoците од доставениот годишен извештај и истиот се објавува на веб-страницата на 

стручниот орган.    
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Согласно горе изнесеното, уделот на пазарот на секој од лиценцираните колективни постапувачи за 2022 

година е утврден врз основа на Планот за управување со отпад на Република Северна Македонија 2021-

2031 и е прикажан во табелата 4 од овој извештај. 

 

2. Податоци за батерии и акумулатори што се пуштаат на 
пазарот во Република Северна Македонија 
 

Табела 2. Број на регистрирани производители и вкупна количина на батерии и акумулатори 

пуштени на пазарот на Република Северна Македонија заклучно со 30 јуни 2022 година 

 

Договорни производители 112 Мали 

производители 

6 

Вкупно регистрирани 

производители во РСМ во 2022 

година 

118 

Количини БА пуштени на пазарот 

од страна на регистрирани 

производители во 2022 година 

(во kg) 

ПРЕНОСНА 
БАТЕРИЈА ИЛИ 
АКУМУЛАТОР 
                                                                                                                      

358 913.242 

БАТЕРИЈА ВО 
ФОРМА НА 
КОПЧЕ 
 

3 527. 506 

АВТОМОБИЛСКА 
БАТЕРИЈА ИЛИ 
АКУМУЛАТОР 
 

277 292.681 

ИНДУСТРИСКА 
БАТЕРИЈА ИЛИ 
ИНДУСТРИСКИ 
АКУМУЛАТОР 

39 104.671  

БАТЕРИСКО 
ПАКУВАЊЕ 
 

10.28  

Вкупно пуштени БА на пазарот во 

РСМ за 2022 година** (во kg) 

678 848.38 
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**Оваа количина е само од регистрираните производители до 30 јуни 2022 година. Со оглед на тоа 

дека има сеуште нерегистриани договорни производители оваа количина не се зема како релевантна 

количина на национално ниво за 2022 година.   

Согласно законот (член 40) колективниот постапувач ги презема обврските за управување со посебен 

тек на отпад на производителите кои заедно пуштаат на пазарот не повеќе од 49% од вкупната количина 

производи пуштени на пазарот во Република Северна Македонија, сметано во однос на вкупната 

количина на производи пуштени на пазарот од претходната година. Уделот на пазарот на колективниот 

постапувач во Република Северна Македонија се пресметува врз основа на вкупното количество 

производи во даден тек на отпад што сите регистрирани производители согласно со овој закон ги 

пуштиле на пазарот во Република Северна Македонија и се утврдува на годишна основа сметано од 

моментот кога е издадена дозволата за тек на отпад. 

 Уделот на пазарот на колективниот постапувач на годишна основа го утврдува стручниот орган врз 

основа на податoците од доставениот годишен извештај и истиот се објавува на веб-страницата на 

стручниот орган.    

Согласно горе изнесеното, уделот на пазарот на секој од лиценцираните колективни постапувачи за 2022 

година е утврден врз основа на Планот за управување со отпад на Република Северна Македонија 2021-

2031 и е прикажан во табелата 4 од овој извештај. 

3. Количината и видот на електрична и електронска 
опрема што се пушта на пазарот во Република Северна 
Македонија 
 

Табела 3. Број на регистрирани производители и вкупна количина на електрична и електронска 

опрема  пуштена на пазарот на Република Северна Македонија заклучно со 30 јуни 2022 година 

 

Договорни производители 179 Мали 

производители 

9  

Вкупно регистрирани 

производители во РСМ во 2022 

година 

188 

Количини опрема ЕЕО на пазарот 

од страна на регистрирани 

производители во 2022 година 

(во kg) 

Голема опрема                                                                                                                        657 251.353 

Опрема за 
температурна 
размена 

211 052.972  

Екрани, монитори 
и опрема која има 
екрани со 
површина 
поголема од 100 
cm2 

425 191.638  



6 
 

Светилки  
 

31 032.824  

мала опрема 2 507 842.503  

мала 
информатичко -
комуникациска 
технологија и 
телекомуникациска 
опрема 
 

400 933.561  

Вкупно ЕЕО пуштена на пазарот 

во РСМ за 2022 година ***(во kg) 

4 233 304.851 

 

***Оваа количина е само од регистрираните производители до 30 јуни 2022 година. Со оглед на тоа 

дека има сеуште нерегистриани договорни производители оваа количина не се зема како релевантна 

количина на национално ниво за 2022 година.   

Согласно законот (член 40) колективниот постапувач ги презема обврските за управување со посебен 

тек на отпад на производителите кои заедно пуштаат на пазарот не повеќе од 49% од вкупната 

количина производи пуштени на пазарот во Република Северна Македонија, сметано во однос на 

вкупната количина на производи пуштени на пазарот од претходната година. Уделот на пазарот на 

колективниот постапувач во Република Северна Македонија се пресметува врз основа на вкупното 

количество производи во даден тек на отпад што сите регистрирани производители согласно со овој 

закон ги пуштиле на пазарот во Република Северна Македонија и се утврдува на годишна основа 

сметано од моментот кога е издадена дозволата за тек на отпад.  

Уделот на пазарот на колективниот постапувач на годишна основа го утврдува стручниот орган врз 

основа на податoците од доставениот годишен извештај и истиот се објавува на веб-страницата на 

стручниот орган.    

Согласно горе изнесеното, уделот на пазарот на секој од лиценцираните колективни постапувачи за 

2022 година е утврден врз основа на Планот за управување со отпад на Република Северна Македонија 

2021-2031 и е прикажан во табелата 4 од овој извештај. 

 

 

 

 

 



7 
 

4. Регистар на колективните и самостојните постапувачи за 
управување со отпад од пакување, отпадни батерии и 
акумулатори и отпадна електрична и електронска опрема 
 

 

Во 2022 година нема регистрирано ниту еден самостоен постапувач за текови на отпад. Во табела 4 е 

даден регистерот на колективните постапувачи кои поседуваат дозволи за управување со посебни 

текови на отпад.  

Колективниот постапувач ги презема обврските за управување со посебен тек на отпад на 

производителите кои заедно пуштаат на пазарот не повеќе од 49% од вкупната количина производи 

пуштени на пазарот во Република Северна Македонија, сметано во однос на вкупната количина на 

производи пуштени на пазарот од претходната година. 

Уделот на пазарот на колективниот постапувач во Република Северна Македонија се пресметува врз 

основа на вкупното количество производи во даден тек на отпад што сите регистрирани производители 

согласно со овој закон ги пуштиле на пазарот во Република Северна Македонија за претходната година. 

Уделот на пазарот на колективниот постапувач во Република Северна Македонија се утврдува на 

годишна основа сметано од моментот кога е издадена дозволата за текот на отпад.  

 

Табела 4. Регистрирани колективни постапувачи за управување со отпад од пакување, отпадни 

батерии и акумулатори и отпадна електрична и електронска опрема 

 

Колективен постапувач  

производи односно 

пакување пуштени на 

пазарот (во тони) за 2022 

година 

Уделот на пазарот на 

колективниот постапувач 

(%)  

ПАКОМАК 43 807.00 43.80 

ЕУРО ЕКОПАК 12 087.00 12.08 

АЛПАК - ЕКО 10 676.20 10.67 

Вкупно од сите договорни 

производители кај 

колективните постапувачи 

за отпад од пакување (во 

тони) 

66 570.20 
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НУЛА ОТПАД (ОЕЕО) 6 965.00 20.00 

ЕКОН ЕЛЕКТРОН (OEEO) 8 277.21 23.78 

ЕЛКОЛЕКТ (OEEO) 3 479.91  10 

Вкупно од сите договорни 

производители кај 

колективните постапувачи 

за ОЕЕО (во тони) 

33 964.33 

НУЛА ОТПАД (ОБА) 1 441.00 45.46 

 

 

5. Податоци за Регистарот на производители со 
проширена одговорност  
 

Производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници производи во Република 

Северна Македонија, со чија употреба се создава отпад кој припаѓа на некој од посебните текови на 

отпад утврдени со законите за посебните текови на отпад се должни да се регистрираат кај стручниот 

орган во рок од 15 дена од денот на почетокот на дејноста.  Регистрацијата се врши со поднесување на 

барање за регистрација од страна на производителот, до стручниот орган. Стручниот орган, врз основа 

на добиените податоци наведени во барањето води Регистар на производители со проширена 

одговорност кои пуштаат на пазарот во Република Северна Македонија, производи со чија употреба се 

создава отпад кој припаѓа на посебен тек на отпад  

Регистарот на производители со проширена одговорност се води според според видот и категоријата на 

производот, видот на отпадот за секој тек на отпад одделно што се создава од отпадниот производ, а 

кои се утврдени во прописите за посебните текови на отпад, како и според видот на производителот по 

обем. Стручниот орган редовно го ажурира и води Регистарот на производители со проширена 

одговрност на веб-страницата на Министерството за животна средина и прсоторно планирање и истиот 

може да се погледне на следниот линк: МЖСПП / Документи / Регистри1 

 

 
1 Регистарот на производителите објавен на веб страната на министерството е заклучно со 30 јуни 2022 

година. Истиот редовно ќе се ажурира по секое пристигнато барање за регистрација. 

 

https://www.moepp.gov.mk/
https://www.moepp.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://www.moepp.gov.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4/

