ЕКОНЕЛЕКТРОН

ПОНУДА ЗА ДОГОВОР

ЕКОНЕЛЕКТРОН
Услови за учество во Колективниот постапувач за ЕЕО
1. Договор со Екоелектрон ДОО
2. Гарантирана цена за првата години, со можност истата да важи и за втората година.
3. Плаќање за ЕЕО месечно.
4. Помош при регитрација за производител.
5. Можност за учество во Комисијата која ја формира министерот за животна средина.
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И
ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Друштвото со ограничена одговорност “ЕКОНЕЛЕКТРОН”

како колективен

постапувач согласно член 31од Законот за управување со електрична и електронска
опрема и отпадна електрична и електронска опрема ја изготви оваа Програма за
постапување со отпадна електрична и електронска опрема.

ДОО “ЕКОНЕЛЕКТРОН” како колективен постапувач во оваа програма ги има
опфатено следниве категории, односно видови на отпадна опрема која е опфатена со
законот и останатите акти, за кои се обврзува да воспостави систем кој обезбедува
преземање, одделно собирање, транспорт и натамошно постапување со отпадната
опрема и тоа:
1) големи домашни апарати;
2) мали домашни апарати;
3) опрема за информатичка технологија и телекомуникација;
4) опрема за широка потрошувачка и забавна електроника;
5) опрема за осветлување;
6) електрични и електронски апарати (освен големи неподвижни индустриски
орудија);
7) електрични и електронски играчки и опрема за забава и спорт;
8) медицински апарати (освен апарати кои можат да предизвикаат радијација или
инфекција);
9) инструменти за следење и контрола и
10) автомати.
Сите информации и податоци кои се дел од оваа програма се дадени под
претпоставка дека ЕКОНЕЛЕКТРОН ќе биде помеѓу првите организации за управување со
електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема. Доколку
на пазарот за постапување на отпадна електрична и електронска опрема се појават и
други правени субјекти со истата регистрирана дејност и дозвола како и ЕКОНЕЛЕКТРОН,
сите наведени податоци и информации во програмава ќе бидат соодветно адаптирани на
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пазарниот удел што ќе го има секој од чинителите на пазарот од отпад од електрична и
електронска опрема.
Во таков случај, сите наведени податоци и цели, ќе се однесуваат само на
лиценцираните

количини

што

се

пуштаат

на

пазарот

само

од

клиентите

на

ЕКОНЕЛЕКТРОН.

План за преземање и одделно собирање на отпадна опрема
Националната цел во Република Македонија е до 31 декември 2020 година
да се собере наjмалку 4 килограми годишно по жител отпадна опрема од
домаќинствата

(слика

1).

Друштвото

со

ограничена

одговорност

“ЕКОНЕЛЕКТРОН” како колективен постапувачсоодветно на своето процентуално
пазарно учество од страна на своите производители кои на пазарот пуштаат ЕЕО
би било некаде околу 1.2 килограми по жител до 31 декември 2020 година.
Предвидено е претпоставено учество од околу 30 % од пазарот на ЕЕО (слика 2).
Оваа вредност може да се зголеми или намали во зависност од вклучување на
производителите во колективниот ситем.
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Слика 1.
Национални цели предвидени со Закон
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Слика 2.
Претпоставено учество на ЕКОНЕЛЕКТРОН
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има

за

визија

да

согласно

предвиденото

процентуално учество да постапува со 1,2 килограми годишно по жител отпадна

опрема од ЕЕО.
Целите за преработка што треба да се достигнат ќе бидат соодветни со целите
поставени во Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна
електрична и електронска опрема. Преработка и отстранување на отпадна опрема ќе ја
вршат само лица кои имаат соодветна дозвола во согласност со прописите за
управување со отпадот и/или прописите за животна средина. Колективниот постапувач
ЕКОНЕЛЕКТРОН ќе обезбеди до 31 декември 2020 година при преработка на отпадната
ЕЕ опрема да се третира согласно предвидениот со закон процентот на преработка.
Со оглед на тоа дека министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина ги утврдува годишните цели за
собирање за наредната година во согласност со Програма за управување со отпадна
опрема од членот 43 од законот, најдоцна до 15 декември во претходната година,
ЕКОНЕЛЕКТРОН ќе ја адаптира својата Програма соодветно на поставените барања.

Начин и обем на редовно преземање и одделно собирање на отпадната
опрема од трговците и од крајните корисници. Начин и обем на редовно
преземање на отпадната опрема од овластените собирачи и собирните
центри.
На сите продажни места од произведителите и трговците со кои што
колективниот постапувач има склучено договор и каде што има техничка можност
ќе обезбеди простор и соодветни садови за собирање на отпадна опрема. На овие
места ќе има поставување на известувања во кои се содржани информациите од
членот 11 став (5) од Законот за управување со електрична и електронска опрема
и отпадна електрична и електронска опрема и информациите од членот 36 став
(1) од овој закон, како и други обврски.
ДОО ”ЕКОНЕЛЕКТРОН” - КП во овој систем за постапување со отпадна
опрема ќе обезбеди поставување на постери или други информативни материјали
со кои ќе ја информира јавноста и крајните корисници за работите од законот

3

Друштвп за управуваое сп
електрична и електрпнска ппрема
и птпадна електрична и електрпнска ппрема

EKONELEKTRON

- забраната за оставање на отпадната опрема како несортиран комунален отпад и
за обврската за одделно собирање на отпадната опрема,
- воспоставените системи за преземање и собирање на отпадната опрема кои им
се на располагање,
- начинот на нивното придонесување за повторна употреба, рециклирање и друг
начин на преработка,
- можните негативни влијанија и последици врз здравјето на луѓето и животната
средина како резултат на присуството на опасни супстанции во опремата и
- значењето на ознаката од членот 10 од овој законот.

Примери за преземање на отпадната опрема од домаќинствата, преглед и број на места
за преземање и места за собирање
ДОО ”ЕКОНЕЛЕКТРОН” - КП ќе обезбеди единствен Call центар каде во зависност
од обемот на отпадната опрема ќе организира редовно превземање на отпадната опрема
од трговците и од крајните корисници.

Преглед и број на места за преземање и места за собирање на отпадната
опрема кои се вклучени во системот за постапување со отпадна опрема, назив и
адреса на правните или физичките лица кои управуваат со тие места, вклучувајќи
ги и склучените договори за преземање, транспорт и одделно собирање на
отпадната опрема, како и преглед дека тие места се поставени и распоредени
согласно со членот 32 став (3) од законот.
ЕКОНЕЛЕКТРОН планира да воспостави партнерски односи со комуналните
оператори во Општините и да ги ангажира како регуларни собирачи на отпадот кој е
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комунален отпад во конкретните Општини. Секако, ЕКОНЕЛЕКТРОН заедно со
Општините и локалните комунални претпријатија, ќе учествува во проекти кои имаат за
цел зголемување на општиот капацитет за собирање на отпадот, како и квалитетот на
методите за собирање.

ЕКОНЕЛЕКТРОН ќе ги подржува сите разумни иницијативи на локалните
самоуправи кои ќе го подобруваат и зголемуваат собирањето на отпадна електрична и

електронска опрема, со минимално влијание на екологијата во Македонија.
Сепак, ЕКОНЕЛЕКТРОН претендира да стане национален систем за управување
со отпад на електрична и електронска опрема

и веднаш ќе отпочне разговори и

преговори со сите останатите локални самоуправи кои се заинтересирани да бидат идни
партнери на ЕКОНЕЛЕКТРОН.
Една од главните интенции на ЕКОНЕЛЕКТРОН е да направи сериозен прогрес
во вклучувањето на Заедницата на Локалните Самоуправи (ЗЕЛС) во овој проект и да
воспостави партнерски односи со неа.
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Систем за постапување со отпадна опрема
ЕКОНЕЛЕКТРОН при воспоставувањето на системот за постапување со
отпадната опрема, како и приподготвувањето на оваа програмата ќе им обезбедат
на крајните корисници:
1) бесплатно предавање на отпадната опремата од домаќинствата кај трговците
каде што купуваат нова опрема на местото на создавање, местото на продажба
или друго местоза преземање на отпадната опрема;
2) бесплатно преземање на отпадната опрема од домаќинствата што трговците
јапреземаат на местото на создавање, на продажните места или други места на
преземање наотпадната опрема;
3) преземање на отпадната опрема од домаќинствата од овластени собирачи и
одсобирните центри како одвоено собрани фракции на комунален отпад;
4) предавање на собраната отпадна опрема во собирниместа и инсталации за
третман и преработка, како и исполнување на условите од членот 20.

Предвиден начин и мерки за известување на јавноста и крајните корисници
Известување за намената и целите од собирањето на ЕЕО, за правилно
постапување со истата и можностите за бесплатно предваење и враќање,
можностите за рециклирањеи преработка на ЕЕО, вклучително и информациии за
подигање на одговорноста за правилно постапување со ЕЕО и за начинот на кој
може да постапуваат со ЕЕО кој е опфатен со системот
Методите на комуникација ќе бидат утврдени и воспоствени во соработка
со производителите и локалните самоуправи, преку користење на веќе
постоечките општински механизми, преку градските весници, постери, билборди,
известување по пошта итн.Содржината на информациите ќе зависи од системот
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кој ќе биде дизајниран со секоја Општина пооделно. Во суштина, се планираат два
типа на комуникациски пораки те информации:

1. Да се информираат и мотивираат крајните корисници на одредена територија
да вршат одделно собирање на ЕЕО, при тоа објаснувајќи им ги општите
придобивки од таквиот процес.
2. Да се информираат крајните корисници за методите како да се врши одделно
собирање и местата каде што тоа може да се изведе на територијата на
Општината.
На соодветни места да ја известува јавноста за адресите на собирните
места и центри кои постојат во подрачјето на Општината и Градот Скопје кои што
се вклучени во системот.
Горе

споменатите

информации

кои

се

однесуваат

на

системот

на

ЕКОНЕЛЕКТРОН и методите на собирање, сортирање и рециклирање, ќе бидат
изложени-огласени на места кои се одредени за таа цел во соработка со
Производутелите и Општинате.
Колективниот

постапувач

или самостојниот

постапувач во

својот

систем

запостапување со отпадна опрема се грижат за отпадната опрема што не е
опрема оддомаќинствата, како и за преземање наотпадната опрема од
поседувачите ќе обезбедатмерки за одделно собирање на отпадната опрема и
натамошно постапување со отпаднаопрема.
ЕКОНЕЛЕКТРОН при определување на близината и достапноста на
локациите на места за преземањена отпадната опрема ќе обезбедува истите да
бидат на продажното место или во близина напродажното место или најмногу 5 км
воздушна линија оддалечени од продажното место.
Доказ дека функционирањето на системот е финансиски одржливо , и доказ
за почетните вложувања во системот
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ЕКОНЕЛЕКТРОН има интенција да воспостави систем за постапување со
отпадот од ЕЕО низ целата територија на Република Македонија. Неговите
основачи ќе обезбедат финансика стабилност во периодот на отпочнување на
активностите на ЕКОНЕЛЕКТРОН преку нивните почетни инвестиции во капитал
во компанијата. Во прилог е доставен доказ за основањето на ЕКЕЛЕКТРОН од
страна големите производители.
Со оглед дека основачите се согласни ЕКОНЕЛЕКТРОН да биде
непрофитабилна организација, истите веќе го одобрија бизнис планот за 2015, а
според кој не очекуваат профит на крајот од фискалната година.
Во прилог на апликацијата, се наоѓа и документ од Централниот Регистар
на компании со кој се потврдува депозитот како основачки капитал, како и првиот
извод од банката каде истиот е евидентиран.
При

воспоставувањето

на

системот

за

постапување

со

отпад

на

територијата на Р. Македонија заедно со единиците на локалната самоуправа,
ЕКОНЕЛЕКТРОН ја зема и секогаш ќе ја има в предвид густината на населението
во соодветните Општини и структурата на комуналниот отпад на територијата на
одделните Општини.
Истовремено, ЕКОНЕЛЕКТРОН во соработка со Општините ќе дефинира
адекватен број на собирни центри на територијата на секоја Општина одделно,
при тоа земајќи ја в предвид просторната разместеност на рециклирачките
капацитети.
На крај, треба да биде повторно потенцирано дека сите податоци и
претпоставки направени и дадени во претходниот текст се во случај ако
ЕКОНЕЛЕКТРОН како лиценцирана организација ќе постапува со ЕЕО Македонија
за своите клиенти. Програмата се донесува за период од пет години, соодветно на
новите договори и новите клиенти навремено ќе се адаптира.
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Друштвп за управуваое сп
електрична и електрпнска ппрема
и птпадна електрична и електрпнска ппрема

EKONELEKTRON

Ако друг лиценцирани правени субјекти отпочнат со активности за
постапување со отпад на електрична и електронска опрема покрај системот на
ЕКОНЕЛЕКТРОН, податоците и бројките кои се дадени во претходниот текст
треба да се адаптираат односно прилагодат на реалната новонастаната ситуација
и ќе се однесуваат само за лиценцираните количини на ЕКОНЕЛЕКТРОН од
страна на неговите клиенти.
Исто така, за количините на отпад на електрична и електронска опрема кои
се појавуваат на пазарот од компаниите кои не се вклучени во системот на
ЕКОНЕЛЕКТРОН, компанијата нема да се смета за одговорна за преработка и
рециклирање на истите, ниту пак истиот ќе го смета за релевантен во
постигнувањето на националните цели.
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