
Grad Skopje

 
Повеќе совети за вашите права како 

потрошувач, можете да се обратите до 
Организација на потрошувачите на Македонија, 

ОПМ – Скопје, тел. 02/ 3 179 592 или 
 преку веб страната:  

www.opm.org.mk;  
e-mail: sovetuvanja@opm.org.mk 

СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ СО СВОЈАТА ПРОГРАМА ЈА 
ПОДРЖУВА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

 
 
 
 

 
 
 

СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
НА ГРАД СКОПЈЕ 

Бул. Илинден бр. 82  -  Скопје

E- ОТПАД

Обврски за крајните 
корисници на електрична 

и електронска опрема

Крајниот корисник е должен отпадната опре
ма од домаќинствата да ја собира, чу ва и да 
ја предаде на трговецот или на овластениот 
собирач, како издвоено собрана фракција на 
комунален отпад во собирен центар или во 
место за преземање чија работа ја обезбедува 
производителот.

Крајниот корисник е должен отпадната опре
ма пред да ја предаде, да ја собере или чува 
одвоено, така за да не се меша со друг вид от
пад, да не се ситни или на друг начин униш  
тува, или загадува со опасни или други суп
станции, така што нејзината повторна упо
треба или рециклирање е оневозможено

ОТПАДНА 
ЕЛЕКТРИЧНА

И ЕЛЕКТРОНСКА 
ОПРЕМА



Е-ОТПАД
Отпадна електрична 

и електронска опрема
„Отпадна електрична и електронска опрема” 
(е-отпад) e отпад од електрична и електронска 
опрема вклучувајќи ги сите составни делови, пот-
склопови и потрошни делови и материјали кои се 
дел од производот во моментот на ис фрлање. 
“Електрична и електронска опрема” е опрема чија-
што правилна работа зависи од електричната струја 
или електромагнетските полиња, како и опрема 
што е наменета за производство, пренос и мерење 
на тие струи или полиња и наменета е за употреба 
под напон кој не е поголем од 1.000 волти за наиз-
менична струја и 1.500 волти за еднонасочна струја. 

ја загадат почвата и да навлезат во синџирот на ис
хра ната. При контакт со овие токсини, постои ризик 
кај луѓето да се развијат здравствени проблеми, тоа 
вклучува респираторни, ендокрини и канцерогени 
заболувања, абнормалности во развојот, оштетувања 
на репродуктивниот, развојниот и нервниот систем. 

Електронските компоненти и материјали се ресурси 
кои можат повторно да се користат или рециклираат. 
Со цел да се зачуваат природните ресурси и енергијата 
потребна за производство на нова електронска опре
ма од суровини, електронската опрема треба да се 
обнови, повторно да се користи и рециклира секогаш 
кога е тоа возможно.

Во електрична и електронска опрема спаѓаат: 
•	 големи и мали домашни апарати (телевизор, ма 

 шина за перење, фрижидер, фен, тостер и др.); 
•	 опрема за информатичка технологија и телеко

муникација (компјутер, монитор, принтер, UPS, 
тастатура, глувче, мобилен телефон, полнач, ба  
терии и др.);

•	 опрема за широка потрошувачка и забавна 
елек т роника (сите играчки кои користат елек
трична енергија или батерии);

•	 опрема за осветлување (штедливи и обични 
све тилки);

•	 електрични и електронски апарати (дигитални 
апарати и камери, надворешни мемории и сл.);

•	 медицински апарати (мали прирачни уреди ка 
ко мерач за притисок, топломер, како и поголе
ма дигитална болничка опрема).

Електронскиот отпад во светски размери се натрупува 
со стапка од 40 милиони тони годишно. Еотпадот се 
одложува со три пати поголема стапка од вообичае
ниот отпад. Во една депонија, електронскиот отпад е 
одговорен за 70% од токсичните хемикалии како оло
во, кадмиум и жива.

Еотпадот содржи тешки метали, пластики и органски 
соединенија. Освен тоа, електрониката се прави од 
вред ни ресурси, како скапоцени метали, пластика, 
стакло и други материјали – и сите имаат потреба од 
енергија за да се произведат. Кога опремата се исфрла, 
овие ресурси неможат да се повратат и се предизви
кува дополнително загадување за производство на 
нови производи од непреработени суровини. Рецик  
лирањето на овие материјали ќе помогне во зашти
тувањето на депониите и нашата животна средина.

Кога еотпадот ќе се одложи на депонија, отровните 
супстанци можат да се издвојат од отпадот кој се 
распаѓа и да завршат во околината. Овие супстанци 
можат да се инфилтрираат во подземните води, да 


