
Собирање и транспорт, складирање, третман, рециклирање и друг начин на преработка и 

отстранување на остатоците од преработка на отпадна опрема, колективниот постапувач не може да 

ги извршува самостојно и е должен да ги довери само на правни и физички лица кои поседуваат 

соодветни дозволи за постапување со отпад.  

„Нула Отпад“ ДОО Скопје согласно позитивните законски прописи во Р.С. Македонија има 

склучено Договори за собирање, складирање и третман на отпадна електронска и електрична 

опрема  и отпадни батерии и акумулатори на транспарентен начин, исклучиво со лиценцирани 

правни субјекти со важечки дозволи за постапување со отпад. 

Предмет на договорите е воспоставување на  меѓусебна деловна  соработка на двете договорни 

страни во врска со услугите за  собирање, складирање и третман на отпадна електрична и 

електронска опрема  и отпадни батерии и акумулатори од производителите и крајните корисници. 

Обврските за собирањето и третманот на отпадната електрична и електронска опрема и 

отпадните батерии и акумулатори во име на „Нула Отпад“ ДОО Скопје согласно овие Договори ги 

превзема правното лице.  

При изборот на правните лица за собирање, складирање и третман на отпадната опрема се 

почитуваат правилата на конкурентност и заштита на пазарот со цел да се посигне ефикасен и 

одржлив систем за управување на отпад  согласно  правилата за управување со посебните текови на 

отпад каде: 

- Колективниот постапувач е должeн преземањето и транспортирањето на собраните отпадни 

производи и посебни текови на отпад, од собирните центри или друга инфраструктура во 

општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, како и од други места, да го довери само 

на правнo лице коe има важечка дозвола за транспортирање на отпад издадена согласно прописите 

за управување со отпад, со кое има склучено договор за транспортирање на отпад. 

 -Колективниот постапувач е должен да обезбеди правното лице кое врши транспортирање  или 

собирање и складирање на преземените отпадни производи и посебните текови на отпад да ги 

предаде исклучиво на правно лице кое врши собирање и складирање на отпад и поседува дозвола за 

складирање на отпад согласно со Законот за управување со отпад или на правно или физичко лице 

кое има дозвола за преработка и рециклирање на отпад со кое колективниот постапувач има договор 

за собирање и складирање, односно преработка и рециклирање.  

- Правното лице кои врши собирање и складирање или транспортирање, може да го даде отпадот на 

друго правно лице што врши собирање и складирање на отпад кое поседува дозвола за складирање 

согласно со Законот за управување со отпадот, при што е должно да ја наведе количината на отпад 

што ја има евидентирано дека припаѓа на одделен колективен и е должно за тоа да го извести 

колективниот постапувач, како и да му ги достави транспортните и идентификациони формулари 

согласно со Законот за управување со отпадот.  

 


