
             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И 

ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЗА 2023 ГОДИНА 
 

 

Категорија Тип на отпад 

Цена  

ден./кг. 

2023 

1 Опрема за температурна размена 

Ценовникот за 2023 година ќе 

биде објавен дополнително 

штом се усогласат цените со 

МЖСПП 

 

2 
Екрани, монитори и опрема која содржи екрани со 

површина поголема од 100 сm2 

3 Светилки 

4 Голема опрема 

5 Мала опрема 

6 
Мала информатичко – комуникациска технологија и 
телекомуникациска опрема 

 
Напомена:  Цените се без изразен 5% ДДВ 
 

 

 

 



             

 

 

 

 
 

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЗА 2022 ГОДИНА 

 

Категорија Опис Цени кон МЖСПП 
Предлог цени кон  

НУЛА ОТПАД ДОО 

1 Опрема за температурна размена 100,00 ден./кг. 
10,00 ден./кг.  

(Со зголемување од 5% 

годишно до 2026 година) 

2 
Екрани, монитори и опрема која содржи екрани со површина 

поголема од 100 cm²; 
175,00 ден./кг. 

 35,00 ден./кг. 

(Со зголемување од 2,5% 

годишно до 2026 година) 

3 Светилки 350,00 ден./кг. 
70,00 ден./кг. 

(Со зголемување од 2,5% 

годишно до 2026 година) 

4 Голема oпрема 100,00 ден./кг. 
  10,00 ден./кг. 

(Со зголемување од 5% 

годишно до 2026 година) 

5 Мала опрема 150,00 ден./кг. 
  30,00 ден./кг. 

(Со зголемување од 2,5% 

годишно до 2026 година) 

6 
Мала информатичко - комуникациска технологија и 

телекомуникациска опрема 
100,00 ден./кг. 

  20,00ден./кг. 

(Со зголемување од 2,5% 

годишно до 2026 година) 

 
* Надоместоците се без вкалкулиран ДДВ од 5%. 

 
• Категорија 1 - Опрема за температурна размена;  

• Категорија 2 - Екрани, монитори и опрема која има екрани со површина поголема од 100 cm2;  

• Категорија 3 - Светилки;  

• Категорија 4 - Голема опрема (секоја опрема кај која што некоја надворешна димензија е поголема од 50 см, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: апарати за домаќинство, информатичко 

комуникациска технологија и телекомуникациска опрема, опрема за потрошувачи, опрема за осветлување, опрема што репродуцира звук или слики, музичка опрема, електрични и електронски алати, 

играчки, опрема за спорт и рекреација, медицински уреди, инструменти за следење и контрола, автоматски диспaнзери, опрема за производство на електрични струи) - Оваа категорија не ја опфаќа 

опремата вклучена во Категориите од 1 ,2 и 3;  

• Категорија 5 - Мала опрема (секоја опрема кај којашто ниту една надворешна димензија не е поголема од 50 cм вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: апарати за домаќинство, опрема за потрошувачи, 

опрема за осветлување, опрема што репродуцира звук или слики, музичка опрема, електрични и електронски алатки, играчки, опрема за спорт и рекреација, медицински уреди, инструменти за следење 

и контрола, автоматски диспaнзери, опрема за производство на електрични струи). - Оваа категорија не опфаќа опрема вклучена во Категориите од 1, 2, 3 и 6;  

• Категорија 6 - Мала информатичко -комуникациска технологија и телекомуникациска опрема (секоја опрема кај којашто ниту една надворешна димензија не треба да е поголема од 50 см. 

* Детална листа на производите по категории ја пропишува Министерот и истата ќе биде издадена најдоцна една година од датумот на донесување на ЗПОП. 

*Надоместокот за еколошка такса кон колективен постапувач до 2026 година согласно Законот треба да достигне 30% од надоместокот кон МЖСПП. 

 *Зголемувањето  секоја година е по утврдениот процент од сумата за надоместок дадена од МЖСПП. 


