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Семинар:  
„ Обврски кои произлегуваат од законодавството за управување со отпад и предизвици 

за малите и средни претпријатија за добро управување со отпадот“ 
 

ДНЕВЕН РЕД  

Локација: Хотел Сириус, Струмица 
Дата:  9ти јули 2015  (четврток)       
Време Тема Презентер 

 
10:00 – 10:30 Регистрација на учесниците 

 
Центар за климатски промени - 
Гевгелија 

10:30-10:40 Вовед во семинарот 
 

Г-ѓа Фана Христовска, 
Претседател Центар за 
климатски промени 
 

10:40-11:00 Претставување на проектот и корист за 
компаниите од спроведувањето  на проектните 
активности  

Г-ѓа Бојана Станојевска 
Пецуровска, Центар за 
климатски промени 

11:00-11:30 Претставување на законодавството за 
управување со отпад и обврските за МСП 

- Закон за управување со отпад 
- Закон за управување со отпад од 

пакување 
- Закон за управување со батерии и 

акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори 

- Закон за управување со електрична и 
електронска опрема и управување со 
отпад од ЕЕО 

 

Доц д-р. Марија Хаџи-Николова,  
Факултет за природни и 
технички науки 
Универзитет „Гоце Делчев“-
Штип 
 

11:30-12:00 Што е програма за управување со отпад и 
управител со отпад? 
 

Доц д-р. Марија Хаџи-Николова,  
Факултет за природни и 
технички науки 
Универзитет „Гоце Делчев“-
Штип 
 

12:00-12:30 Кафе пауза  
12:30-13:15 Придобивки од добро управување со отпадот во 

МСП 
Г-ѓа Лилјана Пеева, 
Консултант за управување со 
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- Начини на постапување со отпадот што 
се создава во МСП од Јуоисточниот 
регион 
 

отпад и животна средина 

13:15 – 14:00 Како да изготвите програма за управување со 
отпад? 
 

- Чекори за изработка на програма за 
управување со отпад 

Г-ѓа Лилјана Пеева, 
Консултант за управување со 
отпад и животна средина 

14:00-15:00 Ручек  
 

 

15:00-15:30 Дискусија и заклучоци од семинарот Модератор,  презентери, 
учесници 

 


