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НАМАЛУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ

СТУДИЈА ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

ВОВЕД
Пластичните кеси, особено ако се бесплатни, се невообичаено удобно решение за
потрошувачите и поради обемот на нивната потрошувачка претставуваат еден вид обележје
на денешното време. Овој изум на XX век има толку широка примена што денес го
среќаваме насекаде и во секојдневна употреба. За првпат тие беа ставени во употреба на
крајот на 70-тите години на минатиот век и благодарение на нивната намена и корист брзо
беа прифатени и од продавачите на мало и од потрошувачите. Иако се исклучително
функционални (способни да носат 1.000 пати поголема маса од сопствената), лесни,
хигиенски и водоотпорни, пластичните кеси, исто така, се симбол на „општество што фрла“.
Нивната популарност се должи на фактот дека многу години тие им беа достапни на
корисниците во неограничено количество.
Сепак, главно, поради огромниот еколошки предизвик и заканите за природното
опкружување, низ годините ситуацијата започна да се менува, што е резултат токму на
таквата универзална и неограничена употреба на пластични кеси кои по многу краток
животен циклус стануваат отпад.
Ваквите состојби доведоа до широка дискусија во рамките на земјите членки на Европската
Унија (ЕУ), во која се воспоставија цели за намалување на годишната потрошувачка на
пластични кеси по глава на жител, од рекордните 200 до 300 кеси годишно по глава на жител
во 2010 година, до максимум 90 лесни пластични кеси по лице до крајот на 2019, односно
до најмногу 40 кеси до крајот на 2025 година. 1
Оттука, иницијативите на националните власти на земјите членки на Европската Унија се
насочени кон намалена употреба на пластични кеси и оксоразградливи пластични кеси,
подобро управување со отпадот и одговорно однесување на потрошувачите. Мерките за
постигнување на овие цели се движат од ограничување на достапноста и наметнување
обврска за наплата до забрана за нивно користење, разни поттикнувачи за користење на
друг вид на торби, образовни активности, кампањи и подобрено информирање со кои ќе се
разбере влијанието на отпадот од пластични кеси врз животната средина и ќе се поттикнат
долгорочни промени во однесувањето.
Ограничувањето на употребата на таканаречените „биоразградливи“ пластични кеси е уште
една од редот иницијативи, поткрепена од независни експертски студии, во кои се покажа
дека нивната фрагментација честопати е несоодветна и дека употребените хемикалии се
штетни за процесот на рециклирање. „Биоразградливи кеси“ е најчесто несоодветно
користен синоним за „оксоразградливи пластични кеси за носење на стоки“ кои се,
всушност, пластични кеси за носење на стоки изработени од пластични материјали кои
содржат адитиви кои дејствуваат како катализатор за фрагментацијата на пластичниот
материјал на микрофрагменти.

1

ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2015/720 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ, од 29 април 2015 година за
изменување на Директива 94/62/ЕЗ во однос на намалување на потрошувачката на тенки пластични кеси за
носење на стоки.
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Конечно, покрај сите погоре споменати мерки, се смета дека инвестициите во истражувања
и развој на алтернативни материјали се еден од клучните фактори во надминување и
решавање на проблемот од прекумерната употреба на пластични кеси.
Процесoт на приближување на Република Северна Македонија кон членство во Европската
Унија, неминовно налага усогласување на домашното законодавство со европските
директиви за годишната потрошувачка на пластични кеси, ограничување на употребата на
пластика и пластични кеси и заштита на животната средина.
Оваа студија за јавна политика за употреба на пластични кеси е патоказ за понатамошните
иницијативи за ограничување на прекумерната употреба на пластичните кеси и намалување
на загадувањето предизвикано од пластичните кеси.

ЗА ИНИЦИЈАТИВАТА
Иницијативата за подготвување на оваа студија за јавна политика е резултат од соработката
на Меѓународниот републикански институт (ИРИ) со партиските истражувачко-аналитички
центри (ПИАЦ или истражувачки центри) на четири партии: ВМРО-ДПМНЕ, Движење БЕСА,
Демократска унија за интеграција (ДУИ) и Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ).
Во текот на 2019 година, ИРИ соработуваше со четирите истражувачки центри за јакнење на
нивните и капацитетите на партиските комисии за спроведување на процената на влијание
на регулативата со фокус на проблемот со употребата на пластични кеси за носење стоки.
Како резултат на спроведените работилници, секој од центрите подготви предлог-мерки
кои, потоа, беа разгледани на две координативни средби одржани на 13 и 15 ноември 2019
година. Во истиот период беа спроведени и консултативно-координативни активности со
претставници на граѓански организации кои работат во областа на заштитата на животната
средина и ПАКОМАК – друштво за управување со пакување и отпад од пакување.
Со цел подготвување на заеднички предлог-опции и мерки на четирите партии, а кои се
преточени во оваа студија за јавна политика, на 30 ноември 2019 година се одржа
заедничка работилница со истражувачките центри и членовите на партиските комисиите за
животна средина, образование и здравство, како и претставници на граѓанскиот сектор и
ПАКОМАК. На работилницата во рамките на работните групи, кои вклучуваа претставници
од сите горенаведени партии и ИРИ, се подготвија: споредба на избраните мерки со
мерките предвидени во нацрт-предлогот на Законот за управување со пакување и отпад од
пакување2, предлог транзициски периоди за мерките, процена на ризици, анализа на
засегнати страни и процена на сценарија од примена на секоја од мерките за управување
со пластични кеси за носење на стоки. Предлозите од овие работни групи се претставени во
оваа студија за јавна политика.
Oваа студија за јавна политика го анализира проблемот со употреба и отпад од пластични
кеси преку претставување на: 1) штетните последици од употребата на пластични кеси и
карактеристиките на пластичните кеси, 2) компаративните искуства и усогласеноста со

2

Нацрт-предлог на Законот за управување со пакување и отпад од пакување објавен на Единствениот
национален регистар на прописи (ЕНЕР)
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55485.
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политиките на Европската Унија, 3) досегашната регулатива во Република Северна
Македонија (РСМ), 4) предлог - мерките за решавање на проблемот; економските влијанија,
социјалните влијанија и влијанијата од отпадот од пластични кеси врз животната средина;
засегнатите страни и предлог за следење на спроведувањето на мерките и евалуација на
ефектите.

1.

ШТЕТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД УПОТРЕБА НА ПЛАСТИКА
КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗГРАДЛИВИ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ

И

1.1. ШТЕТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД УПОТРЕБА НА ПЛАСТИКА
Основен дел во пластиката се долгите полимерни вериги со голема молекуларна маса (Mw),
чијашто хидрофобност и кристалност се клучни карактеристики одговорни за отпорноста на
пластиката при разградувањето. За разградување на пластичните поли(етиленски) кеси или
поли(стиренски) кутии за храна кои се за еднократна употреба, потребни се повеќе од 100
години.3
Микропластиката е присутна насекаде околу нас. Ја има и во воздухот, во почвата, како и во
реките, езерата и морињата. Таа е пронајдена дури и во најдлабокиот дел во океаните, а
пронајдена е и во дигестивниот тракт од морските зоопланктони до најголемите морски
цицачи. Таа, исто така, ја има во водата амбалажирана во пластичните шишиња, во водата
од чешма, во пивото, медот и шеќерот. Тешко е да се утврди зошто е присутна во овие
производи и се проценува дека потекнува од загадувањето на животната средина,
вклучително и водата, од третманот при прочистување на водата, од ѓубривата кои се
користат за почвата, или од процесите на преработка на производите, како и од пакувањето.
Исто така, треба да се има предвид дека поголемите парчиња пластика можат да се
заплеткаат во животински свет и да завршат во дигестивниот тракт на животните, да се
распространат по почвата и водите и да станат микропластика и нанопластика во наредниот
период.
Во согласност со сите овие наведени факти, за да се заштити животната средина,
животинскиот и растителниот свет и, најважно, човековото здравје, треба да се намали
употребата на пластиката за еднократна употреба, а во наредната фаза и целосно да се
укине.
1.1.1. Загадување на почвата со макропластика и микропластика
Контаминацијата на почвата со макропластика, микропластика и нанопластика е од клучно
значење бидејќи директно влијае на производството на безбедна храна. Од извршените
истражувања утврдено е дека ѓубривата кои се користат за почвата содржат микропластика,
при што ова загадување е до 20 пати поголемо од загадувањата на водените површини.
Загадувањето на почвата, главно, потекнува од поли(етиленските) пластеници кои се

3

Wilkes RA, Aristilde L (2017) Degradation and metabolism of synthetic plastics and associated products by
Pseudomonas sp.: capabilities and challenges. J Appl Microbiol 123: 582-93.
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користат за оранжериите, од водата која потекнува од третманот на отпадни води, како и
од водата која потекнува од перење на текстилните синтетички материјали. Поради
отежнатата деградација при осиромашени услови на кислород и светлина оваа
микропластика останува во почвата повеќе од 100 години. Притоа, од испитувањата на
бројни научници утврдено е дека адитивите на пластиката, фталати, полиброминиран
дифенил етер, бисфенол А и слично се присутни во свежиот зеленчук и овошје. 4
1.1.2. Загадување на воздухот со макропластика и микропластика
Во човечкиот организам микропластика и нанопластиката5 може да биде внесена при
вдишување, инхалирање или преку голтање. Здравствените проблеми кои може да ги
предизвика, главно, потекнуваат од адитивите кои се составен дел на пластиката, како што
се: пластификаторите - фталати, бисфенол А, антимикробните агенси, полибромните
успорувачи на горењето и слично, кои во пластиката се додаваат до 5 % во зависност од
типот на производот. Тие предизвикуваат ендокрини нарушувања и имаат канцерогени
ефекти.
При вдишување на микропластиката и нанопластиката, може да настанат здравствени
проблеми кои можат да бидат воспалителни како што се заболувања на цревата,
кардиоваскуларни или канцерогени заболувања. Може да се предизвика генотоксичност,
односно оштетувања на преносот на генетските информации во клетката, што може да
предизвика мутации кои доведуваат до карцином.
При процесите на согорување на пластичниот отпад доаѓа до емисија на адитивите од
пластиката како што се: оловото и живата, диоксините, фураните и слично, кои можат
заедно со летачката пепел да се депонираат во почвата и водените површини, за на крајот
да се акумулираат во растенијата, животните и преку ланецот на исхрана и во човекот. 6
1.2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗГРАДЛИВИТЕ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ
Во зависност од материјалот од кој се произведени, начинот и потребните услови за нивно
разградување, таканаречените „(био)разградливи кеси“ се дефинираат како
оксоразградливи кеси и биоразградливи кеси.
1.2.1 Оксоразградливи кеси
Оксоразградливите кеси, исто како и конвенционалните пластични кеси, се произведени за
еднократна употреба, од пластика како што е поли(етиленот). Оксоразградливите кеси се
разликуваат од конвенционалните кеси поради додадените адитиви кои во присуство на
УВ-светлина, топлина и кислород го забрзуваат процесот на нивна деградација. Адитивите

4

Ibid,
Не постои строго поставена дефиниција, но научниците се согласуваат дека се однесува на парчиња пластика
помали од околу 5 µm. Значи, микропластиката е помеѓу еден микрометар и 1.000 микрометри во ширина.
Освен тоа, уште поголеми проблеми настануваат со нанопластиката, која претставува парчиња од пластика
кои не можат да се видат со голо око и кои се мерат во нанометри, 100 нанометри во најмалку една од
димензиите на честичката се нарекува наночестичка. Наночестичките, главно, покажуваат различни хемиски
и физички својства од макроскопските продукти засновани на истиот материјал, што претставува сериозен
проблем.
6
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), Presence of microplastics and nanoplastics in food, with
particular focus on seafood, 14(6) EFSA J. 4501 (2016), http:// www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4501.
5
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кои се користат обично се метални соли. Поради додадените адитиви, процесот на
распаѓање на овие кеси започнува во рок од неколку месеци до неколку години, во
зависност од присутните адитиви во нивниот состав. Поради присуството на такви адитиви,
со текот на времето пластиката фрагментира на мали честички кои остануваат во животната
средина. Затоа, означувањето на таквите кеси како „биоразградливи“ е погрешно, бидејќи
тие не се решение на проблемот со загадувањето, туку напротив можат да го зголемат
загадувањето, бидејќи пластиката останува во земјиштето во вид на микрочестички
невидливи за човечкото око. Дополнителен проблем е неможноста лесно да се селектира
од конвенционалната пластика, така што предизвикува проблем при рециклирањето на
истата, односно придонесува до намалување на квалитетот на рециклираниот производ. По
опсежни истражувања утврдено е дека оксоразградливата пластика не е решение во однос
на загадувањето на животната средина, во однос на почвата и водените површини, односно
придонесува за зголемување на концентрацијата на микропластиката.7
1.2.2. Биоразградливи кеси од растително потекло
Биоразградливите кеси од растително потекло се направени од растителен материјал,
обично скроб, кој се распаѓа во животната средина како компост. Бидејќи се произведени
од природни материјали тие при нивното разградување не ја загадуваат животната
средина. За овие кеси се сретнува и терминот компостабилни кеси и претставуваат
биоразградливи кеси направени од материјали како термопластичен скроб, поли(млечна
киселина) (PLA), поли(хидроксиалканати) (PHA) и слично. Тие се дизајнирани да се распаѓаат
во одреден временски период, обично помалку од шест месеци и се користат за
краткотрајни примени во области, како што се земјоделството, угостителските производи,
пакувањето или тенките кеси за пазарење.
Поли(млечна киселина), или PLA е најчесто применуваната биоразградлива
пластика. Таа се добива со ферментирање на декстроза добиена од хидролиза
на пченкарен скроб. Основни производи од овој полимер се: чаши, прибор за
јадење и компостабилни кеси.

Поли(хидроксиалканати), или PHA е биопластика направена со анаеробна
дигестија на скроб, кој, главно, е скроб добиен од пченка. Производи кои се
добиваат од оваа биопластика се: компостабилни кеси за отпад, компостабилни
картички за подароци и компостабилни саксии.
Термопластичен (комплексиран) скроб се добива од мешавина на преработен
скроб добиен од пченката, со друга пластика (биобазирана или конвенционална
пластика која е добиена од нафта). Типични производи од оваа биоразградлива
пластика се: кеси за отпад, пенкала и прибор за јадење. 8

7

United Nations Environment Programme (UNEP), Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions,
concerns and impacts on marine environments; European Commission, Eunomia, Study to provide information
supplementing the study on the impact of the use of „oxo-degradable plastic“ on the environment (2017).
8
Catia Bastioli, Handbook of Biodegradable Polymers (Billingham: Smithers Rapra Press, 2005), 268.
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За да се направи процена на влијанието на секој од гореспоменатите видови на кеси важно
е да се земат превид неколку битни факти за разградливата пластика и биоразградливите
материјали:
- Главно, оксоразградливите кеси се составени само од 15 до 35 % од обновливи ресурси.
Останатите од 65до 85 % потекнуваат од конвенционалната пластика која е добиена од
нафта;
- Биоразградливите и оксоразградливи кеси треба да бидат со двојно подебели ѕидови
од конвенционалните кеси, за да се добијат истите перформанси и издржливост. На
пример, минималната потребна дебелина за биоразградливи и оксоразградливи кеси е
16 µm, додека конвенционалните пластични кеси може да бидат со дебелина и до 7 µm;
- Биоразградливата суровина е најмалку 3 пати поскапа од конвенционалната пластика.
Со оглед на повисоката цена на суровината и потребата да е двојно подебел
материјалот, односно двојно повеќе да се употребува материјал за да се постигне ист
квалитет, биоразградливите кеси се околу 6 пати поскапи од вообичаените кеси;
- Оксоразградливите кеси се разградуваат бавно во природни услови. Во специфични
индустриски услови во рок од 12 недели тие би требало да деградираат до 90 %.
- Оксоразградливите кеси не се разградуваат под морски услови во океанот.
Оксоразградливата пластика е премногу густа за да лебди на површината на водата, при
што потонува на дното на океаните, каде што условите за деградација не се погодни,
бидејќи има отсуство на кислород и светлина;
- Оксоразградливата пластика не може да се рециклира заедно со конвенционалната
пластика и создава дополнителни проблеми за селекција пред процесот на
рециклирање. Доколку не се селектира, само 2 % во составот на рециклираниот
конвенционален материјал, создава значителни проблеми врз квалитетот на добиениот
производ. Токму поради ваквите проблеми, германскиот пазар за оксоразградливи кеси
е незаинтересиран за нивното производство, бидејќи со нив не се решава проблемот со
отпадот. 9

9

Catia Bastioli, Handbook of Biodegradable Polymers (Billingham: Smithers Rapra Press, 2005), 268.

6

НАМАЛУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ

2.
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КОМПАРАТИВНИ ИСКУСТВА ВО УПОТРЕБАТА НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ И
УСОГЛАСЕНОСТА СО ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Се проценува дека секоја година ширум светот се трошат од еден до пет трилиони
пластични кеси. Пет трилиони пластични кеси се речиси 10 милиони пластични кеси кои се
трошат во една минута. Фигуративно, ако се врзат заедно, сите овие пластични кеси би
можеле да го завиткаат светот седум пати на секој час.
Во светот, проблемот на загадување од пластика е сѐ поприсутен и повеќе од 60 земји
воведоа забрани и даноци на еднократната употреба на пластичен отпад10. Воедно, еден од
клучните предизвици е насочен и кон ограничување на потрошувачката на пластични кеси
за еднократна употреба. Оттука, многу држави во светот преземаат активности насочени
кон ограничување на достапноста на овој вид кеси, притоа мерките имаат разновиден
дострел и карактер. Најчесто, тие претполагаат целосна забрана за користење пластични
кеси за еднократна употреба, дополнителни даноци или плаќања, како и доброволни
договори со продавачите (главно, со ланци на супермаркети) за начинот на нивно
користење.
Сѐ до 2015 година на ниво на Европската Унија не постои регулатива со која специфично се
уредува потрошувачката на пластични кеси за носење на стоки. Во април 2015 година
Европската Унија носи измена на Директивата 94/62/ЕЗ (бр. 2015/720) со цел да се спречи
или намали употребата на пластичните кеси за носење на стоки и негативното влијание од
нивниот отпад врз животната средина. Врз основа на спроведени анализи, беше утврдено
дека тогашните нивоа на потрошувачка на пластични кеси предизвикуваа високи нивоа на
загадување и неефикасно користење на ресурсите, а се очекувало и нивно зголемување
доколку не се презеле одредени активности.
Со Директивата се дефинираат поимите „пластика“, „пластични кеси за носење на стоки“,
„тенки пластични кеси за носење на стоки“, „многу тенки пластични кеси за носење на
стоки“, „оксоразградливи пластични кеси за носење на стоки“. Дефинирање на поимот
„оксоразградливи пластични кеси“, беше направено бидејќи немаше единствена ознака за
пластични кеси за носење на стоки со адитиви, кои производителите ги означуваа како
„оксобиоразградливи“ или „оксоразградливи“.
Означувањето на овие кеси како „биоразградливи“ се сметаше за потенцијално погрешно,
се наведува во Директивата, бидејќи тие можеби не се решение на проблемот со
загадувањето, туку напротив - можат да го зголемат загадувањето.11 Со цел да се утврди
влијанието од користењето на оксоразградливи пластични кеси за носење на стоки врз
животната средина со Директивата се наложува Комисијата да поднесе извештај12 до

10

Trends and impact of the emerging anti-conventional plastic bags policy and rapid developments of biopolymers:
opportunities and threats to JACKS products, Committee on Commodity Problems, FAO, September 2019.
11
Карактеристика на таквите кеси е дека поради присуството на адитиви, со текот на времето пластиката
фрагментира на мали честички кои остануваат во животната средина.
12
Извештај за влијанието од користењето на оксоразградливи пластични кеси за носење на стоки врз
животната средина, https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf.
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Европскиот парламент и до Советот, вклучувајќи, доколку е соодветно, збир од мерки за
ограничување на нивната потрошувачка или за намалување на какви било негативни
влијанија.
Извештајот за влијанието од користењето на оксоразградливи пластични кеси
за носење на стоки врз животната средина Комисијата го подготви во јануари
2018 година, при што во него се констатираше дека оксоразградливата
пластика, вклучувајќи и пластични кеси за за носење на стоки, може да
деградира побрзо на отворено од конвенционалната пластика, меѓутоа дека
нема докази за нејзината целосна биоразградливост во разумно време на
отворено, на депониите или во морската околина. Извештајот понатаму
заклучува дека затоа многу научници, меѓународни и владини институции,
лаборатории за тестирање, трговски здруженија на производители на
пластика и други експерти дојдоа до заклучок дека оксоразградливата
пластиката не е решение за животната средина и дека оксоразградливата
пластиката не е соодветна за долгорочно користење, рециклирање или
компостирање. На крај, Извештајот заклучува дека во контекст на Европската
стратегија за пластика, треба да се започне со процес на ограничување на
употребата на оксоразградлива пластика во Европската Унија.

На земјите членки со Директивата 2015/720 им беше наложено да преземат мерки за
значително намалување на потрошувачката на тенки пластични кеси за носење на стоки. За
целите на следење на напредокот во намалување на потрошувачката на тенки пластични
кеси за носење на стоки, на националните органи им беше наложено да достават податоци
за нивната потрошувачка во согласност со членот 12 од Директивата 94/62/ЕЗ.
На земјите членки им беше дадена можност самостојно да одредат цени, даноци и давачки
за употреба на кеси, како и ограничувања за ставање на пластични кеси на пазарот, како, на
пример, забрани. Директивата упатува на тоа дека мерките можат да варираат во зависност
од влијанието на тенките пластични кеси за носење на стоки врз животната средина,
односно, во зависност од нивните својства за рециклирање и компостирање, нивната
трајност или специфичната намена, притоа земајќи ги предвид можните негативни
последици од нивната замена.
Во првата година од спроведувањето на Директивата на земјите членки им беше наложено
активно да спроведуваат кампањи за информирање на јавноста и подигање на свеста за
негативните последици врз животната средина од прекумерната потрошувачка на тенки
пластични кеси за носење на стоки. Притоа, со цел на корисниците на пластични кеси да им
се обезбедат точните информации за својствата на компостирање на кеси, Европската
комисија беше задолжена да донесе акт за спроведување со кој се утврдуваат
спецификациите за етикети или ознаки за да се обезбеди препознавање на биоразградливи
кеси и кеси за носење на стоки кои можат да се компостираат.
Како одговор на барањата кои ги налага Директивата на ЕУ (бр. 2015/720) земјите избираат
мерки кои се движат од забрани (Италија и Франција), до договори со приватниот сектор
(Австрија). Во моментов, Европската комисија оди и чекор понапред па го адресира и
проблемот на непотребното создавање пластичен отпад за една употреба. „Европската
стратегија за пластика во кружна економија“ (2018-2030), ќе има за цел да се намали,
односно елиминира прекумерното пакување и да се обезбеди селекција и повторна
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употреба и преработка на отпадот. Постојат многу докази дека воведувањето на даноци
резултира во намалување на побарувачката за пластични кеси за носење 13, но има и
примери на земји во кои имплементираните решенија имаа само краткорочен ефект
доколку не се применат и други мерки.14
Сепак, сите овие иницијативи, без разлика дали станува збор за регулаторни или
нерегулаторни мерки, кои ги преземаат земјите членки на Европската Унија (Прилог бр. 1),
дури и ако придонесуваат за зголемување на нивото на рециклирање и ограничување на
складирањето на депонии, не се во состојба целосно да го решат проблемот со зголемената
количина на отпад од пакување. Имено, спречувањето на производството на отпад е
комплицирано и не може да се ограничи само на рециклирање и повторна употреба.
Потребно е да се усвои широка перспектива и размислување засновано врз „животниот
циклус“ на кесите и воведување на промените во моделот на производство и
потрошувачка.15
Ирска претставува најпознат пример за системско решавање на овој проблем. Во 2002
година таа воведе данок на приход од 0,15 евра, како резултат на што, побарувачката на
кеси за еднократна употреба падна за повеќе од 90 % (од 328 на 21 парчиња по глава на
жител годишно). Во првата година на примена на овој данок на приход беа собрани 12
милиони евра, а во следните години овој износ се зголеми на 13-14 милиони евра годишно.
Приходот понатаму се распределува за покривање на административните трошоци
поврзани со овој данок (околу 3 % од приходот), а остатокот за промоција и имплементација
на кампањи, едукативни и други програми за заштита на животната средина. Во 2007
година, во однос на растот на потрошувачката на пластични кеси за еднократна употреба,
данокот се зголеми на 0,22 евра.16
Полска, водена од Директивата од 2015 година, на 12 октомври 2017 година го донесе Актот
за изменување и дополнување на Законот за управување со пакувања и отпад од пакување.
Законодавецот се одлучи за примена на второто од двете решенија што ги предложи
Европската Унија, а тоа е воведување на обврска за наплата на лесни пластични кеси.
Ваквото решение придонесе за падот на потрошувачката на кесите за еднократна употреба
за околу 36 %, од 470 кеси на 300 кеси по глава на жител годишно.
Во Австрија во 2016 година, Федералното министерство за земјоделство, шумарство,
животна средина и управување со вода потпиша договор со трговците на големо и мало и
со организациите за заштита на животната средина за намалување на употребата на
пластични кеси. Договорот поставува поамбициозна цел од онаа во Директивата на

13

Wagner Travis P. 2017. „Reducing single-use plastic shopping bags in the USA“ Waste Management.
Dikgang, Leyman and Wiser 2012. Analysis of the plastic-bag levy in South Africa.
15Tencati, A.; & Pogutz, S.; & Moda, B.; & Brambilla, M.; & Cacia, C. 2016. Prevention policies addressing
packaging and packaging.
16
Convery.F, McDonnell.S & Ferreira S (2007) The most popular tax in Europe? Lessons from the Irish plastic bags
levy.
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Европската Унија, за намалување на потрошувачката на пластични кеси до максимум 25
кеси по лице годишно, вклучувајќи ги и сите други видови торби направени од други
материјали (на пример, хартија), а кои се за еднократна употреба. Од јануари 2017 година,
повеќето од големите ланци на супермаркети во Австрија доброволно престанаа да им
обезбедуваат на клиентите бесплатни кеси (направени од каков било вид на материјал).
Некои супермаркети отидоа чекор понапред и доколку клиентите не носат свои кеси или
торби за купување, тие може да купат само торби за повеќекратна употреба. 17 Владата на
Австрија работи и на кампањи за подигање на свеста на потрошувачите преку радио,
печатени и социјални медиуми и постојано иницира проекти за заштита на животната
средина.
Табела бр. 1. Преглед на мерки за намалување на прекумерна употреба на пластични кеси во
земји во Европа
Држава
Австрија

Година
2016

Акции
Договор за јавноприватно
партнерство

Мерки
Данок

Финска

2016

Договор за јавноприватно
партнерство

Данок

Германија

2016

Договор за јавноприватно
партнерство

Забрана/
данок

Луксембург

2004

Договор за јавноприватно
партнерство

Данок

Шпанија

2008

Договор за јавноприватно
партнерство

Данок

17

Вид/Влијание
Вид: Данок на пластични кеси во најголемите
супермаркети.
Договор
потпишан
меѓу
Министерството за животна средина и поголемите
трговски компании и организации за заштита на
животна средина.
Влијание: Намалена употреба на пластични кеси по
глава на жител.
Вид: Доброволен договор меѓу Министерството за
животна средина и Федерацијата на фински
корпорации за намалена употреба на пластични кеси и
наплата на пластични кеси (Plastic Carrier Bag Agreement
2016).
Влијание: Нема достапни информации.
Вид: Забрана или данок на пластични кеси. Трговците
сами можат да одлучат во кој временски рок ќе
престанат да ги користат пластичните кеси за
еднократна употреба или ќе ги наплаќаат кесите.
Договорот е постигнат меѓу Министерството за
животна средина и Германската федерација на
трговци. И оние компании кои не учествуваа во
потпишувањето
на
Договорот
ја
подржаа
иницијативата.
Влијание: Нема достапни информации.
Вид: 85 најголеми брендови вклучувајќи ги и
дистрибутерите учествуваа во иницијативата Eco-sac.
Во овој проект учествуваа Министерството за животна
средина и Федерацијата на трговци и граѓански
организации за целосна замена на кесите за
еднократна употреба со кеси за повеќекратна
употреба.
Влијание: Употребата на пластични кеси во 9 години
опаѓа за 85 %.
Вид: Доброволен договор меѓу главните трговски
компании и регионалните власти за намалена употреба
на пластични кеси. Некои од компаниите воведоа

UN Environment (2018) Single-use plastics, A Roadmap for Sustainability.
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Држава

Година

Акции

Мерки

Договор за јавноприватно
партнерство

Данок

Швајцарија

2016

Белгија

2007

Забрана/Данок

Бугарија

2011

Данок

Данска

1994

Данок

Естонија

2017

Данок

Франција

2016

Данок

СТУДИЈА ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

Вид/Влијание
наплата на пластични кеси, други даваа надоместоци за
вратени пластични кеси.
Влијание: Договорот е потпишан во 2009 и таргетира
намалена употреба на пластични кеси за 50 % до 2012
година. Во 2010 година Шпанија успева да ја намали
употребата за 40 % (извор: Европска комисија 2013).
Вид: Најголемите маркети во Швајцарија воведоа
данок на пластични кеси врз основа на доброволен
договор, одобрен од Парламентот како супститут на
целосната забрана за употреба на пластични кеси.
Влијание: Намалена употреба на пластични кеси за 80
до 85 % по глава на жител.
Вид: Данок за потрошувачите за да ја намалат
употребата на пластични кеси. Во 2016 и 2017 година
Белгија носи Закон за забрана за употреба на кеси за
еднократна употреба и кеси кои не се биоразградливи.
Влијание: Од 2007 до 2015 година се намалува
употребата на пластични кеси за 80 %.
Вид: Данок за купувачите на пластични кеси (0,10 евра),
кој се зголемува секоја година сѐ до 2015 година.
Влијание: Бугарското Министерство за животна
средина известува за драстично намалување на
употребата на пластични кеси.
Вид: Данок за потрошувачите на пластични кеси.
Данокот од трговците се пренесува на потрошувачите и
цената на пластична кеса изнесува 0,56 евра за кеса.
Влијание: Намалена потрошувачка од 800 милиони на
400 милиони кеси годишно.
Вид: Данок за потрошувачите на пластични кеси.
Барање да се избегнува продажба или бесплатна
понуда на оксоразградливи пластични кеси.
Влијание: Нема достапни информации.
Вид: Забрана за употреба на пластични кеси. Забрана
за производство, дистрибуција и продажба на
оксоразградливи
пластични
кеси.
Влијание: Нема достапни информации
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3.

СТУДИЈА ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

СОСТОЈБА СО УПОТРЕБА НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ ВО СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

3.1. ПОТРОШУВАЧКА И ОТПАД ОД ПЛАСТИЧНИ КЕСИ
Еден од клучните проблеми во Република Северна Македонија поврзан со прекумерната и
неконтролирана употреба на пластични кеси за еднократна употреба од страна на
потрошувачите е достапноста на кесите, бидејќи тие или се бесплатни или се наплатуваат
по симболична цена од еден или два денара. Ова директно резултира со голема употреба
на пластични кеси којашто влијае врз загадувањето на животната средина, а со тоа и
отстапува од еколошките стандарди на Европската Унија и влијае врз нарушувањето на
угледот на државата. Прекумерната употреба на пластичните кеси за еднократна употреба,
исто така, се должи на фактот што кај потрошувачите постои мала свесност околу
алтернативните замени на пластичните кеси како што се торбите за повеќекратна употреба,
како и немањето навика за употреба на алтернативните замени за кесите за еднократна
употреба.
Според последните податоци од Заводот за статистика кои се однесуваат на
домашното производство, во 2018 година произведени се 6.112 тони вреќи и кеси
(вклучувајќи и конусни) од полиетилен, како и вреќи и кеси (вклучувајќи и конусни)
од други пластични маси, освен од полиетилен во количина од 11 тони. Тоа е
раст од 2,2 отсто на количинското производство на вреќи и кеси во 2018 година
во споредба со претходната година.

Според укажувањата на компаниите, во потсекторот Производство на пластични маси има
повеќе од 1.000 вработени што претставува значителна бројка на лица кои би биле
погодени доколку целосно се забрани пуштањето во употреба, односно производството на
пластични кеси во државата. Што се однесува специфично до пластичните кеси, според
неофицијални процени, во Република Северна Македонија во просек се користат 600 кеси
по жител годишно, но не се достапни официјални релевантни и прецизни статистички
податоци за потрошувачката на пластични кеси по глава на жител. Меѓутоа, и покрај тоа,
горенаведените податоци придонесуваат во стекнувањето на општата претстава за обемот
на потрошувачката на пластични кеси којашто може индиректно да се надополни и со
податоците од физибилити студијата18 спроведена за Министерството за финансии од
ЕНВИРОПЛАН СА во 2017 година, според која пластиката и, конкретно, пластичните кеси
сочинуваат значителен дел од отпадот. Процентуалната застапеност на пластичните кеси во
севкупниот отпад по региони е прикажана подолу:
Скопски Регион: Пластиката (пластичен отпад од пакување, пластични кеси, ПЕТ
шишиња, останата пластика) сочинува 17,87 % од севкупниот отпад, а пластичните кеси
сочинуваат 7,81 % од отпадот (најголем процент на пластични кеси има во отпадот во
Шуто Оризари, Петровец и Зелениково и изнесува 13,8 %, а најмал процент има во
Општина Илинден и изнесува 3,06 %);
Вардарски Регион: Пластиката сочинува 10,57 % од севкупниот отпад, а пластичните кеси
сочинуваат 6,08 % од севкупниот отпад;

18

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/FS_Skopje-Region_112017.pdf.
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Пелагониски Регион: Пластиката сочинува 9,61 % од севкупниот отпад, а пластичните
кеси сочинуваат 4,63 % од севкупниот отпад;
Југозападен Регион: Пластиката сочинува 13,17 % од отпадот, а пластичните кеси
сочинуваат 6,35 % од севкупниот отпад.
Отсуството на релевантни и валидни податоци за обемот на производството и
потрошувачката на пластични кеси ја наметнува потребата од воспоставување на соодветни
механизми со кои не само што ќе можат да се соберат податоци околу актуелната состојба,
туку ќе можат да се мерат и ефектите од мерките што (ќе) се преземаат за намалување на
загадувањето на животната средина преку намалувањето на употребата на пластични кеси.
3.2. РЕГУЛАТИВА ЗА УПОТРЕБАТА НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3.2.1. Досегашната законска рамка
Управувањето со пакување и отпад од пакување во Република Северна Македонија е
уредено со Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 161/2009; 17/2011; 47/2011; 136/2011; 6/2012; 39/2012;
163/2013; 146/2015 и 39/2016)). Меѓутоа, со него не беше нормирано пуштањето на пазар
на пластични кеси за носење на стоки. Затоа, со предлог на Законот за управување со
пакување и отпад од пакување објавен во декември 2019 година на ЕНЕР се предлага
воспоставување на правна рамка за забрана за пуштање на пазар на пластични кеси за
носење на стоки и поттикнување на користењето на кеси за повеќекратна употреба. До
донесување на нов Закон за управување со пакување и отпад од пакување, во кој се
третираат и пластични кеси, ова прашање се регулира со носење наредби од страна на
Министерството за животна средина, а врз основа на членот 21 од Законот за заштита на
животната средина.
Првите мерки за намалување на употребата на пластични кеси во Северна Македонија
датираат од август 2008 година кога Министерството за животна средина носи Наредба 19 со
која од 1 јануари 2009 година се воведува забрана за ставање во употреба на пластични
кеси за транспорт на стоки. Исклучок од ова беа кесите со капацитет на носење поголем од
5 килограми кои може да се стават во употреба на сметка на купувачот.
Веќе во февруари 2009 година се донесува нова Наредба 20 со која се забранува ставање во
употреба само на таканаречени многу тенки пластични кеси со капацитет на носење помал

19

Наредба за забрана за ставање во употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во
продавници, деловни простории и пазари каде што се врши трговија на мало на производи за храна и ситни
производи за општа потрошувачка („Службен весник на РМ“, бр. 108/08)
20
Наредба за забрана за ставање во употреба на ќеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во
продавници, магацини, складови, деловни простории, зелени пазари и посебни пазари каде што се врши
трговија на мало на прехранбени производи и во продавници и киосци каде се врши трговија на мало на ситни
производи за лична потрошувачка („Службен весник на РМ“, бр. 8/09)
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од 5 килограми и дебелина помала од 21 микрон, а купувачите со надоместок да може да
купат тенки пластични кеси со капацитет на носење поголем од 5 килограми и дебелина
еднаква или поголема од 21 микрон. Меѓутоа, сѐ уште се остава како можност во употреба
да бидат и многу тенки пластични кеси кои се користат исклучително за размерување на
храна и прехранбени производи.
Во август 2009 година, Здружението на трговија и Групацијата за производство и преработка
на пластични маси при Стопанската комора на Македонија, иницирале овозможување на
употреба без надоместок на тенки пластични кеси произведени од разградливи пластични
материјали со капацитет на носење поголем од 5 кг и дебелина на sидот еднаква на 21
микрон или поголема од истата. По ваквата реакција, Министерството за животна средина
носи нова Наредба21 во март 2011 година, со што на сила остануваат сите претходни
одредби, а се овозможува бесплатно да се стават во употреба таканаречените
„биоразградливи кеси“ произведени по соодветно пропишаните стандарди за
биоразградливост. Со таа уредба им се наложува и на оние што ги пуштаат во промет овие
кеси во своите простории на видно место да истакнат известување дека кесите кои ги
ставаат во употреба се „биоразградливи кеси“ произведени по соодветно пропишаните
стандарди за биоразградливост. Со користење на терминот „биоразградливи“ кеси кај
граѓаните се создава чувство дека овие кеси не ја загадуваат животната околина, што е
проблем евидентиран и на европско ниво. Токму затоа со Директивата на Европската Унија
од 2015 година се наложува користење на терминот „оксоразградливи“ кеси, и се
констатира дека „означувањето на таквите кеси како „биоразградливи“ може да е
погрешно, бидејќи тие можеби не се решение на проблемот со загадувањето, туку
напротив - можат да го зголемат загадувањето“.22
3.2.2. Законски предлози за забрана за пуштање на пазар на пластични кеси
Со цел намалување на употребата на пластични кеси и усогласување со Директивата на
Европската Унија од 2015 година, Министерството за животна средина во 2019 година
започна со подготовка на правна рамка за забрана за пуштање на пазар на пластични кеси
за носење на стоки и поттикнување на користењето на кеси за повеќекратна употреба. Во
ноември 2019 година на консултации беше ставен Предлог-закон за управување со
пакување и отпад од пакување23 којшто се очекува да се донесе во прва половина на 2020
година и да почне да се применува од 1 јули 2020 година. Со Предлог-законот се
предвидуваат низа новини во однос на кесите кои во согласност со предлогот би почнале
да се применуваат од 1 јануари 2021 година. Предлог-законот забранува пуштање на
пластични кеси за носење на стоки на пазарот, а со плаќање на надоместок од 10 денари од
страна на купувачите дозволена би била употреба на биоразградливи кеси за носење на
стоки кои се произведени во согласност со пропишаните стандарди за биоразградливост.
Целосна забрана би важела за многу лесните пластични кеси за носење на стоки кои се

21

Наредба за забрана за ставање во употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во
продавници, магацини, складови, деловни простории, зелени пазари и посебни пазари каде што се врши
трговија на мало на прехранбени производи и во продавници и киосци каде се врши трговија на мало на ситни
производи за лична потрошувачка, „Службен весник на РМ“, бр. 29/2011.
22
страна во Директивата.
23
Предлог
на
Закон
за
управување
со
отпад
и
отпад
од
пакување
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55485.
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потполно забранети и ниту со надоместок не смее да се пуштаат на пазарот. Како
многу лесни пластични кеси за носење на стоки се дефинираат пластичните кеси за носење
чијашто дебелина е помала од 15 микрони, кои се потребни за хигиенски цели или се даваат
како примарно пакување за храна која не е компактна или е во течна состојба кога тоа
помага за спречување на фрлањето храна.
Со предлог-законот се предвидува и обврска за трговците да водат евиденција на квартална
основа за бројот на продадени кеси на продажното место и вкупната сума добиена од
продадените кеси на квартална основа да ја пренесуваат на посебна сметка отворена за таа
намена на органот за животна средина.
Треба да се напомни дека иако предлагачот на законот воведува термин „оксoразградливи
пластични кеси за носење“, како пластични кеси изработени од пластични материјали кои
вклучуваат адитиви, кои го забрзуваат распаѓањето на пластичните материјали во
микроделови, во самиот текст на предлог-законот не се користи овој термин, туку терминот
„биоразградливи“ којшто се вовел во употреба со Наредбата од 2011 година. И покрај
укажувањето во Директивата на Европската Унија дека терминот „биоразградливи“ може
да е погрешен, сепак, предлагачот на законот не го земал предвид тоа и продолжил со
употреба на овој термин, оставајќи како дискреционо право на министерот за животна
средина да пропишува стандарди за „биоразградливост“.
Предлагачот на законот предвидува обврски за производителите на пластични кеси за
носење на стоки да ги информираат крајните корисници за негативните последици за
животната средина од прекумерната потрошувачка на пластични кеси за носење на стоки.
Она што е нејасно е зошто оваа обврска се налага за производителите за „пластични кеси“
(член 24, став 4), а тие ќе се забранат целосно.
Инспекцискиот надзор над примената и спроведувањето на одредби поврзани со прометот
со пластични кеси и информирањето на потрошувачите би го вршел Државниот пазарен
инспекторат.
Законот предвидува прекршочни казни во износ од 50 до 250 евра за микротрговци, од 250
до 500 евра за мали трговци, од 500 до 800 евра за средни трговци и од 800 до 1.000 евра
за големи трговци доколку податоците од евиденцијата на квартална основа на бројот на
продадените кеси не ги пријавува кај стручниот орган во согласност со законот или не ги
информира крајните корисници за негативните последици за животната средина од
прекумерната потрошувачка на пластични кеси за носење на стоки24. Глоба во износ од 500
до 1.000 евра е предвидена за микротрговци, од 1.000 до 2.000 евра за мали трговци, од
2.000 до 3.000 евра за средни трговци и од 3.000 до 6.000 евра за големи трговци, доколку
на пазарот пуштаат пластични кеси за носење на стоки спротивно на членот 10 ставови (1),
(2) и (3) од законот или на местото на продажбата на квартална основа не водат евиденција
за бројот на продадени кеси и на вкупната сума добиена од надоместокот на продадените
кеси.

24

Во согласност со членот 24, став 4 од предлог-законот за управување со пакување и отпад од пакување
обврска за информирање на крајните корисници е на производителите, а не на трговците.

15

НАМАЛУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ

4.

СТУДИЈА ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

ПРЕДЛОЗИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ ЗА
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

4.1. ПРЕДЛОГ ЗАЕДНИЧКИ МЕРКИ НА ЧЕТИРИТЕ ПАРТИСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ И
КОМИСИИ
Мерките коишто се предлагаат се резултат на работата на 54 претставници на четири
политички партии – ВМРО-ДПМНЕ, Движење БЕСА, ДУИ и СДСМ и граѓански организации
во рамките на пет работни групи во текот на заедничката работилница на истражувачки
центри, којашто беше одржана на 30 ноември 2019 година. Секоја работна група го
разгледуваше истиот комплет на предложени мерки и ги анализираше од различен аспект.
Конкретно:
 Работна група 1. Компаративна анализа на избраните мерки со мерките предвидени
во нацрт-предлогот на Законот за управување со пакување и отпад од пакување;
 Работна група 2. Анализа на транзициски периоди за мерките;
 Работна група 3. Процена на ризици;
 Работна група 4: Анализа на засегнати страни;
 Работна група 5: Процена на сценарија од примена на различни мерки за
управување со пластични кеси за носење на стоки.
Во продолжение на оваа студија се образложени 10 заеднички предлог-мерки за
намалување на употребата на кеси за еднократна употреба.
4.1.1. Мерка број 1: Забрана за употреба на пластични кеси
Прв чекор во намалување на загадувањето од пластични кеси за еднократна употреба треба
да биде владина мерка за целосно исфрлање и забрана за нивна употреба во
малопродажбата. Забраната не смее да има исклучоци кои би зависеле од дебелината или
капацитетот на носење на кесата, туку треба да се забрани секоја пластична кеса за носење
на стоки за еднократна употреба. Воедно, забраната треба да се однесува и на
оксоразградливите кеси со дебелина под 15 микрони, во согласност со Директивата на
Европската Унија од 2015 година.
Транзициски период. Потребно е оваа мерка да почне со примена шест месеци од денот на
усвојување на предлогот-законот, но не подоцна од 1 јануари 2021 година.
4.1.2. Мерка број 2: Висока цена за користење на кеси за еднократна употреба
Со цел постепено намалување на прекумерната и неконтролирана употреба на кеси за
еднократна употреба потребно е да се пропише задолжително плаќање на кесите за
еднократна употреба кои ќе бидат дозволени за пуштање во промет (оксоразградливи,
биоразградливи, хартиени). Оваа мерка треба да биде проследена со мерки за
субвенционирање и стимулирање на користење на торби за повеќекратна употреба. Цената
на кесите за еднократна употреба не смее да биде под 10 денари, а може да се движи и
повисоко во зависност од големината на кесата. Средствата од наплатените кеси за
еднократна употреба треба да бидат уплатувани на посебна сметка на Министерството за
животна средина и просторно планирање, а задолжително да се пропише процент од тие
средства кој ќе биде наменет за спроведување на останатите мерки како што се: едукација,
кампања, субвенции и слично.
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Транзициски период. Потребно е оваа мерка да почне со примена најдоцна шест месеци од
денот на усвојување на предлог-законот, но не подоцна од 1 јануари 2021 година.
4.1.3. Мерка број 3: Даноци и финансиски оптоварувања
Со цел ефикасна примена на сите рестриктивни мерки како забрана за употреба, или
наплата на пластични кеси, како и многу тенки оксоразградливи пластични кеси, потребно
е да се пропишат високи казни за несовесните трговци и граѓани. За трговците треба да
пропишат казни за пуштање во промет забранети (оксоразградливи) пластични кеси. За
граѓаните е потребно да се пропише казна доколку бидат затекнати дека купените
производи ги пакуваат во пластична кеса за еднократна употреба, а за истата не платиле
надоместок. Истата казна треба да биде пропишана и за трговецот.
Транзициски период. Потребно е оваа мерка да почне со примена најдоцна шест месеци од
денот на започнување со примена на предлог-законот, но не подоцна од 1 јули 2021 година.
Шестмесечниот период од започнувањето на примената на одредбите за забрана за
пластични кеси и задолжителното плаќање на дозволените кеси за еднократна употреба до
започнувањето на казнување на несовесните граѓани и трговци треба да се искористи за
јакнење на свеста и информираноста на граѓаните за овие мерки и нивната примена. Дел
од средствата од наплатени казни задолжително треба да бидат наменети за посебен
финансики фонд којшто ќе служи за спроведување на останатите мерки како што се
едукација, кампања, субвенции.
4.1.4. Мерка број 4: Субвенции
Паралелно со воведување на наплата на кеси за еднократна употреба државата заедно со
најголемите ланци на трговци на мало да обезбедат субвенционирање за воведување и
користење на кеси и торби за повеќекратна употреба. Бидејќи хартиените кеси или кеси од
друг вид на биолошки материјали задолжително ќе мора да се користат за размерување и
пакување на храна и прехранбени производи (зеленчук, овошје, месо, брашно и слични
производи кои на барање на купувачот се размеруваат и се пакуваат во помала количина),
државата ќе треба да обезбеди субвенции за трговците и производителите. Субвенциите
треба да бидат во насока на осигурување на непречено спроведување на сите мерки во
првата година од неговото функционирање. Субвенциите треба да се обезбедат и за
производителите на пластични кеси кои ќе бидат засегнати од одлуката за забраната, за
преориентирање на нивното производство кон торби за повеќекратна употрeба или друг
вид на биогразградливи кеси.
Транзициски период. Овие мерки треба да започнат со денот на започнување на примената
на законските одредби за укинување на пластичните кеси и наплата за дозволени кеси за
еднократна употреба. Субвенциите мора да бидат со одреден рок, а препорачан период е
две години.
4.1.5. Мерка број 5: Буџетска програма/Средства од прилив од наплата на кеси и казни
Од приливот на средствата што ќе се остварат од надоместок за користење на кеси за
еднократна употреба, даноците и казните за употреба на пластични кеси се предлага
формирање на посебна буџетска програма во рамките на Министерството за животна
средина и просторно планирање. Користењето на средствата од оваа Програма треба да
биде строго наменско преку спроведување на краткорочните и долгорочните мерки за
заштита на животната средина од загадување од пластични кеси и особено како поддршка
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на спроведување на краткорочни мерки за едукација и субвенции за намалување на
употреба на кеси за еднократна употреба. Истата треба да се подготвува на годишно ниво
од Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со
засегнатите страни, а да се донесува од Владата на Република Северна Македонија.
Транзициски период. Одредбите за оваа Програма треба да се дефинираат во Законот
најмалку шест месеци пред започнување на примената на рестриктивните одредби. На овој
начин ќе се обезбеди целосна функционалност на Програмата во моментот на започнување
на примената на рестриктивни мерки.
4.1.6. Мерка број 6: Совет/Работна група за примена и вршење надзор
Со цел следење и надзор над примената на законските решенија и мерки за забрана на
пластични кеси и намалување на употреба на кеси за еднократна употреба се предлага
воспоставување на Совет/Работна група која ќе биде воспоставена од Министерството за
животна средина и просторно планирање и ќе биде сочинета од претставници на
институциите, експерти, претставници од граѓанскиот сектор, академската заедница,
активисти и претставници на останатите засегнати страни.
Транзициски период. Советот/Работната група која ќе ја следи примената на регулатива која
се однесува на забрана за употреба на пластични кеси треба да се воспостави веднаш со
влегување во сила на законот и да има ограничен мандат од две години, односно да
прекине со работа две години од неговото воспоставување.
4.1.7. Мерка број 7: Едукација на граѓаните и подигање на еколошката јавна свест
Паралелно со воведувањето на законодавните и фискалните мерки, неопходно е да се
спроведе едукација на граѓаните за штетноста од пластика и отпадот од пластични кеси по
животната средина и здравјето на луѓето и, генерално, да се подигне еколошката јавна
свест. Ова ќе се постигне преку спроведување низа активности вклучувајќи и информативни
кампањи за негативните ефекти на пластичните кеси врз животната средина и здравјето на
луѓето, едукативни кампањи околу алтернативните замени за пластичните кеси,
воведување на брендирани торби за повеќекратна употреба изработени од платно (на
пример: памучно или ленено) итн. Носители на овие активности треба да бидат државните
институции, училиштата, градинките, трговците кои пуштаат во употреба кеси за еднократна
употреба, итн.
Транзициски период. Едукативните кампањи треба да почнат да се подготвуваат со
влегувањето на Законот во сила и да се промовираат во рок од три месеци.
4.1.8. Мерка број 8: Стимулирање на екооднесување во училиштата
Со цел еколошката едукација и екооднесувањето да започне од мали нозе потребно е
училиштата да воведат задолжителни еколошки стандарди на однесување кои ќе се
применуваат и од страна на училиштата како институции и од страна на учениците.
Министерството за образование и наука во соработка со Министерството за животна
средина и просторно планирање треба да развијат еколошки курикулум и екостандарди на
однесување кои треба да се воведат во сите основни и средни училишта. Оваа мерка може
да се финансира и од средствата од мерка број 5, односно Буџетска програма од прилив од
наплата на кеси и казни.
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Транзициски период. Подготовките треба да започнат со влегувањето на Законот во сила и
да се применуваат од почетокот на учебната 2021/2022 година.
4.1.9. Мерка број 9: Примена на еколошки стандарди во јавните институции
Јавните институции имаат посебна одговорност доследно да ги применуваат стандардите
поставени од државата и да служат како пример. Во сите јавни институции на национално
и локално ниво треба да се воспостават еколошки стандарди кои ќе се применуваат од
страна на институцијата и од страна на вработените. На овој начин и посредно ќе се влијае
врз подигање на јавната свест на граѓаните.
Транзициски период. Подготовките треба да започнат со влегувањето на Законот во сила и
да почнат да се применуваат во рок од три месеци.
4.1.10. Мерка број 10: Стандарди и брендирање во екодржава
Покрај горенаведените мерки, се предлага и воведување на долгорочни мерки со коишто
не само што ќе се придонесе за почиста животна средина и поздрав живот, туку ќе се
зголеми и туристичката атрактивност на државата. Тие мерки би се состоеле од следново:
 Воведување на стандарди за „екодржава“;
 Санкции и казни за оние кои нема да ги почитуваат стандардите за „екодржава“;
 Брендирање на државата како „екодржава“;
 Промовирање на државата како „екодржава“.
Овој тип на политика и мерки претпоставуваат поопсежна и дополнителна анализа и треба
да бидат предмет на посебна студија и овде не се подлабоко анализирани.
4.2. ВЛИЈАНИЈА НА ИНИЦИЈАТИВИТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА ПЛАСТИЧНИ
КЕСИ
Како резултат на инцијативите за ограничување на употребата на пластични кеси за
еднократна употреба (над 140 иницијативи во 60 земји), во околу 30 % од случаите
регистрирани се драматични падови на загадувањето со пластика и потрошувачката на
пластични кеси во рок од една година од влегувањето во сила на националната забрана или
данокот, додека преостанатите 20 % пријавиле дека нема или има мало влијание. 25
Од земјите кои имаат воведено национални забрани за пластични кеси и кои немаат или
имаат мало влијание, главните причини за слабиот ефект се недостаток на имплементација
или недостаток на други алтернативи. Ова доведе до случаи на шверц (развој на црни
пазари за пластични кеси); промена на производството на подебели пластични кеси (што не
е регулирано), транзициски периоди, кои во некои случаи ја влошија состојбата со
животната средина.
Намалувањето на побарувачката за пластични кеси, исто така, може да има негативни
економски и социјални влијанија врз затворањето на фабрики и отпуштање на работници.

25

UN Environment (2018) Single-use plastics, A Roadmap for Sustainability.
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Затоа е важно да се применат мерки кои ќе помогнат во пренамена на фабриките и
преквалификација на работниците со цел да се превенираат негативните последици и да се
соберат што е можно поголем број на податоци (види табела бр. 2) од кои може да се
направат економски анализи на влијанието.
Имено, додека луѓето не разберат дека грижата за животната средина е влог кој се исплати
за нивното здравје и за подобрување на квалитетот на нивниот живот, тие нема да посветат
поголемо внимание на овој аспект и ќе се концентрираат само на економските аспекти и ќе
ја критикуваат потребата од плаќање дополнителни трошоци.
Затоа, откако ќе се соберат податоците, до кои во оваа фаза тешко можеше да се дојде,
Министерството за животна средина и просторно планирање треба да ја процени
соодветноста на можните решенија (опции). Пред да се изберат најсоодветните мерки кои
ќе ги опфатат прашањата и потребите утврдени со целите, клучен чекор е да ги проучат
влијанијата за одржлив развој, земајќи ги предвид сите сектори и сите сегменти на
населението.
Меѓу елементите што треба да се анализираат, од најголемо значење се институционалниот
капацитет и постојните економски услови за да се осигури дека мерките што се разгледуваат
се реални и имаат големи шанси успешно да се применат.
Се проценува, а и во согласност со добрите меѓународни практики, дека позитивните
влијанија од воведувањето мерки за забрана или намалување на употребата на пластични
кеси за еднократна употреба ќе ги поттикне производителите да бараат нови решенија, да
користат нови технологии, а со тоа и да развиваат нови бизниси за да излезат во пресрет на
побарувањата на потрошувачите. Потрошувачите ќе се ориентираат на користење на торби
за повеќекратна употреба, а подигањето на јавната свест, секако, позитивно ќе влијае на
намалување на загадувањето и преку намалување на отпадот ќе се создава поздрава
еколошка и еколошки почиста животна средина. На овој начин ќе се поткрене и угледот на
Република Северна Македонија како атрактивна туристичка дестинација и ќе се
минимизираат загубите во туризмот.
Табела бр. 2. Податоци и информации кои е неопходно институциите да ги собираат за анализа на
состојбите во Република Северна Македонија за одржливи решенија во справувањето со загадување од
пластични кеси за еднократна употреба
Министерство за
животна средина и
други соодветни
институции

Количество
на
произведени
пластични
кеси за носење на стоки на
годишно ниво;

Количество
на
произведени
оксоразградливи
ибиоразградливи
пластични
кеси за носење на стоки на
годишно ниво;

Број на домашни
фабрики
што
произведуваат пластични

Државен завод за
статистика,
Царина

Комори, маркети


Количество
на
увезени/извезени
пластични кеси за носење
на стоки на годишно ниво;

Количество
на
увезени/извезени
оксоразградливи и био
разградливи
пластични
кеси за носење на стоки на
годишно ниво;

Количество
на
увезен
репроматеријал
(ПВЦ гранулат или друго) и
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Просечна
малопродажна
и
големопродажна цена на
пластични кеси за носење
на стоки; Цената на
пластични кеси за носење
на стоки на големо/мало;
Kолку пластични кеси се
продаваат на годишно
ниво?

Приход
од
пластични кеси за носење
на стоки на голем и мал

Министерство за
економија и други
соодветни институции

Количество
на
увезени
и
извезени
оксоразградливи
и
биоразградливи пластични
кеси за носење на стоки на
годишно ниво;

Број на компании
што
произведуваат
оксоразградливи
и
биоразградливи пластични
кеси за носење на стоки;
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Министерство за
животна средина и
други соодветни
институции
кеси за носење на стоки;
Колку
од
нив
произведуваат
разградливи
пластични
кеси за носење на стоки?

Во кои региони и
во кои градови се наоѓаат?
Дали производството е
само
за
внатрешна
употреба или и за извоз?

Опфатот
на
производи од пластика
(производи за продажба во
маркети и/или и за
пакување);

Број и тип на
работа на вработени лица
во компаниите/фабрики за
производство
на
(оксоразградливи и био
разградливи)
пластични
кеси за носење на стоки;

Потрошувачка на
пластични кеси за носење
на
стоки
и
оксоразградливи
и
биоразградливи пластични
кеси на годишно ниво;

Број на компании
кои вршат рециклирање на
пластични кеси носење на
стоки (доколку има такви);

Капацитет
на
технологија
/постојна
ситуација и цена на
инвестиција за пренамена;

Број на фирми
корисници на пластични
кеси од фабриките;

Годишна
потрошувачка на тенки
пластични кеси за носење
на стоки по глава на жител.

Државен завод за
статистика,
Царина
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Комори, маркети

цена на репроматеријалот
за
производство
на
оксоразградливи и био
разградливи
пластични
кеси за носење на стоки и
пластични кеси за носење
на стоки;

Колку
репроматеријали
се
употребуваат од домашно,
а колку од увозно потекло?

Податоци
од
царинските служби за
цената
на
увезените
репроматеријали
и
увезени пластични кеси за
носење
на
стоки
и
биоразградливи /екокеси;

Данок
на
производство
наспроти
данок на увоз;

Потрошувачка на
пластични кеси за носење
на стоки по региони, и
категорија
на
потрошувачи.
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маркет;

Потрошувачка на
пластични кеси за носење
на стоки по региони, и
категорија
на
потрошувачи;

Податоци
и
информации за бројот на
фирмите производители
на пластични кеси за
носење на стоки и обемот
на
годишното
производство; Во кои
региони и во кои градови?
Дали производството е
само
за
внатрешна
употреба или и за извоз?

Податоци
за
приходите
на
компании/фабрики
од
продажбата на пластични
кеси за носење на стоки;

Податоци
за
просечна
плата
во
фабриките
за
производство на пластични
кеси за носење на стоки.

Министерство за
економија и други
соодветни институции

Капацитет
на
технологија/постојна
ситуација и пренамена;

Податоци
за
производители
на
природни влакна;

Број на трговци
кои
нудат
бесплатни
пластични кеси за носење
на стоки;

Цена
на
репроматеријалот
за
прoизводство
на
оксоразградливи
и
биоразградливипластични кеси за носење
на стоки;

Колкав процент
од вкупно произведените
пластични кеси за носење
на
стоки
се
оскоразградливи
и
биоразградливи и екокеси;

Колку кеси од
употребуваните се од
домашно, а колку од
увозно производство?

Цената на кесите
на големо/мало; Колку се
продаваат на годишно
ниво?

Просечна
потрошувачка на кеси по
глава на жител;

Годишна
потрошувачка на тенки
пластични кеси за носење
на стоки по глава на жител.
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4.3. ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ЗА ПРОБЛЕМОТ СО ОТПАД ОД ПЛАСТИЧНИ КЕСИ
Адресирањето на проблемот на прекумерната употреба на пластични кеси влијае врз
различни групи на поединци, организации и институции кои формираат комплексна
структура на засегнати страни. Консултирањето на засегнатите страни, пред сѐ, ќе овозможи
нивно информирање, а преку нивното учество и подобро согледување на фактичката
состојба со употребата на пластичните кеси, ќе се добие јасна слика за нивните интереси,
проблемите и искуствата на засегнатите страни и ќе овозможи нов извор на информации,
идеи и можни решенија.
Клучни фактори кои се идентификувани како страни кои имаат високо влијание и висок
интерес во регулацијата на користењето на пластични кеси се:
 Министерството за животна средина и просторно планирање, како ресорно
министерство под чија надлежност спаѓа регулирањето на употребата на
пластичните кеси,
 Министерството за финансии, како креатор на даночната политика,
 Министерството за економија,
 Министерството за локална самоуправа,
 Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 Министерството за образование,
 Министерството за информатичко општество и администрација,
 Министерството за правда,
 Секретаријатот за законодавство,
 Инспекциските служби при министерствата,
 Единиците на локалната самоуправа и ЗЕЛС,
 Граѓанските организации – еколошкиот граѓански сектор и индивидуални
активисти.
Бизнис-заедницата е идентификувана како засегната страна која може да има големо
влијание во имплементацијата на предложените мерки, но нивниот интерес за регулација
и контрола на пластичните кеси е пониска. Факторите во оваа категорија се следниве:
 Стопанските комори, вклучувајќи ја и Комората на трговците,
 Фирмите – производители и малопродавачи на кеси,
 Увозниците на суровини за производство на пластични кеси,
 Здружението на пазарџии,
 Здружението на занаетчии.
Третата категорија на засегнати страни вклучува фактори кои имаат висок интерес за
зголемена регулација на употребата на пластичните кеси, но пониско влијание на моќ:
 Министерството за здравство,
 Националните паркови,
 Агенцијата за храна и ветеринарство,
 Граѓаните.
Во процесот на изработка на оваа Студија за јавна политика беше упатена покана до
засегнатите граѓански организации на координативна средба да дадат свој придонес и свое
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видување на предложените политики. Од консултацијата со граѓанскиот сектор, односно со
претставници на здруженијата на граѓани активни во областа на заштита на животната
средина, произлезе дека граѓанските организации, кои беа вклучени во процесот, ја
поздравуваат иницијативата за намалување на загадувањето од пластични кеси и ги
идентификуваат кесите како едни од поголемите загадувачи на животната средина. Со
несоодветното одлагање на пластичните кеси за еднократна употреба во природата доаѓа
до загадување на водата, на почвата, но и на воздухот, а со тоа имаат негативно влијание
врз целокупниот екосистем што не го исклучува и човекот. Граѓанските организации кои се
вклучија во оваа иницијатива имаат две генерални препораки:
Стоп за употребата на кесите за еднократна употреба:
- Целосна забрана на користење кеси со дебелина под 50 микрони, кои се за
еднократна употреба;
- Воведување на хартиени кеси за мерење на овошје и зеленчук во маркетите или
на зелените пазари;
- Кесите кои одредени големи и малопродажни маркети ги нудат бесплатно на
потрошувачите, треба да се продаваат по одредена цена, а така е предвидено и
во предлог- законот – 10 до 15 денари;
- Маркетите кои продаваат пластични кеси да плаќаат одредена такса за
загадување со пластика, која би можела да оди во посебен фонд за заштита на
животната средина;
- Воведување казнени мерки.
Eдукација од најмала возраст за развивање на еколошката свест, што е од круцијално
значење:
- Спроведување на програма за подигање на свеста кај граѓаните за негативните
ефекти од користењето пластични кеси за една употреба, проследени со
информации за алтернативни решенија, како, на пример, користење на платнени
торби или хартиени кеси.

4.4. ПРЕДЛОЗИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТИТЕ
И покрај сите мерки кои ги преземаа земјите членки на Европската Унија, сè уште нема
доволно информации за да се извлечат заклучоци за влијанијата врз животната средина
остварени со мерките за намалена употреба на пластични кеси. Ваквата состојба најчесто се
должи на недостаток на системи за следење и известување, а делумно и на фактот дека
многу од мерките се спроведени неодамна и потребно е повеќе време за да се постигнат
сериозни влијанија.
Затоа, кај нас системот на следење и оценување на мерките за намалена употреба на
пластични кеси за еднократна употреба е основа за нивно натамошно унапредување и
модифицирање. Поради тоа, неопходно е нивното спроведување да биде предмет на
постојано следење. Државата мора да има систематски приод во однос на овие прашања,
со силен механизам што ќе обезбеди мерливост и доследност во следењето на резултатите
и остварувањето на целите на Европската Унија во употребата на пластични кеси за
еднократна употреба на 90 кеси по лице годишно. Поради тоа, неопходно е Министерството
за животна средина и просторно планирање да воспостави механизми и да назначи
соодветни сектори за следење на спроведувањето на мерките и мерење на нивните ефекти
со што ќе се крене нивото на успешно спроведување на предложените јавни политики. Од
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друга страна, со оглед на тоа што членот 10 од предлогот на Законот за управување со
пакување и отпад од пакување е предложено да се применува од јануари 2021 година, од
кога би започнала и евиденцијата на квартална основа за бројот на продадени кеси на
продажното место (врз основа на оваа евиденција, стручниот орган ја утврдува годишната
количина на пластични кеси користени во Република Северна Македонија за претходната
година), се предлага оваа евиденција да започне од датумот на започнување на примената
на законот со што ќе се овозможи создавање на базични податоци што ќе служат како
основа за мерење на ефектот од мерките при екс-пост процената на влијанието на
регулативата.
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Загадувањето со пластични кеси за носење на стоки доведува до загадување на животната
средина и го влошува широко распространетиот проблем со отпадот во водните површини,
загрозувајќи ги земните и водните екосистеми.
Оксоразградлива пластика, вклучувајќи и оксоразградливи пластични кеси за носење на
стоки, под посебни услови на отворен простор може да деградира побрзо од
конвенционалната пластика, меѓутоа нема докази за нејзината целосна биоразградливост
во разумно време, на депониите или во водна средина каде што најчесто завршува. Затоа
оксоразградливата пластика не е решение за животната средина и оксоразградливата
пластика не е соодветна за долгорочно користење, рециклирање или компостирање.
„Биоразградливи кеси“ е најчесто несоодветно користен синоним за „оксоразградливи
пластични кеси за носење на стоки“ кои, всушност, се пластични кеси за носење на стоки
изработени од пластични материјали кои содржат адитиви кои дејствуваат како
катализатор за фрагментацијата на пластичниот материјал на микрофрагменти.
Во Европската Унија, како одговор на барањата кои ги налага Директивата на Европската
Унија (бр. 2015/720,58) за континуирано намалување на бројот на лесни пластични кеси по
лице на годишно ниво, земјите членки избираат мерки кои се движат од забрани (Италија
и Франција), до договори со приватниот сектор (Австрија). Во моментов, Европската
комисија оди и чекор понапред, па го адресира и проблемот на непотребното создавање
пластичен отпад за една употреба.
Прекумерната и неконтролирана употреба на пластични кеси за еднократна употреба е
достапноста на кесите, бидејќи тие или се бесплатни, или се наплатуваат по симболична
цена од еден или два денара. Ова директно резултира со голема употреба на пластични
кеси којашто влијае врз загадувањето на животната средина, а со тоа и отстапува од
еколошките стандарди на Европската Унија и влијае врз нарушувањето на угледот на
државата.
Прекумерната употреба на пластичните кеси за еднократна употреба, исто така, се должи
на фактот што кај потрошувачите постои мала свесност околу алтернативните замени на
пластичните кеси како што се торбите за повеќекратна употреба, како и немањето навика
за употреба на алтернативните замени за кесите за еднократна употреба.
Процесoт на приближување на Република Северна Македонија кон членство во Европската
Унија, неминовно налага усогласување на домашното законодавство со европските
директиви за годишната потрошувачка на пластични кеси, ограничување на употребата на
пластика и пластични кеси и заштита на животната средина.
Министерството за животна средина и просторно планирање во ноември 2019 година стави
на консултации Предлог-закон за управување со пакување и отпад од пакување со којшто
меѓу другото се регулира забрана за пуштање на пазар на пластични кеси за носење на стоки
и поттикнување на користењето на кеси за повеќекратна употреба. Со законот се
предвидуваат низа новини во однос на кесите кои во согласност со предлогот би почнале
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да се применуваат од 1 јануари 2021 година. Во објавената проверка на регулативата
недостига детална анализа за економски, социјални и финансиски влијанија на мерките
поврзани со забрана за пуштање на пазар на пластични кеси.
Неопходно е Република Северна Македонија да се приклучи кон инцијативите за
справување со проблемот на загадувањето од пластични кеси и тоа:
 Да воведе забрана за користење на пластични кеси;
 Да воведе задолжителна наплата и високи цени на оксоразградливи пластични кеси
и биоразградливи кеси за еднократна употреба;
 Да воведе високи казни, даноци и финансиски оптоварувања за употреба на
оксоразградливи пластични кеси и биоразградливи кеси за еднократна употреба;
 Да воведе субвенции за производство на кеси за повеќекратна употреба и
унапредување на производство на кеси од биоразградлив материјал;
 Да обезбеди користење на средства од прилив од наплата на кеси и казни за
постигнување на одржливо намалување на потрошувачката на кеси за еднократна
употреба;
 Да ја зголеми еколошката свест на граѓаните за штетните последици од отпадот од
пластични кеси;
 Да го едуцира општеството за штетите од пластичен отпад;
 Да го подобри нивото на јавна чистота и да го заштити угледот на државата како
туристичка дестинација;
 И да ја промовира земјата како „зелена земја“.
Дел од предложените мерки е неопходно да бидат регулирани со закон, со што Република
Северна Македонија ќе се приклучи во борбата со справување со прекумерната употреба
на пластични кеси за еднократна употреба.
Во насока на постигнување на овие цели, Владата, со поддршка на Собранието и сите
засегнати страни, со одредени подобрувања е неопходно да ја воспостави предложената
законска рамка. Задолжително треба да се направи егзактна анализа на економските,
социјалните, фискалните и административните влијанија на мерките поврзани со забрана
за пуштање на пазар на пластични кеси. Потребно е и усогласување на термините наведени
во членот 6 „Дефиниции“ со термини користени низ текстот, усогласување на прекршочни
одредби со одредбите кои ги регулираат обврските за информирање на граѓаните, како и
допрецизирање на одредбите во согласност со коментарите добиени од засегнатите
страни.
За успешна реализација на овие цели од суштинско значење е институционалниот
капацитет и политичкото влијание на Министерството за животна средина и просторно
планирање, кое е надлежно за спроведување на оваа политика и кое треба да обезбеди
широка поддршка за спроведување. Исто така, за посеопфатна интервенција за
постигнување на саканите резултати потребно е усвојувањето на законодавните,
социјалните и едукативните мерки од предложените опции.
Ефектите, кои се очекува да се постигнат, ќе се изразат преку намалување на употребата на
пластични кеси за еднократна употреба по глава на жител, во согласност со целите на
Европската Унија.
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Прилог бр. 1. Инструменти за креирање политики во Европската Унија
Табела бр. 3. Пример на инструменти применети во рамки на земјите на Европската Унија со
кои се минимизира употребата на пластични кеси за еднократна употреба
Видови на
инструменти

Регулаторен
процес

Регулаторен
процес/
Рестриктивни
мерки

Економски

Метод
Закони и акти со кои се
создава задолжителна
обврска за производителите
да понесат одговорност во
управувањето со отпадот.

Одговорност на
производителите.

Забрана за користење,
продавање итн. на кеси за
еднократна употреба.

Забрана (целосна или
делумна).

Ограничување или даноци за
одредени производи.

Комбинација од
регулаторни и
економски
мерки

Доброволни
стратегии за
намалување
на употребата на
кеси за
еднократна
употреба

Едукација и
образование

Примена

Ограничување за трговците;
Ограничување за
добавувачите;
Ограничување за
потрошувачите.
Забрана и ограничување;
Пренесена одговорност на
производителите.

Влијанија
Ги намалува ефектите од отпадот
врз животната средина;
Ја поттикнува деловната
одговорност;
Го стимулира секторот за
управување со отпадот и
рециклирање.
Едноставна за примена;
Може да ја намали количината
на употреба на пластични кеси за
еднократна употреба;
Чекор кон поодржливи решенија.
Силен ефект кој води до промени
на однесувањето;
Генерира краткорочни добивки.
Комбинација на претходните.

Се темели на разбирањето
дека за долготрајни промени
неопходни се доброволни
акции врз основа на избор.

Промоција на алтернативи
– кеси и пластика за
повеќекратна употреба итн.

Обезбедува време во кое
потрошувачите ќе ги сменат
навиките и на тој начин ќе
влијаат врз производителите;
Обезбедува време за достапни и
еколошки алтернативи да се
позиционираат на пазарот.

Јавно - приватно партнерство
Договорот ги поставува
основните цели, но дава
избор на приватниот сектор
за начинот на кој ќе ги
постигне тие цели.

Доброволни договори меѓу
владата и производителите
(ги охрабрува
производителите
доброволно да ги забранат
или да ја намалат
употребата на пластични
кеси за еднократна
употреба);
Договор со
производителите за
доброволно
преструктурирање на
производството со враќање
на првобитно вложената
инвестиција.
Воведување на наставна
материја од областа на
животната
средина
во
образованието;
Социјални кампањи.

Валидни и кредибилни
алтернативи на забраната за
употреба на пластични кеси;
Намалување на употребата и
производството на кеси за
еднократна употреба;
Стимулирање на бизнисите.

Процес кој бара постепена
трансформација
на
однесувањето
на
потрошувачите.
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