
 
 

-Асоцијација за управување со посебни текови на отпад- 
 
 

1. МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

„ЕВРОПСКИТЕ ИСКУСТВА ЗА УЛОГАТА НА КОМПАНИИТЕ 

КОИ УПРАВУВААТ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАДОТ 

– СЕГА И ВО ИДНИНА“ 

Локација: Стопанска комора на Македонија, сала I на петти кат 

Датум: 13 март 2018 година 
           

Предлог-агенда 
 

Време ТЕМА Презентер 
10:00–10:25 Регистрација 
10:25–10:30 Изјави за медиумите 

10:30–10:35 Отворање на конференцијата 

д–р Филип Ивановски, 
претседател на  
Асоцијацијата за управување со 
посебни текови на отпад 

10:35–10:40 Поздравен говор 

Проф. д-р Кочо Анѓушев, 
заменик-претседател на Владата 
на РМ задолженза економски 
прашања и за координација со 
економските сектори 

10:40–10:45 Поздравен говор 
Садула Дураки, министер 
за животна средина и просторно 
планирање во Владата на РМ 

10:45–10:50 Поздравен говор 
Петре Шилегов, претседател  
на ЗЕЛС 

10:50–10:55 Поздравен говор 
Даниела Нелепа Дамеска, 
претседател на MASWA 

10:55–11:05 Поздравен говор 
Јован Радосављевиќ, 
генерален директор на 
Пивара Скопје 

11:05–11:15 

Предизвици за производителите при 
спроведување на законската 
регулатива за посебните текови со 
отпад 

Билјана Н. Миланоска, 
„АМЦ Компјутери“ 
 

11:15–11:30 
Иднината на системот за управување 
со посебните текови  на отпадот 

м-р Ана Каранфилова Мазневска, 
раководител на Секторот за отпад 



 
при Министерството за животна 
средина и просторно планирање 

11:30–11:45 Паузаза кафе  

11:45–12:00 
Начин на функционирање на 
системот за управување со посебните 
текови  на отпадот во Германија 

Урсула Денисон, генерален 
директор на Pro Europe  
Duales System Deutschland GmbH& 
Pro Europe 

12:00–12:15 
Начин на функционирање на 
системот за управување со посебните 
текови  на отпадот во Чешка 

Петар Сикур, 
оперативен директор  
 на „EKOKOM“ 

12:15–12:30 
Начин на функционирање на 
системот за управување со посебните 
текови  на отпадот во Бугарија 

Тодор Боургоуџиев,  
генерален директор 
на „ECOPACK“ 

12:30–12:45 
Европските предизвици и очекувања 
од системите за управување со 
посебните текови  на отпадот 

Моника Роменска, 
менаџер за регулатива и односи со 
јавноста,  EXPRA – Extended 
producer responsibility alliance 

12:45–13:00 
Резултати и предизвици на 
постојните компании за управување 
со посебните текови на отпадот 

Фана Христовска,  
Заменик-претседател на 
Асоцијацијата за посебни текови 
на отпад 

13:00–13:15 
Предизвици на компаниите за 
складирање, третман и преработка 

Владо Момировски,  
претседател на Асоцијацијата на 
секундарни суровини 

13:15–13:30 
Предизвици на компаниите за 
складирање, третман и преработка 

Михајло Матевски,  „Гринтех“ 

13:30–14:00 Дискусија и заклучоци  
14:00–14:45 Коктел 

 


