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Факти... Трендови на развој на светско ниво

Пораст на населението во текот на 20-ти век, за 4 пати
Економски раст изразен преку зголемување на обртот за 40 пати
Потрошувачката на фосилни горива од почетокот на 20-ти век, зголемена за 16 пати
Природни ресурси екстрахирани и искористени во 2015 - 80 милијарди t / year
Согласно растот на популацијата, до 2050 – до 180  милијарди t/ year
Жител на Европа користи 16 t материјали годишно, од каде 6 t отпад, ½ завршуваат на депонии.
Просечно, Европјаните користат ресурси двојно повеќе (х2), отколку што планетата Земја може да 

обнови.
Согласно UN FAO, околу 25% од земјиштето е деградирано или е во процес на деградација.
Ефикасно користење на ресурсите може да ја редуцура потребата од материјали во ЕУ за 17-24%, што би 

го зголемило GDP на 3,3% и нови 1,5-2 мил работни места

UNEP (2017) Resource Efficiency: Potential and Economic Implications: www.resourcepanel.org/file/312/download?token=gM4QyNY1
EU (2017) Roadmap to a resource efficient Europe: www.eur-lex.europa.eu/legal-content
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Факти... Трендови во мерки за спречување или 
намалување на негативните влијанија од ваквиот развој

Легислатива (задолжително почитување)

Корпоративна општествена одговорност (доброволна активност)

Визионерство (потреба од рационализација во искористуваето на 
природните ресурси заради обезбедување одржлив развој)

Циркуларна економија

Макро ниво      Мезо ниво     Микро ниво (компанија)
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Дефиниции...
Циркуларната економија е алтернатива на традиционалната линеарна
економија во која се користат ресурсите што е можно подолго, со цел максимално
да се искористи нивната вредност, преку обновување, реупотреба, регенерирање
или рециклирање на материјалите на крајот од животниот век на производите.

Source: European Environmental Agency

Одејки понатаму од сегашниот "земи, направи и одложи" екстрактивен
индустриски модел, циркуларната економија базира на регенеративен кружен
модел, кој гради економски, природен и општествен капитал. Потпирајќи се на
иновацијата низ целиот систем, таа има за цел да ги редефинира производите и
услугите преку дизајнирање без отпад, истовремено минимизирајќи ги
негативните влијанија. Базира на три основни принципи:
Дизајн без отпад и загадување
Задржување на производи и материјали во употреба
Регенерирање на природните системи

Source: Ellen Macarthur Foundation
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Дефиниции...
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Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, Brussels, 2.12.2015 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

“The transition to a more circular economy, where the value of products, materials and resources 
is maintained in the economy for as long as possible, and the generation of waste minimized, is 
an essential contribution to the EU's efforts to develop a sustainable, low carbon, resource 
efficient and competitive economy. “

... A circular economy starts at the very beginning of a product's life. Both the design phase and 
production processes have an impact on sourcing, resource use and waste generation throughout 
a product's life… 



The Circular Economy Concept - Regenerative Economy.html

Source: Ellen Macarthur Foundation

https://www.youtube.com/watch?v=_9mHi93n2AI

Source: European Environmental Agency
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Source: European Commission/Eurostat/Circular Economy/Visualization 

Circular Economy.html



Linear v.s. Circular Economy
Current economy can be described as linear:

Row materials are taken from nature, used to make products, which are consumed and disposed.
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 Circular Economy 

Global economic and industrial model that aims to decouple economic growth and development from 
the consumption of natural  resources. Replace the concept of waste with restoration (re-use…).

 Companies see opportunity in this model: 
 as it not only allows them to receive additional value from their products and materials, 
 but also to mitigate risks from material price volatility and material supply.

Проектот е финансиран од 
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The model of circular 
economy differentiates 
between two types of 
cycles: Biological  and  
Technical cycles

Source: 
Ellen MacArthur Foundation
Circular Economy -UK, USA, Europe, Asia & South 
America - The Ellen MacArthur Foundation.html

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/



PLM - Product Lifecycle Management

... A circular economy starts at the very beginning of a product's lifecycle. Both the design phase 
and production processes have an impact on sourcing, resource use and waste generation 
throughout a product's lifecycle… 

Product Lifecycle Management covers a total production system that tracks a product from 
inception to disposal.

It includes marketing, conceptual development, design, planning, production, quality 
requirements, packaging, sales, shipping, maintenance and disposing of the product when it’s 
useful life is over.



The Scope of PLM



Трендови во индустријата и производството
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Индустрија 4.0  (INDUSTRY 4.0)
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Индустрија 4.0 е сегашниот тренд за автоматизација и размена на податоци во производствени технологии.
Фундаментална промена од централизирано производство во децентрализирано.
Свет во кој сите предмети би биле поврзани во мрежа и информациите што се собираат од нив да бидат чувани,
пренесувани и анализирани.

Интернет на нештата (Internet 
of Things) 

Кибер-физички системи

Big Data моќни алатки за 
анализа на податоци 
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In company In environment

На крајот од животниот век на производот можни се 
следните стратегии: 

1. Повторна употреба на употребуваните производи
2. Реконструкција на употребуваните производи
3. Користење на употребуваните производи за резервни 

делови
4. Рециклажа со демонтажа
5. Рециклажа без демонтажа
6. Депонирање на употребените производи

Производите го завршуваат својот животен век:

1 – кога сопственикот ќе воочи дека трошоците за 
одржување и поправки се премногу високи во споредба со 
вкупната вредност на тој производ или 

2 - кога е приметно дека производот е технолошки 
надминат.
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Примена на стратегиите за управување со 
производот на крајот од животниот век: 

1. Повторна употреба на употребуваните производи
2. Реконструкција на употребуваните производи
3. Користење на употребуваните производи за резервни 

делови
4. Рециклажа со демонтажа
5. Рециклажа без демонтажа
6. Депонирање на употребените производи
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◦ Трите главни материјали кои се добиваат од е-отпадот се металите, стаклото и 
пластиката. 

◦ Се смета дека во настанатиот е-отпад има околу 
◦ 50% необоени метали, 5% обоени метали и 20-25% пластика. 

◦ Електронските плочи (Printed Wiring Boards – PWB) ја содржат најголемата количина на метали (10 - 100 пати 
повеќе благородни метали во PWBs отколку во еднаква тежина на руда од рудник). 

◦ Со развојот на технологијата природните резерви за овие материјали се намалуваат. 
◦ Се смета дека индиумот ќе го снема во природата за 6-10години, потребен за производство на рамни 

екрани (смартфони, ајпади, таблет ). 
◦ Проценките за бакар и за злато се на ова ниво. Доказ за ова се цените на бакарот, златото, 

паладаиум, иридиум, кои се во постојан пораст. 
◦ Потреба од нив кај новите технологии, како новата генерација на смартфони, LED монитори, LED телевизори, 

компјутери...

◦ Обработка на 1 тон руда за 1 грам злато
◦ 1ГРАМ ЗЛАТО = 41 МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН
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Неколку поими поврзани со крајот на животниот век на производите 

Одржлив развој (Sustainable Development)
◦ Платформа на UN, Agenda 92

Циркуларна економија (Circular Economy)

Зелена логистика (Green Logistics)

Реверзибилна логистика (Reversible Logistics)

Почисто производство (Cleaner Production)

Одржливо производство (Sustainable Production)

Eco-Design

Eco-Innovation
…



Одржлив развој (Sustainable Development)
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”Odr`liv razvoj gi zadovoluva potrebite na sega{nite generacii i ovozmo`uva da u`ivaat vo
podobar kvalitet na `ivotot, bez pritoa da ja kompromitira mo`nosta za idnite generacii da gi
zadovoluvaat nivnite potrebi и да го kompromitiraat kvaltetot na `ivotot na idnite generacii”.

@ivotna sredina
1. Za{tita i zasiluvawe
2. Efikasna upotreba na resursite
3. Efikasna upotreba na energijata

Op{testvoto
1. Pravi~nost
2. Socijalno vklu~uvawe
3. Oddr`livi zaednici
4. Li~na blagosostojba

Ekonomija
1. Oddr`livost
2. Inovativnost
3. Produktivnost
4. Visok stepen na vrabotenost
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Концепти на одржлив развој
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Методологии поврзани со крајот на животниот век на производите 

 1R методологија во Lean производство
Редуцирај (Reduce)

 3R методологијата во зелено производство
Редуцирај (Reduce)

Реупотреби (Reuse)

 Рециклирај (Recycle)

 6R методологија во циркуларно производство 
(циркуларна економија)
ги вклучува покрај стандардните три стратегии 

(Редуцирај – Реупотреби – Рециклирај) и 
Обнови (Recover), 
Редизајнирај (Redеsign) и 
Преработи (Remanufacture). 



Проект: Јакнење на капацитетите и механизмите за 
поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20
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Part 2

Circular Economy Policy



EU Policy for Circular Economy (CE)

1. EU Action Plan for Circular Economy

2. EU Circular Economy Package

3. EU Circular Economy Platform https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices

4. Statistics to monitor the circular economy (Eurostat) http://ec.europa.eu/eurostat/

5. CE Policy Support Investment Framework – Funding of CE

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/environment/circular_economy/



CE Policy
EU Action Plan for Circular Economy  (1 document, Dec 2015)

 Includes measures that will help transform Europe’s economy into a 
more sustainable;
 Horizontal approach;
 Stimulate Europe's transition towards a circular economy:
 boost global competitiveness, 
 foster sustainable economic growth and 
 generate new jobs.

Circular Economy Strategy - Environment - European Commission.html
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EC Policy
EU Circular Economy Package  (January 2018)

EC adopted new set of measures  and new areas of actions

Measures - covering the whole cycle: 
 from production and consumption to waste management and the market for 

secondary raw materials and 

 Actions - "closing the loop" of product lifecycles 
through greater recycling and re-use, and bring benefits for both the environment and the 

economy.

 Legislation – revised legislative on waste

Проектот е финансиран од 
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 Europe-wide EU Strategy for Plastics in the Circular Economy to transform the way 
plastics and plastics products are designed, produced, used and recycled. 
By 2030, all plastics packaging should be recyclable.

 Communication on options to address the interface between chemical, product and 
waste legislation that assesses how the rules on waste, products and chemicals relate.

Monitoring Framework on progress towards a circular economy at EU and national 
level. It is composed of a set of ten key indicators which cover each phase – i.e. production, 
consumption, waste management and secondary raw materials – as well as economic aspects –
investments, jobs and innovation.

 Report on Critical Raw Materials and the circular economy that highlights the 
potential to make the use of the 27 critical materials in our economy more circular.

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org

EC Policy
EU Circular Economy Package  (January 2018)   - Measures



 Common EU target for recycling 65% of municipal waste  and 75% of packaging waste 
by 2030;

 Promotion of economic instruments to discourage landfilling ;

 Simplified and harmonized calculation methods for recycling rates throughout the EU;

 Concrete measures to promote re-use and stimulate industrial symbiosis - turning 
one industry's by-product into another industry's raw material;

 Economic incentives for producers to put greener products on the market and support 
recovery and recycling schemes (eg for packaging, batteries, electric and electronic 
equipment, vehicles).

EC Policy
EU Circular Economy Package  (January 2018)   - Legislation



Circular Economy Stakeholder Platform

Virtual open space which aims at promoting Europe's transition to a circular economy 
by facilitating policy dialogue among stakeholders and by disseminating activities, 
information and good practices on the circular economy.

Website http://circulareconomy.europa.eu/platform/

 to look for good practices, 
 to engage with other stakeholders and 
 to share their own good practices , events/conferences, calls…

EC Policy
EU Circular Economy Package  (January 2018)   - Platform



Eurobarometar Report – January 2018

SMEs, resource efficiency and green markets    (Survey in Sept 2017)

EC Policy
EU Circular Economy Package  - Eurobarometar



Eurobarometar Report – January 2018



Eurobarometar Report – January 2018



Eurobarometar Report – January 2018



EU Policy Investment Framework – Funding of CE

EU cohesion policy - key to making the circular economy a reality. 

In the investment framework for 2014-2020, there is significant funding for circular economy in:

 innovation, SME competitiveness, resource efficiency, 

 waste management and low-carbon investments. 

For these, EU has resources totaling €150 billion. 

The planned investments can be explored in the Open Data Platform.

The funds leverage additional private funding and other EU funding sources, such as:

Horizon 2020, LIFE ,  COSME,   Cross-border and transnational cooperation programmes .



EU Cohesion Policy - investments related to CE contribute to

more recycling,

improved waste management,

resource efficiency and energy efficiency,

strengthening the bio-economy,

novelty in product design,

research and innovation for new product development,

environmentally-friendly production processes,

new business models,

and the creation of green jobs.



EU Cohesion Policy – noninvestment related to CE

CE Priorities in IRS3
EU Regions from all Member States identified priorities related to circular economy in their Smart Specialisation Strategies.  
The Smart Specialisation Platform helps these regions to cooperate with others:

◦ along value chains, 
◦ on specific topics such as industrial modernisation, agri-food and energy.

CE Priorities in regional development 
EU cohesion policy offers a policy framework for integrated regional development focusing on the particular strengths of 
each region to deliver the circular economy. It works in partnership with actors on the ground and helps regional authorities 
with capacity-building.

Green Public Procurement
EU action on Green Public Procurement (GPP) helps to stimulate a critical mass of demand for sustainable goods and services.

Cohesion policy support for the circular economy - Regional Policy - European Commission.html



SMART SPECIALISATION PLATFORM
HTTP://S3PLATFORM.JRC.EC.EUROPA.EU/

European Circular Economy Stakeholder Platform

◦ https://circulareconomy.europa.eu/platform/en
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Part 3:

Circular Economy – Metrics and Measurement
of Circular Indicators



Indicators of Circular Economy (CE)
Way of measuring how effective a company is in making the 
transition from ‘linear’ to ‘circular’ models, nor have there been any 
supporting tools.

Indicators of CE – that: 
assess how well a product or company performs in the context of a circular economy, from 

linear to circular,
estimating advances as additional value from materials price, supply and impact of possible 

risks,
can be use as decision-making tool for designers, procurement, engineers.
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EUROSTAT
Indicators of Circular Economy (CE)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
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Monitoring framework - Eurostat.html







Measuring circularity - Metrics
 At company level – how well company performs in the CE

At product level - how well product performs in the CE

Methodology for measuring circularity - based on Circular Indicators

Developed by Ellen MacArthur Foundation
htps://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/insight/circularity-indicators
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Application of methodology for 
measuring circularity

 On product level 
 The indicators can be used in the design of new products to take circularity into account as a 

criterion and input for design decisions. 
 The indicators can be used for internal reporting purposes.
 To use the indicator as part of their procurement decisions.

On company level
 The indicators can be used internally to compare the circularity of different product ranges and 

departments.
 The indicators can be used externally by third-party stakeholders to compare the circularity of 

different companies.
 The indicators can be used for rating companies using circularity as a criterion.
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Material Circular Indicator  (MCI) at product level

MCI calculation:

factor with value (0 – 1)

1 – “circular” product

0 – “linear” product
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MCI is constructed from a combination of three product characteristics by  product material flow: 

 the mass V of natural raw material used in manufacture, 

 the mass W of unrecoverable waste that is attributed to the product, and 

 utility factor X that accounts for the length and intensity of the product's parts reuse.



Material Circular Indicator  (MCI) at company level
Company Material Circular Indicator (MCI) is based on the hypothesis that the material circularity of a 
company can be built up from the material circularity of the company’s products. 

 Reference product approach where each reference product represents a range of similar products,

 Assessment of company MCI for time period, 

 Assessment of company MCI for departments and normalization MCI factors by sales revenue.
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Table:
Categories for defining Circular Indicators

Source:
Global Reporting Initiative, G4 Sustainability Reporting Guidelines,
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/

Circularity-Indicators Methodology
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Circular Economy Business Models – Case Studies



CE priorities - link to Businesses

The Circular Economy (CE) aims to ‘close the loop’ of product lifecycles by: 

To keep resources within the economy, which leads to better use of raw materials, products and waste

To contributes to meeting the EU’s environmental and climate objectives, and stimulates local and 
regional development: 
Waste prevention, 
 Eco-design, Green logistics and similar measures 

 To create savings, 

To increase turnover and create local jobs, for instance in the reuse, re-manufacturing, repair and 
product innovation sectors.



CE Business Models

 4 (Four) essential Business models of a Circular Economy

 1 - Circular Economy Design
 2 - New Innovative Business Models
 3 - Reverse Cycles
 4 - Enablers and favorable systems conditions
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CE Business model - Circular Economy Design

Companies need to build core competencies in circular design of PRODUCT and PROCESS

to facilitate product reuse, recycling and cascading. 
 to advance skills, information sets and working methods. 

Areas important for economically successful circular design include: 
 material selection (New materials…), 
 standardized components (Mass Customization…), 
 designed-to-last products, design for easy end-of-life sorting (Design for Re-Assembly…), 
 separation or reuse of products and materials, and 
 Design-for-Manufacturing criteria for controlling processes and waste by-products (Lean…).



Rapid Prototyping

Additive 
Manufacturing 

Case studies



HP Brazil & Sinctronics
Creating a reverse logistics ecosystem for electronic products

The Benefits: collection times reduced by 50%, costs reduced by up to 30%, and 97% of the 
collected materials and components reincorporated into Sinctronics’ supply chains. 

Case studies



CE Business model - New Innovative Business Models

Circular Economy requires innovative business models that either replace existing ones or seize 
new opportunities. 

Companies with significant market share and capabilities along several vertical steps of the 
linear value chain could play a major role in circular economy innovation .

Many new models, materials, and products will come from entrepreneurs. 

Profitable circular economy business models and initiatives will inspire other players and will be 
copied and expanded geographically.



Case studies  (Building Blocks Of A Circular Economy - Circular Economy Design & Circular Economy Business Models.html)

Bundle startup     ‘pay-per-wash’ leasing scheme

Internet of Things (IoT) technology enables product monitoring and maintenance of machines 
preserves the product integrity for multiple cycles.

Philips & Turntoo 'pay-per-lux' - purchase light as a service, pay for performance

Intelligent lighting system to fit the requirements of the space, at a manageable price. Buy light, 
and nothing else. Philips retain control over the items they produce, enabling better 
maintenance, reconditioning and recovery.



MUD Jeans       pioneering a leasing model for organic cotton jeans

Users can swap their jeans for a new pair - flexibility for customers; more predictable 
material supply chain for MUD. MUD jeans are made from 40% recycled content, the 
material is derived from discarded jeans. Lower environmental impact associated with 
jeans. Less than 1% of material used to produce clothing is recycled into new clothing, 
with a loss of USD100 billion/year.

Google optimizing end of life of servers    

Google’s circular approach to optimizing end of life of servers based on Total Cost of 
Ownership (TCO) principles have resulted in 100s M USD/ year in cost avoidance.

Case studies



New and additional skills are needed for - final return of materials to the soil or back into the 
industrial production system. 

This includes: 
o delivery chain logistics, Reverse Logistics, Green Logistics
o sorting, 
owarehousing, 
o risk management, power generation and 
omolecular biology and polymer chemistry. 

With cost-efficient, better-quality collection and treatment systems, and effective segmentation of 
end-of-life products, the leakage of materials out of the system will decrease, supporting the 
economics of circular design.

CE Business model – Reverse Cycles



Case Studies                          (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/ )

Caterpillar  Design and business model for heavy machinery remanufacturing

Use less material, creating a product that is intended to be remanufactured a number of times.

Cirkle Finding opportunities in the reverse cycle ‘on-demand’ business model

Online shopping, home delivery of organic products from organic produce delivery service, 
Belgian startup Cirkle have found a business opportunity by capitalizing on two elements. 

Firstly - established logistics network, and secondly - disposal of household waste.
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For reuse of materials and higher resource productivity to become commonplace, market 
mechanisms will have to play a dominant role, but they will benefit from the support of policy 
makers, NGOs, educational institutions and popular opinion leaders. 

Examples of these enablers include:

 Collaboration
 Rethinking incentives
 Providing a suitable set of international environmental rules
 Leading by example and driving up scale fast
 Access to financing

CE Business model – Enablers and favorable systems conditions



Case Studies, Frameworks

European Circular Economy Stakeholder Platform

Good Practices
Good Practices _ European Circular Economy Stakeholder Platform.html

Frameworks,  Documents:
Supporting an Innovation Agenda for the Western Balkans - Tools and Methodologies

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
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Case study –
End of the life of Photovoltaic panel



Фотоволтаичен отпад во Европа
Законски обрски

Европската Унија, преку директивата WEEE за отпад од електрична и електронска опрема 
ги третира и фотоволтаиците и за нив предлага мерки како:

- Продолжена одговорност на производителите
- Oбврски за негово рециклирање
- Реупотреба и 
- Повторно враќање во индустриските циклуси за што подолго задржување во употреба,

како дел од плановите за прифаќање на големите количини отпад кои ќе произлезат во 
наредните години од фотоволтаичните панели

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Фотоволтаичен отпад во Европа
Моментална ситуација и предвидувања

Европскиот кумулативен фотоволтаичен 

капацитет до крајот на 2015 година изнесувал 

95,4 GW, од вкупно инсталирани 235 GW на 

светско ниво.



Фотоволтаичен отпад во Европа
Моментална ситуација и предвидувања

Предвидени количини на отпад од

фотоволтаични панели до 2050 година

На светско ниво се проценува од 

60 до 78* милиони тони.

Предвидувањата велат дека отпадот 

од Европа би изнесувал околу

9.5 милиони тони. •Регуларни загуби сценарио: Претпоставува животен век од 30 години на соларниот 
панел, без намалување
•Рани загуби сценарио: Ги зема во предвид загубите во зачеток, во тек и до истрошување 
пред крај на 30 годишниот век



Состав на фотоволтаичен панел

Во составот на панелите се содржат

- стакло (74%-95%)

- алуминиум (1%-12%)

- ретки метали како сребро, инидиум и галиум

Но и опасни материјали како олово, 

кадмиум, хромиум и други кои се 

потенцијална опасност за животната средина и по 

човековото здравје поради нивната токсичност.



Рециклирање на фотоволтаичен отпад

Чекори на рециклирање
- Вадење на алуминиумска рамка
- Вадење на изолацискиот материјал
- Вадење на обложувачкиот заштитен 
материјал
- Поврат на стакло и други вредни 

материи



Животен циклус на производ во ЦЕ

Чекори на животен циклус на производ 
или LCA (Life cycle assessment) во смисла 
на циркуларна економија
- Производство
- Дистрибуција
- Употреба/Поправка/Реупотреба
- Рециклирање
- Повторно враќање во животниот 

циклус



Фотоволтаични панели во ЦЕ

Чекори на животен циклус на 
фотоволтаичен панел во циркуларна 
економија

- Производство на сирови материјали
- Производство на модули
- Употреба
- Третман на крај од животен век -

Поправка/Реупотреба
- Рециклирање
- Повторно враќање во животниот 

циклус



Софтвери за животен циклус на 
производ (LCA)

•Комерцијални софтвери

-Sima Pro, GaBi*, 

Ecoinvent, Umberto

•Бесплатни софтвери

-OpenLCA, eVerdEE
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* Има едукативна бесплатна верзија



LCA резултати од рециклирање на 
фотоволтаичен отпад

Граници на системот во LCA
Придонес на секоја фаза врз влијанието на                          
животната средина од рециклирање на 
фотоволтаични панели
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Circular Economy at Local Level



Законодавство во РМ 
(поврзано со областа на циркларна економија)

Законодавство во животна средина

Инструменти за поддршка на иновативност и конкурентност

 Стратегија за иновативност и технолошки развој на РМ

Стратегија за индустриска политика на РМ

Регионална стратегија за иновации и развој на Западен Балкан 
(developed by World Bank and EC)
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Законодавство во животна средина

Закон за управување со отпад
Закон за управување со пакување и отпад од пакување
Закон за управување со батерии и акумулатори
Закон за електричен и електронски отпад
Стратегии, акциони планови, подзаконски акти

Закон за квалитет на амбиентален воздух
Стратегии, акциони планови, подзаконски акти

Закон за води
Стратегии, акциони планови, подзаконски акти

Закон за заштита од бучава
Стратегии, акциони планови, подзаконски акти
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Административни процедури поврзани со 
циркуларна економија

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
(IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control)

 Има корелација со барањата на циркуларната економија

Производните процеси и индустриски постројки треба да ги достигнат 
барањата на најдобрата достапна техника  (НДТ) на ЕУ

Најдобри достапни техники –Best Available Techniques BREF Documents
По типови на индустрии достапни на EC JRC

The European IPPC Bureau.html (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/)
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Транзиција кон циркуларна економија
Транзицијата кон циркуларна економија е на ниво на компанија  (микро ниво)

Иницијативи за транзиција:

Микро ниво  - Со сет мерки за имплементација во компанија

Мезо и макро ниво - Вклучување на надворешни чинители (stakeholders) влијае на 
компаниите да бидат проактивни кон циркуларни иницијативи

Stakeholders со сопствени цели за одржливост и циркуларност:
Потрошувачите 
Регулаторите и јавните тела
Невладините организации (NGOs)
Социјалните групи
Инвеститорите



Не постои систематски метод за имплементација на циркуларна економија во компанија.

Неколку најдобри практики:

1. EMAS – EU Eco-Management and Audit Scheme

Менаџмент инструмент на Европска комисија за да им помогне на компаниите и другите организации
(јавни и приватни) во monitoring, евалуација, известување и подобрување на еколошкте перформанси.

2. Сет мерки за имплементација на принципите на ЦЕ во компанија базирани на ЕМАS и Circular 
Design Guide на Ellen MacArthur Foundation

(Source: EMAS Toward Circular Economy.pdf)                                                                                     

3. British Standards Institution (BSI) (May 2017) developed standard BS 8001:2017 that provides a 
framework for organizations to adopt circular economy principles, formalizing the implementation process.
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циркуларна економија



Сет мерки за имплементација на принципите на ЦЕ во компанија базирани на ЕМАS и Circular Design 
Guide на Ellen MacArthur Foundation:

◦ 1. Assessment of resource efficiency  (identification of potential material loops)
◦ 2. Continuous improvement and foster innovation (if its need develop innovative business models)
◦ 3. Involvement of employees and other stakeholders
◦ 4. Step ahead on legislation
◦ 5. Transparent information  provided for all stakeholders  (message for CE company’s goals)
◦ 6. Monitoring, test, evaluate and improve the company’s impacts
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