
 

 
 

Сортирање на отпад (mazedonisch) 

Жолта Канта 
Синтетички материјали/ 

метални конзерви/мешано 

од тетрапак и слични 
Пластика шишиња од синтетика од туба 

од паста за заби, шампони, детергенти, 

омекшивачи козметика   

Картони од синтетеички материјал 

Тетрапак Млеко Сокови разен,тацни од 

кисело млеко, маргарин фолија, 

паковања од полиестер, морска пена 

Конзерви и тапи од флаши 

Конзерви од метал и капаци 

Пакувања од 

Бисквити, чоколада, гуми за жвакање 

цигари, замрзната храна, кафе, чај 

Вакумирани паковки од 

Виршли кашкавал маргарин и слични 

Разно 

Штрафови, шајки, метални парчиња 
жица, пластика разна од сокови и други  

Biо Канта зелена 
Био и еколошки отпад 
Кујнски отпад 

Разен зеленчук и овошје и слично, 

остатоци од јаденја манџи, риба 

виршли, чај, кафе – кафе филтери, 

јајце кори од јајце, кори од овошје 

лимон, јаболко, банана, ананас, кори 

од ораси лечник и слично 

Хартија 

Прлави весници со храна, кујнски 

паломи, салветки 

Отпад од домашни миленичиња 

Храна, отпадоци од кафези, коса 

влакна, пердуви, струготини од дрво 

Отпад од двор 

Кастрени гранки од цвеќе и грмушки,  

трева и жива ограда, зеленило, делови 

од цвеќе и ѓубрива за цвеќе 

Друго 
Пепел од дрво 

Плава Канта 

Канта за Хартија 
Хартија и Картон 
Весници, списанија, картонски кутии, 

книги, каталози, тетратки за вежбање, 

кутии, хартија за пишување, украсни 

кутии за подарок, рекламен материјал, 

картони, секаков вид хартија мали 

парчиња (на пример. Пликови и други 

видови ) 

Црна Канта 

друг вид отпад 
Разновиден отпад 
Стари лекови и хигиенски препарати 

Палома, паломи од болни лица, 

влошки, завои, сунгери, кондоми, 

памук, памучни производи, гумени 

ракавици, четка за заби, жилети 

Стакло 

Стакла, оптички стакла-наочари, 

сијалици, флаши-шишиња 

Кујнски прибор 

Глина, порцелан, керамика, запалка-

упаљач, козметика, термос  

Текстил 

Чорапи и хеланки од перлон, облека 

од штоф и кожа, крпи за бришење 

Забава и податочни уреди 

Музички и видео касети, дискети 

Друго 

Тапети, материјал за машки, кеси од 

правосмукалка, филтри од аспиратор, 

цигари и пепел, копир хартија, 

фотографии и негативи, пенкала, 
фломастери, восок-свеќа, ќумур 
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