
ДАЛИ МОРА ЗА СЕКОј АРТИКЛ ДА НАПРАВАМ ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИФИКАЦИјА?

Ако различни артикли имаат иста амбалажа, може да ги групирате во една производствена 
спецификација. На пример, ако за виното што го продавате користите исто шише, тапа и етикета 
со исти димензии, независно од типот на виното во него (вранец, шардоне...), може да направите 
една спецификација. Или, ако продавате јогурти со различна масленост, но во исто шише со 
различна боја и податоци на етикетите, тогаш исто така може да направите една спецификација.

КАКО МОЖЕ ДА ЗНАЕМЕ КОЛКУ ТЕЖИ АМбАЛАЖАТА ПО ЕДИНИЦА ПРОИЗВОД ШТО гО 
ПРОДАВАМЕ?

Бидејќи ова е еден од т.н. европски закони, доколку сте увозник од некоја од земјите на Еу, треба 
овие податоци да ги побарате од Вашите доставувачи од странство. Во случај тоа да не може да 
го добиете, треба да се обидете да ги мерите продажното, вкупното и транспортното пакување на 
секој Ваш производ.

ДАли Ако нАДМинувАМ 300 кг хАрТијА кАко АМбАлАжЕн оТПАД гоДишно, но 
иМАМ 700 кг сТАкло шТо Е ПоД МиниМАлнАТА ЗАконскА грАницА (800 кг), ТрЕбА ДА 
гИ ПРИјАВАМ И ДА ПЛАТАМ НАДОМЕСТОК И ЗА СТАКЛОТО?

Не, го пријавувате и го плаќате надоместокот само за типот амбалажен отпад што го надминува 
законски утврденото минимално количество во чл.19.

ДАЛИ ПОВРАТНИТЕ ПАЛЕТИ КУПЕНИ ОД ДОМАШНА КОМПАНИјА гИ ПРИјАВУВАМ КАКО 
АМбАЛАЖЕН ОТПАД ОД ДРВО?

Ако овие палети ги користите повеќекратно, ги пријавувате во моментот кога ќе станат 
неупотребливи (крш).

ДАли АМбАлАжниоТ оТПАД шТо ЗАвршувА во МојАТА коМПАнијА (кАрТони оД 
куТии, сТрЕч-фолијА, ПАлЕТи) МорА ДА Му го ДАДАМ нА ПАкоМАк?

За амбалажниот отпад од производите чиј краен корисник сте Вие (пр. репроматеријали), Вашите 
доставувачи платиле надоместок, но тој е Ваша сопственост и Вие може да го предадете во која било 
компанија што има дозвола за собирање и транспорт на неопасен отпад од Министерството за животна 
средина. Тоа е Ваша комерцијална одлука, а доколку побарате од нас, Пакомак преку своите партнери-
компании што собираат таков отпад секако ќе Ви понуди одлични пазарни услови за подигнување и на тој 
амбалажен отпад.
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КУПУВАМЕ КАРТОНСКИ КУТИИ ОД МАКЕДОНСКА КОМПАНИјА И ВО НЕА гИ ПАКУВАМЕ 
своиТЕ ПроиЗвоДи. кој иМА обврскА ДА ПлАТи нАДоМЕсТок ЗА кАрТонскАТА 
АМбАЛАЖА И КОј ТРЕбА ДА гИ ПРИјАВИ ТИЕ КОЛИЧЕСТВА КАКО СОПСТВЕН АМбАЛАЖЕН 
ОТПАД?

Загадувач е компанијата што пакува производ во тие кутии, т.е. Вашата компанија, и Вие имате обврска 
да платите надоместок за неа. Секако, за количествата амбалажен отпад Вие рапортирате во извештаите 
како за Ваши. Тоа важи и за Вашиот доставувач на етикети или за доставувачот на шишиња или на тегли. 
Кутиите, етикетите и шишињата за нив се ПрОИЗВОД, а за Вас се АМБАЛАЖА.

увЕЗувАМЕ и ПроиЗвЕДувАМЕ лЕкови. ДАли ТАблиТЕ оД АПчињАТА и шишЕнцАТА 
ОД СИРУПИТЕ СЕ АМбАЛАЖЕН ОТПАД ШТО ТРЕбА ДА гО ПРИјАВИМЕ?

Не, го пријавувате само оној амбалажен отпад што не доаѓа во допир со лекот или со медицинските 
препарати. ја пријавувате кутијата во која се таблите со апчињата, декларацијата, групното и транспортното 
пакување. Тоа е неопасен амбалажен отпад. Шишенцата од лекарствата и препаратите, таблите со апчиња 
и другата амбалажа што доаѓа во допир со лекови се третира како опасен медицински отпад и е предмет 
на друг систем за управување отпад.

НАШАТА КОМПАНИјА ЗА ЕДЕН СИНџИР СУПЕРМАРКЕТИ ПРОИЗВЕДУВА НЕгОВА 
„соПсТвЕнА МАркА“. кој ТрЕбА ДА го ПријАви АМбАлАжниоТ оТПАД оД ТиЕ 
ПРОИЗВОДИ?

Тоа е прашање на комерцијален договор меѓу Вас и супермаркетот, односно сопственикот на 
марката. Секако, некој треба да го пријави амбалажниот отпад како свој. Во некои земји тоа е 
производителот на производот, а некаде тоа е малопродажниот синџир што плаќа за амбалажата 
од производите што одат под неговата марка. 


