
Истекува законскиот рокот во кој компаниите треба да се 
решат како ќе постапуваат со отпадот 

 
 
На 30.06. истекува законскиот рок кои компаниите загадувачи со амбалажен отпад го добија 
како одлагање за да најдат начин да се усогласат со новиот Закон за пакување и отпад од 
пакување кој стапи на сила од 01.01.2011 година. 
 
Засега ПАКОМАК е единствениот правен субјект кој е со дозвола колективно да постапува 
со отпад од пакување, и кој им нуди на своите членови речиси повеќе од 10 пати поефтин 
систем за собирање, сортирање и преработка на нивниот амбалажен отпад од цените за 
истата услуга кои се дефинирани во законот по тон отпад. 
 
Од ПАКОМАК информираат дека до минатата недела, кон нивниот систем секојдневно 
пристапуваат нови компании кои се засегнати со законот и до 30.06 очекуваат најголем број 
од компаниите загадувачи со амбалажен отпад да бидат нивни членови. “Нашите членови 
имаат над 70% од пазарниот удел во своите индустрии, а во одредени индустрии како што 
се пивската, индустријата за сокови, вино, млечната, месната и индустријата за кафе, 
нашите членки учествуват со преку 90% од вкупниот пазарен удел во продажбата, а со тоа 
и количините на амбалажен отпад кој се генерираат”, велат од ПАКОМАК. 
 
Иако ова е дополнително финансиско оптоварување за компаниите кои се производители и 
увозници на производи за македонскиот пазар, компаниите го прифаќаат и ги согледуваат 
општествените и еколошките бенефити од неговата имплементација, а  преку ПАКОМАК  
тоа можат да го направат на најефикасен и најефтин начин. 
 
Со оглед дека во управувачката структура на ПАКОМАК се компаниите кои се и најголемите 
загадувачи со амбалажен отпад, а со тоа носат и најголем финансиски товар преку 
плаќање на надоместоците за тон отпад, ПАКОМАК има поставено ефикасен механизам за 
контрола на своите цени, нудејќи секогаш најповолни услови за своите членови. 
 
Со одредбите од законот, сите трговци на мало имаат законска обврска да работат само со 
компании-добавувачи кои се дел од некој систем за управување со амбалажен отпад 
односно добавувачи кои се грижат за својот амбалажен отпад. Од 01.01.2012, сите 
компании загадувачи со овој тип на отпад, на својата амбалажа мора да имаат знак на 
припадност кон некој систем во кој ќе плаќаат за собирање и преработка на амбалажен 
отпад. ПАКОМАК со зачленувањето во Мај оваа година во европската асоцијација 
ПРОЈУРОП веќе се стекна со лиценца за користење на најраспространетиот знак ГРЕЕН 
ДОТ како знак на системот на ПАКОМАК и на своите членови им го дава бесплатно. 

 

 

  


