
1 
 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

Назив на закон:  Закон за управување со пакување и отпад од пакување  

Субјекти на надзор:     

Надлежна инспекциска служба:   Сектор за инспекциски надзор  на Општина Радовиш - Одделение за друг вид надзор од                                                                               

                                                                           надлежност на општината  

 

Податоци за субјектот на надзор 

Полн назив на субјектот на надзор  

Седиште на субјектот на надзор  

Единствен матичен број на субјектот  

Шифра и назив на претежна дејност на 

субјектот на надзор 

 

Име/презиме на законски застапник на 

субјектот на надзор 

 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

Датум и место на спроведување на 

надзорот 

 

Предмет на инспекциски надзор  

Име/презиме на инспекторот  
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Број 

на 

член  

Законска обврска / барање Усогласе

ност 

Бро

ј на 

чле

н 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________ 

Член 

18 
Постапување со продажно, групно и транспортно 
пакување 
 
(1)  Производителот  на  пакување, производителот  и  
трговецот  се должни  отпадот  од  групното  и  
транспортното  пакување  непосредно  по 
доставувањето  на  стоката  или  при  наредното  
доставување,  бесплатно да  го  примат  назад,  ако  
крајниот  корисник  сака  да  го  врати.   
Ако крајниот  корисник  самиот  ја  преземе  стоката  
од  производителот  на пакувањето,  производителот  
или  од  трговецот,  може  отпадот  од групното  и  
транспортното  пакување  да  го  остави  непосредно на 
местото на преземање или дополнително бесплатно да 
го врати. 
 
(2)  Обврските  од  ставот  (1)  на  овој  член  се  
применуваат  и  за продажното  пакување  кое  
истовремено  врши  функција  на  групно  или 
транспортно пакување. 
 
(3)  Производителот  на  пакување,  производителот  и  
трговецот  се должни  бесплатно  да  го  примат  назад  
и  отпадот  од  продажното пакување  кое  е  
комерцијален  отпад  и/или  не  е  комунален  отпад,  
кога крајниот  корисник  сака  да  го  врати  и  за  
таквиот  отпад  не  се 
пропишани посебни начини на постапување. 
 
(4)  За  спроведување  на  обврските  од  ставовите  (1),  

Да ☐   

Не ☐ 

Чл.

57 

 

Прекршочни санкции за трговците 
 
(1) Глоба  во  износ  од  3.000  евра  во  

денарска противвредност  ќе  му  се изрече 
на правно лице трговец за прекршок, 
доколку: 

- со  продажното,  групното  и  
транспортното  пакување  не   постапува 
согласно со членот 18 од овој закон;   

- нема  озбезбедено  одделен  простор  и  
опрема  за    селективно 
собирање на отпадот од пакување (член 18 
став (4)). 

 
(1) Глоба  во  износ  од  600  евра  во  денарска  

противвредност  ќе  му  се изрече  на  
трговецот  доколку  тој  е  физичко  лице  за  
дејствијата  од ставот (1) на овој член. 

 
(2) Глоба  во  износ  од  700  евра  во   

денарска противвредност  ќе  му  се изрече  
на  одговорното  лице  во  правното  лице  
за  дејствијата  од  ставот (1) на овој член. 
 

(3) На  сторителот  на  прекршокот  од  овој  
член,  прекршочниот  орган може  да  му  
изрече  прекршочна  санкција  забрана  за  
вршење  на определена  дејност  од  која  
произлегува  сторувањето  на  прекршокот 
во траење од најмалку три до најмногу 15  
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(2)  и  (3)  на  овој член  производителот  на  пакување,  
производителот  и  трговецот  се должни  да  уредат  
одделен  простор  и  да  обезбедат  опрема  за 
селективно  собирање  на  отпадот  од  пакување,  
доколку  има  продажен простор поголем од 200 м2. 
(5)  Производителот  на  пакување,  производителот  и  
трговецот  можат собраните  количини  на  отпад  од  
пакување  привремено  да  ги 
складираат одвоено во свој затворен или отворен прос
тор. 
 
(6)  Производителот  на  пакување,  производителот  и  
трговецот  кои имаат  продажен  простор  помал  од  
200  м2  можат  да  уредат  простор  и 
да обезбедат опрема за селективно собирање на  
отпадот од пакување. 
 

дена. 
(4) На  физичкото  лице  од  ставот  (2)  и  

одговорното  лице  од  ставот  (3) на  овој  
член,  прекршочниот  орган  може  да  им  
изрече  прекршочна санкција  забрана  за  
вршење  на  определена  должност  од  која 
произлегува сторувањето на прекршокот во
траење од најмалку три до 
најмногу 15 дена. 

 
 

Член 

16 

Забрани 

(1)Отпадот  од  пакување  кој  е  комерцијален  отпад  
и/или  не  е комунален  отпад  е  забрането  да  се  
остава  или  предава  на  места означени  за  собирање  
и  селектирање  на  комунален  отпад  од 

домаќинствата. 

(2)  Крајниот  корисник  отпадот  од  пакување,  кој  е  
комерцијален отпад и/или  
не е комунален отпад, кој го предава или враќа во согла
сност со овој  закон,  е  должен  да  го  чува  одвоено,  со  
цел  да  не  постои  можност да  се  меша  со  друг  вид  
на  отпад  и  да  може  да  се  собере  и  повторно 
употреби,  преработи  или  отстрани  во  согласност  со  
овој  или  друг закон. 

(3)  Крајниот  корисник  е  должен  да  обезбеди  
отпадот  од  пакување,  кој е  комерцијален  отпад  
и/или  не  е  комунален  отпад,  а  кој  го  предава или  

Да ☐  

Не ☐ 

Чл.  

58 

 

Прекршочни санкции за крајниот корисник и 
последниот доставувач 

 
(1)  Глоба  во  износ  од  2.000  евра  во  денарска  
противвредност  ќе  му  се изрече  на  правно  лице  
кој  е  крајниот  корисник  на  пакувања  за 
прекршок доколку:  
  1)  отпадот  од  пакување  кој  е  комерцијален  
отпад  и/или  не  е 
комунален отпад го остава или предава како комун
ален отпад на места означени  за  собирање  и  
селектирање  на  комунален  отпад  (член  16 
став (1));  
   2)  не  постапува  со  отпадот  од  пакување  
согласно  со  одредбите  од 
членот 16 ставови (2), (3) и (4) на овој закон. 
 
(2)  Глоба  во  износ  од  60  евра  во  денарска  
противвредност  ќе  му  се изрече  на  крајниот  
корисник  на  пакување  доколку  тој  е  
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враќа,  да  не  е  загаден  со  штетни  или  опасни  
материи  и  други материјали  кои  не  се  пакување,  
доколку  тие  материјали  би  ја оневозможиле  
неговата  повторна  употреба  или  преработка  или  
тоа  би било  можно  само  со  преземање  на  
дополнителни  мерки  кои  имаа 
несразмерно високи трошоци. 

(4)  Крајниот  корисник  е  должен  за  отпадот  од  
пакување  кој  е  загаден со  опасни  или  други  
материи  кои  не  се  пакување,  како  поседувач  на 
отпад  да  обезбеди  постапување  со  истиот,  во  
согласност  со  прописите за постапување со отпад. 
 

физичко лице за 
дејствијата од ставот (1) на овој член. 
 
(3)  Глоба  во  износ  од  700  евра  во  денарска  
противвредност  ќе  му  се изрече  на  одговорното  
лице  во  правното  лице  за  дејствијата  од  ставот 
(1) на овој член. 
 
(4)  На  сторителот  на  прекршокот  од  овој  член,  
прекршочниот  орган може  да  му  изрече  
прекршочна  санкција  забрана  за  вршење  на 
определена  дејност  од  која  произлегува  
сторувањето  на  прекршокот 
во траење од најмалку три до најмногу десет дена. 
 
(5)  На  физичкото  лице  од  ставот  (2)  и  
одговорното  лице  од  ставот  (3) на  овој  член,  
прекршочниот  орган  може  да  им  изрече  
прекршочна санкција  забрана  за  вршење  на  
определена  должност  од  која 
произлегува сторувањето на прекршокот во траењ
е од најмалку три до најмногу 15 дена. 
 

                                    


