
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

- целосна верзија - 

 

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

Субјекти на надзор:     

Надлежна инспекциска служба:Сектор Инспекторат на Град Скопје- Одделение за комунална инспекциј   

 

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  

 

  



Број на член  Законска обврска / барање Усогласеност Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________ 

Член 7 
Дали има озбезбедено одделен простор и 

опрема за селективно собирање на 

отпадот од пакување (член 18 став (4) 

Да ☐  Не ☐ Член 29 

Став 1 

 

Глоба во износ од 3.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице трговец за 

прекршок, доколку Глоба во износ од 

600 евра во денарска противвредност 

ќе му се изрече на трговецот доколку 

тој е трговец поединецза дејствијата од 

ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 30% од 

одмерената глоба  за правното лице 

односно трговец поединец 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 15 дена.  

(5) На 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  7 

Став  7 и 9 

Дали отпадот од пакување кој е 

комерцијален отпад и/или не е комунален 

отпад го остава или предава како 

комунален отпад на места означени за 

собирање и селектирање на комунален 

отпад  

Да ☐  Не ☐ Член 29 

Став 2 

 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) Глоба во износ од 60 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на крајниот корисник на 

пакување доколку тој е трговец 

поединец за дејствијата од ставот (1) 

 



на овој член.  

(3) ) Глоба во износ од 30% од 

одмерената глоба  за правното лице 

односно трговец поединец 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  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 

ставови2,3 и 

4 

 Дали  постапува со отпадот од пакување 

согласно со одредбите од овој закон и 
Да ☐  Не ☐ Член 29  

Став  3 

 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 

доко) Глоба во износ од 60 евра во 

денарска противвредност ќе му се 

изрече на крајниот корисник на 

пакување доколку тој е трговец 

поединец за дејствијата од ставот (1) 

на овој член.  

(3) ) Глоба во износ од 30% од 

одмерената глоба  за правното лице 

односно трговец поединец 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  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.  

 

лку 

 


