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Листа за проверка 
за спроведување редовен инспекциски надзор согласно 
Закон за управување со пакување и отпад од пакување 

 
Назив на закон: Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/09, 11/17, 47/11, 136/11, 6/12, 163/13) 
   
Субјекти на надзор:  
Надлежна инспекциска служба: Овластен инспектор за животна средина на Град Скопје 
 

Податоци за субјектот на надзор: 
 
Податоци за инспекцискиот надзор: 

 
 
 

 
 

Број на 
член 

Законска обврска / барање Усогласеност 
Прекршочна одредба Забелешка 

Член 18 

ЗУПОП 

Дали имате отпад од пакување ? Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 18 

ЗУПОП 

Каков вид на отпад од пакување имате ? Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 18 

ЗУПОП 

Дали квадратурата на објектот е помала, или 
поголема од 200м ? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 18 

ЗУПОП 

Дали вршите селекција и собирање на отпад 
од пакување ? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 18 

ЗУПОП 

Дали отпадот од пакување привремено е 
складиран одвоено во свој затворен, или 
отворен простор ? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  
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Член 18 

ЗУПОП 

Дали имате уредено одделен простор за 
селектирање и собирање на отпад од 
пакување ? 

Да ☐  Не ☐ 
Глоба од 3700 евра 

 

Член 18 

ЗУПОП 

Дали имате обезбедено опрема за 
селектирање и собирање на отпад од 
пакување ? 

Да ☐  Не ☐ 
Глоба од 3700 евра 

 

Член 16 

ЗУПОП 

Дали отпадот од пакување го чувате 
одвоено, со цел да не се меша со друг вид на 
отпад? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 20 

ЗУПОП 

Дали имате договор со правно лице за 
преземање на обвските за постапување со 
отпад од пакување ? 

Да ☐  Не ☐ 
Глоба од 2700 евра 
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Листа за проверка 
за спроведување редовен инспекциски надзор за 

Елаборат за заштита на животна средина 
 

Назив на закон: Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/2015)   
Субјекти на надзор: Правни субјекти кои подлежат на Елаборат за заштита на животната средина 
Надлежна инспекциска служба: Овластен инспектор за животна средина на Град Скопје 
 

Податоци за субјектот на надзор: 
 
 
Податоци за инспекцискиот надзор: 

 
 

 
 
 

Број на 
член 

Законска обврска / барање Усогласеност 
Прекршочна одредба Забелешка 

Член 24  

ЗЖС 

Дали имате Програма за заштита на 
животната средина? 

Да ☐  Не ☐ Глоба од 3000 евра 
 

Член 36   

ЗЖС 

Дали имате резултати и извештаи од  
интерниот мониторинг на изворите на 
емисија, согласно Елаборатот? 

Да ☐  Не ☐ 
Глоба од 6000 евра 

 

Член 24   

ЗЖС 

Дали имате, и каква е процедурата за 
прием, складирање и искористување на 
суровините и материјалите? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали водите евиденција на видот на 
суровини и материјали и ниво на нивна 
потрошувачка? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Колкава е искористената електрична 
енергија во процесот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  
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Член 24  

ЗЖС 

Колкава е искористеното гориво во 
процесот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24  

ЗЖС 

Колкава е искористената вода во 
процесот и при одржување на просторот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Колкава е искористеното гориво во 
процесот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24  

ЗЖС 

Колкава е искористената вода во 
процесот и при одржување на просторот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали и колку точки на испуштање на 
отпадна вода има? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали и колку точки на емисии во 
воздухот има? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали има пречистителен филтер за 
воздух? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали редовно се чистат филтерот и 
димноводните канали? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали и колку точки на создавање цврст 
отпад, е-отпад, батерии, и од пакување, 
од процесот и канцелариите има? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Колкаво количество отпад, од пакување, 
или е-отпад предавате на овластен 
управител? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали вршите селекција на отпадот и 
дали имате садови за нив? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 
24ЗЖС 

Какви места / садови за складирање на 
отпадот имате? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали и колку точки на емисии на 
испраливи органиски соединенија, 
миризби, неразградливи органски 
загадувачи и сл.? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 Дали и колку точки на емисии на бучава Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  
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ЗЖС има? 

Член 24 

ЗЖС 

Дали се извршени мерењата на 
параметрите согласно Решението? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Каков вид на гориво се користи? Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 24 

ЗЖС 

Дали имате извештај за составот на 
горивото, вклучително спецификација на 
горивото? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  
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Листа за проверка 
за спроведување редовен инспекциски надзор во инсталации со 

Б интегрирана еколошка дозвола / Дозвола за усогласување со оперативен план 
 

Назив на закон: Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија“бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/2015)   
Субјекти на надзор: Инсталации кои подлежат на Б интегрирана eколошка дозвола / Дозвола за усогласување со 
оперативен план 
Надлежна инспекциска служба: Овластен инспектор за животна средина на Град Скопје 
 
Податоци за субјектот на надзор: 
 
 
Податоци за инспекцискиот надзор: 

 

 

 
 
 

Број на 
член 

Законска обврска / барање Усогласеност 
Прекршочна одредба Забелешка 

Член 122  

ЗЖС 

Дали имате Б интегрирана дозвола? Да ☐  Не ☐ Глоба од 6000 евра 
 

Член 134  

ЗЖС 

Дали имате Дозвола за усогласување со 
оперативен план? 

Да ☐  Не ☐ Глоба од 3000 евра 
 

Член 138  

ЗЖС 

Дали го остварувате годишниот план 
согласно чекорите во Дозволата за 
усогласување со оперативниот план? 

Да ☐  Не ☐ 
Глоба од 3000 евра 

 

Член 125 

ЗЖС 

Дали имате План за мониторинг на 
влијанието врз животната средина 
(ОВЖС)? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 36 

ЗЖС 

Дали имате последни резултати од 
интерниот мониторинг на емисии врз 
животната средина и доставени извештаи, 

Да ☐  Не ☐ 
Глоба од 6000 евра 
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согласно интегрираната дозвола? 

Член 122  

ЗЖС 

Дали имате, и каква е процедурата за 
прием, складирање и искористување на 
суровините и материјалите? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 122  

ЗЖС 

Колкава е искористената електрична 
енергија во процесот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 122  

ЗЖС 

Колкава е искористеното гориво во 
процесот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 122  

ЗЖС 

Колкава е искористената вода во процесот 
и при одржување на просторот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали и колку точки на испуштање на 
отпадна вода има? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали и колку точки на емисии во воздухот 
има? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали има пречистителен филтер за 
воздух? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали редовно се чистат филтерот и 
димноводните канали? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 20 

ЗЖС 

Дали и колку точки на создавање цврст 
отпад, е-отпад, батерии, и од пакување, од 
процесот и канцелариите има? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 20 

ЗЖС 

Колкаво количество отпад, од пакување, 
или е-отпад предавате на овластен 
управител? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 20 

ЗЖС 

Дали вршите селекција на отпадот и дали 
имате садови за нив? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 20 

ЗЖС 

Какви места / садови за складирање на 
отпадот имате? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали и колку точки на емисии на 
испраливи органиски соединенија, 
миризби, неразградливи органски 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  
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загадувачи и сл.? 

Член 125 

ЗЖС 

Дали и колку точки на емисии на бучава 
има? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали имате пречистителна станица за 
отпадни води? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали и колку имате колектори, таложници, 
одливници на искористената вода и 
испусни канали за отпадна вода? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали имате одливник за атмосферска 
канализација? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Колкаво количество на отпадна овда се 
испуштена? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Член 125 

ЗЖС 

Дали имате извештај за составот на 
горивото, вклучително спецификација на 
горивото? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена глоба  

Инспекторат за животна средина 
 
 


