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ВОВЕД 

 
I. ОЦЕНА HA СОСТОЈБИТЕ B O  ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА СЕ УРЕДИ CO ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ HA ЗАКОНОТ 
Согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, производителот на отпад од 
пакување своите обврски за постапување со отпад од пакување може да ги остварува 
самостојно или со склучување на посебен договор со правно лице односно со колективен 
постапувач, кој во негово име и за негова сметка ќе постапува со отпадот од пакување.  Доколку 
производителот не се регистрира како самостоен постапувач ниту пак склучи договор со 
колективен постапувач за постапување со отпадот од пакување должен е да постапи согласно 
член 40 од Законот односно потребно е да плати надоместок за управување со отпад од 
пакување. Надзор над пресметаниот и уплатениот надоместок за отпад од пакување врши 
Државниот инспекторат за животна средина.  
Согласно своите надлежности, Државниот инспекторат за животна средина врши инспекциски 
надзор на почитување на прописите од областа на животната средина (вода, воздух, природа, 
отпад, бучава, хемикалии, индустриско загадување). На територијата на Република Македонија 
инспекциски надзор над примената на прописите од областа на живоната средина вршат 
вкупно 19 инспектори.  
Тргнувајќи од надлежностите на Државниот Инспекторат за животна средина, инспекторите 
од областа на животната средина се со образование од областа на техничко – технолошките 
науки и природно – математичките науки.    
Главен проблем во однос на вршење надзор над пресметаниот и уплатениот надоместок на 
отпад од пакување е тешкотии во спроведување на надзор на пресметаниот и уплатениот 
надоместок затоа што вршењето надзор над наплата на надоместокот бара познавање на 
прописите од облста на финансиското и трговското работење кои по својата природа се во 
надлежност на други органи. 
Дополнително, постои проблем и во однос на можноста од надзор над голем број субјекти на 
целата територија на Република Македонија затоа што не постојат државни инспектори во сите 
населени места на територијата на Република Македонија. Друг проблем е секако  постојаната 
промена на субјектите (згаснување на едни и основање на други, промена на седишта) за кои 
Министерството за животна средина и просторно планирање ниту пак Државниот инспекторат 
има податоци. 
Друга значајна измена која е направена се однесува на бришење на категоријата мал 
производител. Главна причина поради која се пристапи е одговорноста за постапувањето со 
отпад од пакување да се покачи на повисоко нови, односно да нема исклучоци од 
постапувањето на секој производител на отпад од пакување без оглед на количината на 
создадениот отпад. На овој начин, нема да постои минимална количина со која 
производителите ќе бидат исклучени од одговорноста да постапуваат со отпадот од пакување.  
 
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
Главна цел поради која се пристапи кон измени и дополнување на предложениот закон е 
поквалитетно и поефикасно спроведување на наплатата на надоместокот за отпад од пакување 
согласно со член 40 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување. 
 
III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ  



НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
Измените и дополнувањата на Законот нема финансиски импликации врз буџетот и другите 
јавни финансиски средства. 
 
IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, 
НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ЗАКОНОТ  ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 
За спроведувањето на предложените измени и дополнувања не е потребно обезбедување на 
финансиски средства, ниту материјални обврски за одделни субјекти.  
Донесувањето на измените и дополнувањата на Законот не предизвикува дополнителни 
трошоци во однос на администрацијата и засегнатите субјекти. 
 
V. ПРЕГЛЕД НА ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
Нема  



Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со 
пакување и отпад од пакување 

 
Член 1 

Во Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 9/11, 51/11 и 123/12)  во член 5 точка 13 алинеја 3 се брише. 

Член 2 

Во член 17 став (4)  запирката по бројот 31 и бројот 32 се бришат. 

 

 
Член 3 

Членот 19 се брише 

 

Член 4  
.  
Во членот 26 во ставот (1) по зборовите: „комунален отпад„ се додаваат зборовите: „од 
домаќинствата„.  
По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7) кои гласат: 

„(5) Градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје е одговорен за 
исполнување на Годишните национални цели за постапување со отпад од пакување утврдени 
согласно член 35 став (3) од овој закон за подрачјето на својата општина.   

(6) Заради утврдување на исполнувањето на Годишните национални цели за постапување со 
отпад од пакување од подрачјето на една општина односно градот Скопје, за вкупно пуштен 
отпад од пакување на подрачјето на општината ќе се смета генерирање на 35 
кг/жител/годишно за рурални општини и 55  кг/жител/годишно во урбана средина. 

(7) Градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, се должни до 
крајот на месец април во тековната година да достават извештај за постигнатите Годишни цели 
за постапување со отпад од пакување за претходната година до органот за вршење на стручни 
работи во облста на животната средина.“ 

 

Член 5 
Во членот 27 во ставот (5) по зборовите: „независно правно лице„ се додаваат зборовите: „од 
член 5 точка 21 од овој закон“.  

Член 6 
Членот 32 се брише.  



 
 

Член 7 
Во член 35 ставот (3) се менува и гласи:  
„Владата на Република Македонија, најдоца до крајот на месец Септември во тековната година, 
на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање ги утврдува годишни 
национални цели за наредната година заради постепено постигнување на целите од ставот (1) 
на овој член, претходно усогласени со Комисијата за управување со отпад од пакување од 
членот 38 на овој закон. Утвредените годишни национални цели се објавуваат во „Службен 
весник на Република Македонија “. 
 

Член 8 
Во членот 38 став (2) по алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи: „еден претставник од 
Државниот инспекторат за животна средина“. Алинеите 5, 6 и 7 стануваат алинеи 6, 7 и 8.  
Во алинејата 8 која станува алинеја 9 зборовите „двајца преставници“ “ се заменуваат со 
зборовите „еден преставник„. Алинеите 9, 10 и 11 стануваат алинеи 10, 11 и 12.  
 

Член 9 
Во членот 41 во ставот (1) во точка (3) зборовите „членовите 31 и 32“ се заменуваат со зборовите 
„членот 31“. 

Член 10 
Членот 44-в се менува и гласи: 
„(1) Надзор на пресметаниот и уплатениот надоместок, ослободување од плаќање на 
надоместокот, како и почитување на роковите за уплатување на надоместоците врши Управата 
за јавни приходи. 
(2) Надзорот од став (1) на овој член Управата за јавни приходи може да го врши на пресемтатиот 
и уплатениот надоместок, како и на ослободениот од плаќање надоместок најмногу за 
последните пет години.   
(3) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член, Управата за јавни приходи донесува решение. 
(4) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба 
до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен. 
(5) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е 
утврдено враќање на платениот надоместок, Управата за јавни приходи е должна решението да 
го реализира во рок од 30 дена од денот на неговото донесување. 
(6) Во случај кога со решението од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е 
утврдено дека обврзникот треба да плати надоместок, Управата за јавни приходи е должна 
решението да го достави до обврзникот кој е должен да го плати надоместокот во рок од 15 дена 
од денот на приемот на решението. 
(7) Во случаите од ставот (5) на овој член, кога обврзникот не го платил надоместокот како што е 
утврдено во решението од ставот (2) на овој член, Управата за јавни приходи врши присилна 
наплата согласно прописите за извршување“. 
 

Член 11 



Во членот 46 во ставот (1) точката 7) и точката 28) се бришат. Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 и 26.  

Член 12 
Во членот 47 во ставот (1) во точката 28 на крајот од реченицата, точката и запирката се 
замнеуваат со сврзникот „и“, во точката 29 сврзникот „и„ се зменува со точка и точката 30 се 
брише. 
 

Член 13 
Во член 50 по ставот (4) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:  
„(4) врши увид дали правните лица од член 17 кои имаат склучено договор со правно лице за 
постапување со отпад од пакување имаат потврда за ослободување од плаќање надоместок 
издадена согласно член 21 став (9) од овој закон. 
(5) врши увид дали производителот поседува потврда дека е регистриран во евиденцијата на 
производители како самостоен постапувач со отпад од пакување согласно член 25 од овој закон, 
односно дали поседуваат дозвола за самостојно постапување со отпад од пакување издадена 
согласно член 24 од овој закон.“ 
Ставот (4) станува став (6). 
 

Член 14 
Во членот 51  во ставот (1) последната точка 4) станува точка 5). 
По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат: 
„(5) ќе го задолжи правното лице да постапи, по свој избор, или согласно член 20 од овој закон, 
односно да склучи договор за со правно лице за постапување со отпад од пакување, или да 
постапи согласно член 24 од овој закон односно да обезбеди дозвола за самостојно постапување 
со отпад од пакување.“ 
Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 15 
Во членот 56 во ставот (1) точката 4 се брише. Точката 5 станува точка 4.  
 

Член 16 
Преодна одредба 

Одредбите од членовите 1, 2, 4, 6, 9, 11 и 15 од овој закон кои се однесуваат на мал производител 
ќе започнат да се применуваат од 01 Јануари 2016 година.  

 
Член 17 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
  

  



I. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 
Во член 1 со кој се менува членот 26 се воспоставува обврска за градоначалниците на 
општините, општините во градот Скопје и на градот Скопје да преземат мерки и да се грижат за 
исполнувањето на националните цели за собирање на отпад од пакување. Со ова се обезбедува 
сите чинители, како на централно, така и на локално ниво, да преземат мерки за ефикасно 
собирање и искористување на отпадот од пакување. Заради следење на успешноста во 
реализирањето на националните цели градоначалниците се обврзани да доставуваат извешати 
до Управата за животна средина, како орган во состав на Министерството за животна средина 
и просторно планирање (МЖСПП).  
Со членот 3, со кој се менува членот 35, се што врши допрецизирање на временскиот рок кога 
Владата на Република Македонија на предлог на МЖСПП треба да ги утврди националните 
цели за постапување со отпад од пакување кои, заради транспарентност, се објавуваат во 
“Службен весник на Република Македонија„. 
Со членот 4, со кој се менува 44-в, од Законот за управување со пакување и отпад од пакување 
се предлага надзор над пресметаниот и уплатениот надоместок наместо Државниот 
инспекторат за животна средина да врши Управата за јавни приходи. Ова се предлага поради 
поефикасна наплата на надоместокот од причини што Управата за јавни приходи е надлежен 
орган за наплата на даноците и располага со соодветен кадар за надзор на наплатата и уплатата 
на надоместокот.     
Со членот 7, со кој се менува членот 50, се врши допрецизирање на обврските за инспекциски 
надзор на Државниот пазарен инспекторат со цел поуспешно спроведување на законот, како и 
обезбедување на поголема контрола на продажните места за исполнување на условите 
пропишани во овој закон за создавачите на отпад од пакување.  
Со членовите 1,2,4,5 и 9 се менува членот 5, членовите 19 и 32 се бришат, и се менуваат членовите 
46 и 56. Овие измени се однесувааат на бришење на категоријата мал производител со што 
почнувајќи од 01 јануари 2016 година, во однос на постапувањето со отпадот од пакување, нема 
да постојат исклучување од обврската на правните субјекти кои создаваат мали количини на 
отпад од пакување. Со ова се врши изедначување на сите создавачи на отпад од пакување без 
огледн на количините на отпад од пакување што го создаваат во Република Македонија. 
Одредбите ќе отпочнат да се применуваат од 01 јануари 2016 година се со цел да се остави 
доволен период за прилагодување на овие субјекти кон обврските кои произлегуваат од 
Законот за управување со пакување и отпад од пакување.  
Останатите членови се менуваат заради усогласување на останатите членови од законот со 
споменатите промени.  
 
II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ 
Предложените решенија со овој Предлог закон, меѓусебно се поврзани и се надополнуваат. 
 
III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 
Поефикасен надзор над пресметаниот и уплатениот надоместок за отпад од пакување. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Текст на одредбите од Законот за управување со пакување и отпад од пакување 

 што се менуваат 

Член 5 

Дефиниции 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:  
1. Пакување се сите производи направени од каков било вид на материјал кои се користат за 
чување, заштита, ракување, испорака и презентирање на стоки, од производителот до 
корисникот или потрошувачот, без оглед на тоа дали стоката е суровина или готов производ. 
„Неповратните„ предмети кои се користат за истите цели, исто така, ќе се сметаат за пакување, 
вклучувајќи ги и помошните средства кои служат за завиткување, поврзување и/или употреба 
на стока, означување на стока, припрема за достава или затворање на стока. Пакувањето може 
да биде:  
а) продажно или примарно пакување (продажно пакување) е пакување направено на таков 
начин кое претставува единствена единица за крајниот корисник или потрошувачот на местото 
на продажбата. Ова вклучува чаши, шолји, кеси, конзерви, шишиња, пластични шишиња, туби, 
кутии, плочи, цевки и друго или друго слично пакување со составните делови коишто ја 
обвиткуваат или ја содржат основната продажна единица на стоката наменета за продажба за 
крајниот корисник или за потрошувачот, на местото на продажбата и ја заштитуваат стоката од 
оштетување или загадување. Продажно пакување се и садовите и приборот за јадење за 
еднократна употреба;  
б) групно или секундарно пакување (групно пакување) е пакување направено на таков начин 
кое, како група, обвиткува или држи заедно поголем број на основни продажни единици со 
продажно пакување од ист или различен вид на стока на местото на купување, без оглед на тоа 
дали се продаваат на крајниот корисник или потрошувач како група или се продаваат 
поединечно по продажна единица или служи како средства за достава до местото на продажба. 
Групното пакување може да се отстрани од продажните единици без да се влијае врз неговите 
карактеристики. Ова вклучува фолии, кутии и слични материјали за завиткување или друго 
пакување чии составни делови се наменети за дистрибуција, складирање, транспорт или 
достава на стоката за продажба на крајниот корисник или потрошувач. Ако групното пакување 
истовремено врши функција на продажно пакување истото се смета за продажно пакување;  
в) транспортно или терцијално пакување (транспортно пакување) е пакување направено на 
таков начин, кое обвиткува или држи заедно поголем број на основни продажни единици со 
продажно или групно пакување, со цел да го олесни ракувањето и транспортот на стоката и да 
ја заштити од оштетување при ракувањето и транспортот. Ова вклучува буриња, сандаци, врчви, 
вреќи, палети, кутии или друго слично пакување. Ако транспортното пакување истовремено 
врши функција на продажно пакување истото се смета за продажно пакување. Контејнерите, 



кои за превоз на стока се употребуваат во патниот, железничкиот, поморскиот или воздушниот 
сообраќај, не се транспортно пакување и  
г) кога е потребно, определувањето за тоа кој предмет ќе се смета за „пакување" ќе се врши и 
преку примена на следниве критериуми:  
- предметот ќе се смета за пакување ако ја исполнува една од дефиницијата за пакување дадени 
под точката 1 од овој член, без оглед на другите функции кои можеби ги поседува, под услов 
пакувањето да е интегрален дел од производот и е неопходно за чување на неговата содржина, 
го поддржува или штити производот во текот на целиот негов животен циклус и сите елементи 
на пакувањето се наменети да се употребуваат, трошат и отстрануваат заедно со производот,  
- предметот кој е дизајниран или наменет да се наполни со содржина на местото на продажбата 
и предметот наменет „за еднократна употреба„ што се продава, полни или е дизајниран и 
наменет да се наполни на местото на продажба, ќе се смета за пакување ако ја исполнува една 
од дефиницијата за пакување дадени под точката 1 од овој член и  
- составните делови на пакувањето и помошните елементи вградени во пакувањето се сметаат 
за дел од пакувањето во кое се вградени. Помошните елементи што се директно обесени, или 
прикачени на еден производ и што вршат функција на пакување се сметаат за пакување, освен 
ако не се составен дел од тој производ и ако сите елементи се наменети да се користат или да се 
отстранат заедно со производот;  
2. Отпад од пакување е секое пакување или материјал за пакување кој е опфатен со 
дефиницијата за отпад согласно со Законот за управување со отпад, освен остатоците 
создадени при производството на пакувањето;  
3. Отпад од пакување кој претставува комунален отпад е отпад од продажно и групно пакување, 
кој се создава како отпад од домаќинствата или отпад од индустриските, занаетчиските, 
услужните или други активности, кој по својата природа и според својот состав е сличен на 
отпадот од домаќинствата;  
4. Отпад од пакување кој не претставува комунален отпад е отпад од продажно, групно или 
транспортно пакување, кој се создава како отпад при извршувањето на производствени, 
индустриски, занаетчиски, трговски, услужни, административни и други дејности и според 
својата природа и состав е различен од отпадот од домаќинствата;  
5. Управување со отпад од пакување е збир на активности, мерки и одлуки наменети за 
постигнување на националните цели за постапување со отпадот од пакување, а се преземени во 
согласност со овој закон и со прописите кои го регулираат управувањето и постапувањето со 
отпадот;  
6. Спречување е намалување на количеството и на негативните влијанија врз животната 
средина, особено со развивање на „чисти" производи и технологии од:  
- материјалите и супстанциите содржани во пакувањата и во отпадот од пакување и  
- пакувањето и отпадот од пакување што се создава при производствениот процес и во фазите 
на пуштање на пазар, ставање во употреба, дистрибуција и отстранување;  
7. Повторна употреба на пакувања е секоја постапка со којашто пакувањето било замислено 
(конципирано) и дизајнирано на таков начин што во текот на својот животен циклус, со помош 
или без помош на производи за пакување, еднаш или повеќе пати ќе биде повторно употребено 
и/или еднаш или повеќе пати ќе може повторно да се наполни за иста или слична намена за 
која првично било направено. Ова повторно употребено пакување станува отпад од пакување 
тогаш кога веќе нема да биде предмет на повторна употреба или полнење;  
8. Обновување е секоја операција на преработка на отпад која може да се примени во согласност 
со одредбите на Законот за управување со отпад;  



9. Рециклирање на отпадот од пакувања е секоја преработка на отпадот од пакување во 
производствен процес како секундарна суровина за производство на нови пакувања наменети 
за иста или за друга цел, вклучувајќи го органското рециклирање, а исклучувајќи ја 
енергетската преработка;  
10. Енергетска преработка на отпадот од пакување е секоја операција на преработка со која се 
врши согорување на отпадот од пакување заедно или без друг отпад со цел за производство на 
енергија и искористување на добиената топлинска енергија;  
11. Органското рециклирање на отпад од пакување е аеробна (компостирање) или анаеробна 
(биометанизација) преработка во контролирани услови и со употреба на микроорганизми за 
делот на отпадот од пакување кој биолошки може да се разложи, со којашто се произведува 
стабилизиран органски остаток или метан. Отстранувањето на отпадот од пакување на депонии 
не се смета за органско рециклирање;  
12. Отстранување на отпад од пакувања е секоја операција која може да се примени во 
согласност со одредбите на Законот за управување со отпад;  
13. Економски оператори поврзани со управувањето со пакување се:  
- производител на пакување е правно или физичко лице кое произведува, увезува и/или пушта 
на пазар пакувања и нивни конвертори, како своја дејност,  
- производител е правно или физичко лице кое пакува стоки или полни стоки во пакувања, како 
и произведува, увезува и/или пушта на пазар стоки спакувани во пакувања, како своја дејност, 
вклучувајќи го и производителот кој како краен корисник увезува спакувана стока,  
- мал производител е правно или физичко лице кое пакува стоки или полни стоки во пакувања 
и/или произведува, увезува и/или пушта на пазар стоки спакувани во пакувања во количини 
согласно со членот 19 од овој закон,  
- трговец е правно или физичко лице кое врши трговска дејност и набавува материјали за 
производство на пакување, пакување и спакувани стоки за цели на продажба на крајниот 
корисник,  
- последен доставувач е правно или физичко лице кое пакувањето или спакуваната стока ја 
доставува непосредно на крајниот корисник односно потрошувач, без оглед на тоа дали 
истовремено тоа лице е производител, пакувач или продавач на мало,  
- краен корисник е потрошувач кој поради крајна употреба или консумирање на спакуваната 
стока, ја одделува стоката и/или го празни пакувањето и на тој начин создава отпад од 
пакување и трговец кој, поради натамошна употреба на стоката, пакувањето го одвојува од 
стоката и/или го празни пакувањето и на тој начин создава отпад од групно или транспортно 
пакување,  
- правно лице за постапување со отпад од пакување е правно лице кое има добиено дозвола за 
постапување со отпад од пакување согласно со членот 21 став (2) од овој закон и  
- самостоен постапувач со отпад од пакување (во натамошниот текст: самостоен постапувач) е 
правно или физичко лице кое има добиено дозвола за самостојно постапување со отпад од 
пакување согласно со членот 24 став (2) од овој закон;  
14. Доброволен договор е формален договор кој има извршни клаузули склучен меѓу, органите 
и организациите кои застапуваат одредени интереси на економските оператори, групи на 
економски оператори и поединечни економски оператори, од една страна и, од друга страна, 
Владата на Република Македонија со цел да се постигнат целите од овој закон утврдени во 
членот 3 и националните цели од членот 35 на овој закон, кој е отворен за пристапување на сите 
правни и физички лица кои сакаат да ги исполнат условите утврдени во договорот. 
Доброволниот договор е достапен до јавноста согласно со закон;  



15. Композитно пакување (композит) е пакување составено од повеќе слоеви од различни 
материјали кои рачно не може да се раздвојат или на друг начин меѓусебно да се одвојат:  
16. Повратно пакување е пакување за кое може да биде обезбедено враќање со кауција и истото 
може повторно да се употребува;  
17. Враќање на пакувања е активност со која се обезбедува повратен прием на отпад од 
пакување која не го загрозува здравјето на луѓето и не применува процеси или методи кои би 
биле штетни за животната средина;  
18. Намерно внесување е активност со која намерно се користи супстанција или материја при 
формулирањето на пакувањето или на компонентите на пакувањето при што нејзиното 
постојано присуство во крајното пакување или во компонентата на пакувањето е пожелно за да 
се постигнат специфични карактеристики, изглет или квалитет на пакувањето. Употребата на 
рециклирани материјали како суровина за производство на нови материјали за пакување, каде 
што дел од рециклираните материјали можат да содржат количества од регулираните 
супстанции и материи, не се смета за намерно внесување;  
19. Случајно присуство е присуство на метал како ненамерно внесена состојка на пакување или 
дел од пакување и  
20. Орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина е Управата за животна 
средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање;  
21. Друго независно правно лице е правно лице регистрирано за вршење на стручни, технички и 
консултански услуги од областа на економијата и животната средина. 

Член 17 

Обврски на производителот 

(1) Производителот е должен на свој трошок да обезбеди исполнување на националните цели од 
членот 35 на овој закон, преку собирање и преработка или рециклирање на отпадот што се 
создал од пакувањето кое прв пат го пуштил на пазарот во Република Македонија со:  
- редовно преземање на отпадот од пакување кој е комунален отпад во согласност со членот 26 
став (3) од овој закон и да обезбедат негова повторна употреба, преработка или отстранување и  
- преземање и собирање на отпадот од пакување од крајните корисници и негова повторна 
употреба, преработка или отстранување.  

(2) Производителот, кој истовремено е и краен корисник, е должен на свој трошок да обезбеди 
исполнување на националните цели од членот 35 на овој закон, преку собирање и преработка 
или рециклирање на отпадот што се создал од пакувањето кое го увезол на пазарот во 
Република Македонија. 

(3) Обврските од ставот (1) на овој член не важат за пакувањето кое се извезува како пакување 
или како спакувана стока. 

(4) Обврската од ставовите (1) и (2) на овој член не се однесува на субјектите од членовите 30 став 
(3), 31, 32 и 33 на овој закон. 

Член 19 



Ослободување - мал производител 

(1) Обврската од членот 17 на овој закон се однесува само на оној производител, кој пуштил 
годишно на пазар или увезол во Република Македонија повеќе од следниве количини и одделни 
видови на пакување:  
- 800 кг стакло,  
- 100 кг пластика,  
- 300 кг хартија, картони и повеќеслојно пакување составено од претежно хартиени или 
картонски компоненти,  
- 100 кг метал,  
- 100 кг дрво и  
- 100 кг други видови на пакување.  

(2) Количините од ставот (1) на овој член се засметуваат како поединечни збирни количини по 
материјал на пакување. 

(3) Производителот од ставот (1) од овој член е должен да води евиденција согласно со членот 28 
ставови (3) и (4) од овој закон. 

 

 
Член 26 

Обврски на градоначалник 

(1) Градоначалникот на општината, на општина во градот Скопје и на градот Скопје е одговорен 
за организирање на одделното собирање на отпадот од пакување кој е комунален отпад на 
подрачјето на општината, на општината во градот Скопје и на градот Скопје. 

(2) Обврските од ставот (1) на овој член градоначалникот ги остварува врз основа на склучен 
договор со правното лице за постапување со отпад од пакување или со самостојниот постапувач 
со отпад од пакување. 

(3) Со договорот од ставот (2) на овој член особено се регулираат меѓусебните права и обврски на 
договорните страни, условите и начинот на воведување на одделното собирање и третман на 
отпадот од пакување, видот на отпадот од пакување, барања во однос на квалитетот на 
собраниот отпад од пакување, видот на системот за собирање и доколку е можно и постапување 
со отпад од пакување, начинот на финансирање и покривање на трошоци, начинот на 
информирање на јавноста и крајните корисници, како и други прашања од заеднички интерес. 

(4) Во програмите за управување со отпад и актите на општините, општините во градот Скопје 
и на градот Скопје со кои се регулира прашањето за постапување со комунален и друг вид на 
неопасен отпад утврдени согласно со Законот за управување со отпад, задолжително се земаат 
предвид и националните цели од членот 35 на овој закон. 

Член 27 



Обврски за доставување на извештаи 

(1) Правното лице за постапување со отпад од пакување и самостојниот постапувач со отпад од 
пакување се должни за отпадот од пакување кој го собираат или преземаат во текот на една 
календарска година, да водат евиденција која ќе докаже дека со собирањето, повторната 
употреба, преработката или отстранувањето најдоцна до крајот на наредната година се 
постигнати националните цели утврдени во членот 35 од овој закон. 

(2) Правното лице за постапување со отпад од пакување е должно најдоцна до 31 март во 
тековната година до стручниот орган да достави годишен извештај за постапувањето со 
отпадот од пакување од страна на производителите во чие име и за чија сметка е одговорно за 
правилното постапување со отпадот од пакување согласно со членот 21 од овој закон за 
претходната година кој особено содржи податоци:  
1) за количината и видот на пакувањето што се пушта на пазар во Република Македонија;  
2) за продажното, групното и транспортно пакување:  
- количината и видот на пакување што е повторно употребено;  
3) за отпадот од пакување кој претставува комунален отпад и отпад од пакување кој не 
претставува комунален отпад:  
- количината и видот на отпад од пакување кој е рециклиран или на друг начин преработен и  
- количината и видот на отпад од пакување кој е извезен од Република Македонија за 
преработка и  
4) вкупниот преглед на постапувањето со отпадот од пакување.  

(3) Самостојниот постапувач со отпад од пакување е должен годишниот извештај од ставот (2) 
на овој член да го доставува за отпадот од пакување кој тој го создава. 

(4) Известувањето се врши на начин утврден согласно со членот 28 од овој закон. 

(5) Годишниот извештај од ставот (2) на овој член пред доставувањето до стручниот орган 
задолжително се потврдува од друго независно правно лице. 

(6) Стручниот орган е должен да го одобри годишниот извештај од ставот (2) на овој член во рок 
од 60 дена од денот на приемот. 

Член 32 

Исклучоци од постапувањето 

Малиот производител не е должен да обезбеди постапување со отпадот од пакување согласно 
со овој закон, доколку количината на материјалот на пакувањето од производите кое ги пуштил 
на пазар или ги увезува како краен корисник, не ги надминува количините на годишно ниво 
утврдени во членот 19 став (1) од овој закон. 

 

Член 35 



Национални цели за постапување со отпад од пакување 
(1) На територијата на Република Македонија следните количества на пакување и отпад од 
пакувања треба да се соберат и преработат во следниов временски рок:  
а) до крајот на 2020 година минимум 60% од тежината на отпадот од пакување што е создаден 
на територијата на Република Македонија треба да се преработи со операции на обновување 
или со операции на енергетска преработка;  
б) до крајот на 2020 година минимум 55%, а максимум 80% од тежината на отпадот од пакувања 
што е создаден на територијата на Република Македонија треба да се рециклира;  
в) до крајот на 2020 година следниве количества на материјали од кои се произведува 
пакувањето треба да се рециклираат:  
- 60% стакло,  
- 60% хартија и картон,  
- 50% метали и  
- 15% дрво и  
г) до крајот на 2018 година 22,5% пластика, имајќи ги предвид само материјалите кои се 
рециклираат во пластиката.  
(2) Извезените количества на отпад од пакување ќе се засметуваат во остварување на обврските 
и исполнување на целите утврдени во ставот (1) на овој член само доколку постои доказ дека 
истите биле преработени на начин кој не е штетен за животната средина и е еквивалентен на 
начинот утврден во прописите за заштита на животната средина и управувањето со отпадот на 
Република Македонија. 
(3) Владата на Република Македонија на предлог на министерот за животна средина и 
просторно планирање утврдува годишни национални цели заради постепено постигнување на 
целите од ставот (1) на овој член, претходно усогласени со Комисијата за управување со отпад 
од пакување од членот 38 на овој закон.   
(4) Целите од ставот (1) на овој член Владата на Република Македонија на предлог на министерот 
за животна средина и просторно планирање може да ги ревидира по потреба, а најмалку еднаш 
на три години, во согласност со програмата од членот 36 на овој закон. 

Член 38 

Комисија за управување со отпад од пакување 

(1) Заради следење на состојбата со управувањето со отпадот од пакување во Република 
Македонија, Владата на Република Македонија формира Комисија за управување со отпад од 
пакување (во натамошниот текст: Комисијата). 

(2) Комисијата се состои од претседател и најмногу 15 члена со мандат од три години и е 
составена од:  
- еден претставник од Министерството за животна средина и просторно планирање,  
- еден претставник од Управата за животна средина,  
- еден претставник од Министерството за финансии,  
- еден претставник од Министерството за економија,  
- еден претставник од стопанско здружение во Република Македонија,  
- еден претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа,  
- по еден претставник од секое правно лице кое постапува со отпад од пакување,  



- двајца претставници од самостоен постапувач со отпад од пакување,  
- еден претставник од Здружението на потрошувачи на Македонија,  
- двајца претставници на правни и физички лица кои имаат дозвола за постапување со отпад и  
- еден претставник од невладина организација која дејствува во областа на управувањето со 
отпадот.  

(3) Комисијата разгледува и дава мислења кои се однесуваат на:  
- националните цели од членот 35 на овој закон,  
- програмата од членот 36 на овој закон,  
- состојбата во управувањето со отпадот од пакување,  
- спроведувањето на овој закон,  
- предлагање мерки за спречување и намалување на количината на отпад од пакување што се 
создава во Република Македонија,  
- предлагање мерки за поттикнување на собирањето, повторната употреба, преработката и 
отстранувањето на отпадот од пакување,  
- предлага мерки за организирање и поддршка на системи и начини на управување со отпадот 
од пакување и  
- други прашања што се во врска со управувањето со отпадот од пакување.  

(4) Со Комисијата претседава министерот за животна средина и просторно планирање. 

(5) Административно-техничките работи за потребите на Комисијата ги врши стручниот орган. 

(6) За својата работа Комисијата донесува деловник. 

Член 41 

Ослободување од плаќање на надоместокот 

(1) Од плаќање на надоместокот од членот 40 став (2) на овој закон се ослободени:  
1) производителот и производителот кој како краен корисник увезува спакувана стока доколку 
имаат склучено договор за преземање на обврски за постапување со отпад од пакување со 
правно лице за постапување со отпад од пакување кое има обезбедено дозвола согласно со 
членот 21 од овој закон;  
2) производителот и производителот кој како краен корисник увезува спакувана стока имаат 
обезбедено потврда дека производителот е регистриран во евиденцијата на самостоен 
постапувач со отпад од членот 24 став (3) на овој закон и  
3) субјектите кои се определени со членовите 31 и 32 од овој закон.  

(2) Производителот и производителот кој како краен корисник увезува спакувана стока од 
ставот (1) точка 1 на овој член се ослободени од плаќање на надоместокот од членот 40 став (2) 
на овој закон доколку ја поседуваат потврдата од членот 21 став (9) на овој закон. 

(3) Образецот, формата и содржината на потврдата од ставот (2) на овој член ја пропишува 
министерот за животна средина и просторно планирање. 



(4) По исклучок од ставот (1) на овој член надоместокот од членот 40 на овој закон се плаќа во 
двоен износ доколку:  
1) правното лице за постапување со отпад од пакување или самостојниот постапувач со отпад 
не поднесе извештај согласно со членот 27 од овој закон;  
2) стручниот орган не го одобри извештајот согласно со членот 27 став (6) од овој закон, заради 
неисполнување на националните цели утврдени во членот 35 од овој закон. Во овој случај 
надоместокот се плаќа само за разликата меѓу националните цели утврдени согласно со членот 
35 од овој закон и постигнатите цели согласно со годишниот извештај и/или наодот на 
стручниот орган и  
3) производителот доставил неточен годишен извештај согласно со членот 28 од овој закон во 
однос на видот и количината на пакувањата што ги пуштиле на пазар во Република Македонија 
или ги увезол како краен корисник.  

(5) Во случаите од ставот (4) на овој член стручниот орган донесува решение. 

(6) Против решението од став (5) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба 
до министерот за животна средина и просторно планирање. 

(7) Во случаите од ставот (4) на овој член двојниот надоместок се пресметува според висината на 
надоместокот, утврден во членот 40 од овој закон, сразмерно на уделот на видот и количината 
на материјалот на пакувањето што е пуштен на пазар. 

 

Член 41-б 

Надзор на пресметан и уплатен надоместок 

(1) Надзор на пресметаниот и уплатениот надоместок, ослободување од плаќање на 
надоместокот, како и за почитување на роковите за уплатување на надоместоците ги врши 
Државниот инспекторат за животна средина преку државните инспектори за животна средина. 

(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член државниот инспектор за животна средина 
донесува решение. 

(3) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 

(4) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е 
утврдено враќање на платениот надоместок, државниот инспектор за животна средина е 
должен решението да го достави до Министерството за финансии заради негова реализација. 

(5) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е 
утврдено дека обврзникот треба да плати надоместок, државниот инспектор за животна 



средина е должен решението да го достави до обврзникот кој е должен да го плати 
надоместокот во рок од осум дена од денот на приемот на решението. 

(6) Во случаите од ставот (5) на овој член, кога обврзникот не го платил надоместокот како што е 
утврден во решението од ставот (2) на овој член, државниот инспектор за животна средина е 
должен решението да го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово 
извршување. 

Член 44-в 
Надзор на пресметан и уплатен надоместок 

(1) Надзор на пресметаниот и уплатениот надоместок, ослободување од плаќање на 
надоместокот, како и за почитување на роковите за уплатување на надоместоците ги врши 
Државниот инспекторат за животна средина преку државните инспектори за животна средина. 
(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член државниот инспектор за животна средина 
донесува решение. 
(3) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба 
до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на животната средина. 
(4) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е 
утврдено враќање на платениот надоместок, државниот инспектор за животна средина е 
должен решението да го достави до Министерството за финансии заради негова реализација. 
(5) Во случај кога со решението од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е 
утврдено дека обврзникот треба да плати надоместок, државниот инспектор за животна 
средина е должен решението да го достави до обврзникот. 

 

Член 46 

Делокруг на надзор на државниот инспектор за животна средина 

(1) Во вршењето на надзорот од својот делокруг државниот инспектор за животна средина, има 
право:  
1) да врши увид и контрола и да утврди дали за реализација на мерките од членот 7 на овој закон 
е изготвена програма за спречување и превенција на создавање на отпад од пакување (член 7 
став (2));  
2) да врши увид и контрола и да утврди дали се произведуваат пакувања кои не се во согласност 
со стандардите утврдени во членот 9 од овој закон (член 9 став (1));  
3) да врши увид и контрола и да утврди дали е доставен извештај до стручниот орган во случаите 
на надминување на нивото на концентрација на тешките метали од членот 11 став (1) на овој 
закон, во некои од дванаесетте последователни месечни контроли на стандардно и редовно 
производство (член 11 став (4));  
4) да врши увид и контрола и да утврди дали резултатите од мерењата извршени во 
производствените процеси, како и користените мерни методи се чуваат најмалку четири 
години и дали се достапни во секое време на надлежни инспекциски органи на нивно барање 
(член 11 став (6));  



5) да врши увид и контрола и да утврди дали производителот постапува согласно со членот 15 
од овој закон;  
6) да врши увид и контрола и да утврди дали се прима назад бесплатно отпадот од пакување 
непосредно по доставувањето на стоката или при наредното доставување во согласност со 
членот 18 од овој закон, ако крајниот корисник сака да го врати;  
7) да изврши увид и контрола и да утврди дали се исполнети условите за ослободување (член 
19);  
8) да врши увид и контрола и да утврди дали правното лице за постапување со отпад од 
пакување поседува дозвола за основање на систем за собирање и повратен прием на отпад од 
пакување (член 21 став (2));  
9) да врши увид и контрола и да утврди дали го известил стручниот орган во определениот рок 
во случај на промена на податоците доставени со дозволата од членот 21 став (2) на овој закон 
(член 21 став (4));  
10) да врши увид и контрола и да утврди дали до стручниот орган се доставени податоците за 
производителите, пакувачите, трговците и крајните корисници, со кои имаат договор, се 
основачи или со договор се здружени во правното лице за постапување со отпад од пакување 
(член 21 став (5));  
11) да врши увид и контрола и да утврди дали правното лице за постапување со отпад од 
пакување при воспоставувањето на системот и подготвувањето на програмата од членот 22 став 
(1) на овој закон обезбедил докази дека ги зел предвид задолжителните податоци (член 22 став 
(2));  
12) да врши увид и контрола и да утврди дали собирањето, преработката и отстранувањето на 
отпадот од пакување, правното лице за постапување со отпад од пакување му го доверил на 
правно или физичко лице кои поседуваат соодветни дозволи (член 22 став (5));  
13) да врши увид и контрола и да утврди дали собирните места и центри се уредени на таков 
начин којшто ќе овозможи крајните корисници да го остават отпадот од пакување и во случај 
кога преземањето на отпадот од пакување не е обезбедено непосредно кај крајните корисници 
или кај последните доставувачи (член 23 став (1));  
14) да врши увид и контрола и да утврди дали се информира јавноста и крајните корисници 
согласно со членот 23 ставови (2) и (3) од овој закон;  
15) да врши увид и контрола и да утврди дали се поседува дозвола за самостојно постапување со 
отпад од пакување и дали е регистриран согласно со членот 24 од овој закон (член 24 став (1));  
16) да врши увид и контрола и да утврди дали самостојниот постапувач со отпад од пакување 
соодветно ги исполнил обврските од членот 23 на овој закон и дали доставил извештаи во 
согласност со членот 27 од овој закон (член 24 став (5));  
17) да врши увид и контрола и да утврди дали е доставен извештај за постапување со отпад од 
пакување за претходната година до стручниот орган во определениот рок согласно со членот 27 
став (2) од овој закон;  
18) да врши увид и контрола и да утврди дали се води евиденција за видот и количината на 
пакување кое го пуштил на пазар во текот на една година и за постапувањето со отпадот од 
пакување во пишана и во електронска форма согласно со членот 28 став (1) од овој закон;  
19) да врши увид и контрола и да утврди дали до стручниот орган во определениот рок е 
доставен извештај во пишана и електронска форма за видот и количината на пакување кое го 
пуштил на пазар и за постапувањето со отпадот од пакување во претходната година (член 28 
став (2));  
20) да врши увид и контрола и да утврди дали производителот за секој производ кој има 



различно пакување изготвил производствена спецификација (член 28 став (3));  
21) да врши увид и контрола и да утврди дали производителот врз основа на производствената 
спецификација од членот 28 став (3) на овој закон води месечна и годишна евиденција за 
вкупното пакување кое ги пуштил на пазар или го увезол како краен корисник (член 28 став (4));  
22) да врши увид и контрола и да утврди дали крајниот корисник и последниот доставувач 
постапуваат согласно со членот 30 ставови (1) и (2) од овој закон;  
23) да врши увид и контрола и да утврди дали се исполнети условите за исклучоци во 
постапувањето согласно со членот 32 од овој закон;  
24) да врши увид и контрола и да утврди дали се исполнети условите од членот 33 на овој закон;  
25) да врши увид и контрола и да утврди дали се известува стручниот орган во определениот 
рок за воведувањето на кауцијата (член 34 став (3));  
26) да врши увид и контрола и да утврди дали документите и податоците со кои се тврди дека 
се исполнети националните цели од членот 35 на овој закон се веродостојни;  
27) да врши увид и контрола и да утврди дали се исполнуваат обврските што произлегуваат од 
доброволните договори (член 37) и  
28) да врши увид и контрола и да утврди дали производителот и пакувачот кои пуштаат на 
пазарот на Република Македонија пакувања и пакување на спакувани стоки од кои при 
користење се создава отпад од пакување постапуваат согласно со членот 40 од овој закон. 

(2) На барање на државниот инспектор за животна средина, овластено лице на органот 
надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи е должно да учествува во 
извршувањето на работите од ставот (1) на овој член. 

(3) На барање на стручниот орган во вршењето на инспекцискиот надзор може да учествува и 
државен службеник вработен во стручниот орган. 

(4) Државниот инспектор за животна средина е должен да изврши инспекциски надзор кога тоа 
го побарал стручниот орган. 

Член 47 

Донесување на решенија на државниот инспектор за животна средина 

(1) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за животна средина со решение:  
1) ќе ги задолжи да изготват програма за спречување и превенција на создавање на отпад од 
пакување согласно со членот 7 од овој закон (членот 7 став (2));  
2) ќе ги задолжи да произведуваат пакувања кои се во согласност со стандардите утврдени во 
членот 9 од овој закон (член 9 став (1));  
3) ќе ги задолжи да достават извештај до стручниот орган во случаите на надминување на 
нивото на концентрација на тешките метали од членот 11 став (1) на овој закон, во некои од 
дванаесетте последователни месечни контроли на стандардно и редовно производство (член 11 
став (4));  
4) ќе ги задолжи резултатите од мерењата извршени во производствените процеси, како и 
користените мерни методи да ги чуваат најмалку четири години и да се достапни во секое време 
на надлежни инспекциски органи на нивно барање (член 11 став (6));  
5) ќе ги задолжи да спроведат месечни контроли за утврдувањето на концентрацијата на тешки 



метали на пакувањето и редовно да доставуваат извештаи (член 11);  
6) ќе го задолжи производителот да постапува согласно со членот 15 од овој закон;  
7) ќе ја ограничи и/или забрани работата на производителот, производителот на пакувањето и 
трговецот доколку собирањето и преработката на отпадот од пакување кое го пуштиле на 
пазарот во Република Македонија не е во согласност со членот 17 ставови (1) и (2) од овој закон, 
како и ќе ги задолжи да преземаат соодветни мерки (член 17 ставови (1) и (2));  
8) ќе ги задолжи да го примат назад бесплатно отпадот од пакување непосредно по 
доставувањето на стоката или при наредното доставување во согласност со членот 18 од овој 
закон, ако крајниот корисник сака да го врати;  
9) ќе ја ограничи и/или забрани работата на производителот на пакувањето, производителот и 
трговецот доколку не ги спроведуваат обврските од членот 18 ставови (1), (2) и (3) на овој закон 
(член 18 став (4));  
10) ќе ја ограничи и/или забрани работата на производителот, пакувачот и трговецот доколку 
не се вклучени во систем за собирање и повратен прием на отпад од пакување (член 20) или не 
поседуваат дозвола за самостојно постапување со отпад од пакување и потврда дека е 
регистрирано (член 24) од најмалку 30 дена, во кој рок треба да го сторат тоа;  
11) ќе ја ограничи или забрани работата на правното лице доколку не поседува дозвола за 
постапување со отпад од пакување и ќе го задолжи во рок од 30 дена до стручниот орган да 
поднесе барање за добивање на дозвола за постапување со отпад од пакување (член 21 став (1));  
12) ќе ја ограничи или забрани работата на правното лице за постапување со отпад од пакување 
доколку не го известил стручниот орган во определениот рок во случај на промена на 
податоците доставени со дозволата од членот 21 став (2) на овој закон (член 21 став (4));  
13) ќе ги задолжи до стручниот орган да доставуваат податоци за производителите со кои имаат 
склучено договор за преземање на обврски за постапување со отпад (член 21 став (5));  
14) ќе ја ограничи или забрани работата на правното лице за постапување со отпад од пакување 
доколку при воспоставувањето на системот за постапување со отпад од пакување и 
подготвувањето на програмата од членот 22 став (1) на овој закон не обезбедил докази дека ги 
зел предвид задолжителните податоци во траење од најмногу 30 дена, во кој рок треба да ги 
отстранат причините за настанатата состојба (член 22 став (2));  
15) ќе ја ограничи или забрани работата на правното лице за постапување со отпад од пакување 
доколку собирањето, преработката и отстранувањето на отпадот од пакување му ги доверил на 
правно или физичко лице кои не поседуваат соодветни дозволи (член 22 став (5)) во траење од 
најмногу 30 дена, во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;  
16) ќе ги задолжи собирните места и центри, во рок од најмногу 90 дена, да се уредат на таков 
начин којшто ќе овозможи крајните корисници да го остават отпадот од пакување кој не е 
комунален отпад и во случај кога преземањето на отпадот од пакување не е обезбедено 
непосредно кај крајните корисници или кај последните доставувачи (член 23 став (1));  
17) ќе ги задолжи да ја информираат јавноста и крајните корисници согласно со членот 23 
ставови (2) и (3) од овој закон;  
18) ќе ја ограничи или забрани работата на самостојниот постапувач со отпад од пакувања 
доколку не поседува дозвола за самостојно постапување со отпад од пакување и не е 
регистриран согласно со членот 24 од овој закон и ќе ги задолжи во рок од 30 дена до стручниот 
орган да поднесат барање за добивање на дозвола за самостојно постапување со отпад од 
пакување и барање за регистрација кај стручниот орган (член 24 став (1));  
19) ќе го задолжи самостојниот постапувач со отпад од пакување соодветно да ги исполнува 
обврските од членот 23 на овој закон и да достави извештаи во согласност со членот 27 од овој 



закон (член 24 став (5));  
20) ќе ја ограничи и/или забрани работата на правното лице за постапување со отпад од 
пакување или на самостојниот постапувач со отпад од пакување доколку не доставува извештај 
согласно со членовите 27 и 28 од овој закон, од најмалку 30 дена во кој рок треба да го достават 
извештајот;  
21) ќе ги задолжи да доставуваат извештај за постапување со отпад од пакување за претходната 
година до стручниот орган во рок од најмногу 30 дена согласно со членот 27 став (2) од овој 
закон;  
22) ќе ги задолжи да водат евиденција за видот и количината на пакувањето кое го пуштил на 
пазар и за постапувањето со отпадот од пакување во текот на една година во пишана и во 
електронска форма согласно со членот 28 став (1) од овој закон;  
23) ќе ги задолжи да достават годишен извештај во пишана и електронска форма за видот и 
количината на пакување кое го пуштил на пазар и за постапувањето со отпадот од пакување во 
претходната година во определениот рок до стручниот орган (член 28 став (2));  
24) ќе ги задолжи за секој производ кој има различно пакување да изготват производствена 
спецификација (член 28 став (3));  
25) ќе ги задолжи врз основа на производствената спецификација од членот 28 став (3) на овој 
закон да водат месечна и годишна евиденција за вкупното пакување кое го пуштил на пазар 
или го увезол како краен корисник (член 28 став (4));  
26) ќе ги задолжи крајните корисници да постапуваат согласно со членот 30 ставови (1) и (2) од 
овој закон; 
27) ќе ги задолжи да го известуваат стручниот орган во определениот рок за воведувањето на 
кауција (член 34 став (3));  
28) ќе ги задолжи да обезбедуваат повторна употреба, преработка или отстранување на отпадот 
од пакување кој се собира или презема во текот на една календарска година најдоцна до крајот 
на наредната година со цел да се постигнат националните цели утврдени во членот 35 од овој 
закон;  
29) ќе ги задолжи да ги исполнуваат обврските што произлегуваат од доброволните договори 
(член 37) и  
30) ќе ја ограничи или забрани работата на производителот кој пушта на пазарот на Република 
Македонија пакувања и спакувани стоки од кои при користење се создава отпад од пакување 
доколку не постапуваат согласно со членот 40 од овој закон во траење од најмногу 30 дена, во 
кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба. 

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор државните инспектори за животна средина 
утврди дека субјектите коишто управуваат со пакување и отпад од пакувања не се придржуваат 
кон законите и другите прописи, техничките прописи, стандарди, препораки и други општи 
акти, со записник ќе ги констатира утврдените неисправности и неправилности и во решението 
ќе го определи рокот во кој треба да се отстранат. 

(3) Жалба против решението на државниот инспектор за животна средина, може да се изјави во 
рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

(4) Доколку субјектите од ставот (1) на овој член не постапат согласно со решението на 
државните инспектори за животна средина и не ги отстранат причините за настанатата 



состојба утврдени со решението, државниот инспектор за животна средина ќе поднесе барање 
за поведување на прекршочна постапка пред надлежен орган. 

(5) За вршењето на работите од ставот (1) на овој член државниот инспектор за животна средина 
има право на преземање и на други мерки утврдени со Законот за животната средина и Законот 
за управување со отпад. 

 

Член 50 

Делокруг на надзор на државниот пазарен инспектор 

(1) Во вршењето на надзорот од својот делокруг државниот пазарен инспектор има право:  
1) да врши увид и контрола и да утврди дали кон пратката на пакувањето или материјалите за 
производство на пакување кои ги пушта на пазар производителот или производителот на 
пакувања поседува податоци дека се исполнети барањата од членот 11 став (1) на овој закон 
(член 11 став (2));  
2) да врши увид и да утврди дали пакувањето е означено во согласност со членот 14 од овој закон 
и прописот донесен врз основа на овој член (член 14) и  
3) да утврди дали кауцијата се спроведува согласно со членот 34 од овој закон.  

(2) Во вршењето на работите од ставот (1) на овој член државниот пазарен инспекторат имаат 
право на преземање и на други мерки утврдени со Законот за животната средина и Законот за 
управување со отпад. 

Член 51 

Донесување на решенија на државниот пазарен инспектор 

(1) При вршење на инспекцискиот надзор државниот пазарен инспектор со решение:  
1) ќе ја ограничи или забрани работата на призводителот или произведителот на пакување 
доколку не поседува податоци дека се исполнети барањата од членот 11 став (1) на овој закон за 
пратката на пакувањето или материјалите за производство на пакување кои ги пушта на пазар 
(член 11 став (2));  
2) ќе ги задолжи пакувањето да биде означено со ознака согласно со членот 14 од овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој член и  
3) ќе ја ограничи или забрани работата на правното лице за постапување со отпад од пакување 
и самостојниот постапувач со отпад од пакување доколку е воведена кауција спротивно на 
членот 34 став (2) од овој закон во траење од најмногу 30 дена, во кој рок треба да ги отстранат 
причините за настанатата состојба (член 34 став (2)).  

(2) Жалба против решението на државниот пазарен инспектор може да се изјави во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението до Комисијата за одлучување по жалба формирана 
согласно со Законот за Државен пазарен инспекторат. 



Член 56 

Прекршочни санкции за производителите 

(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице 
производител за прекршок, доколку:  
1) не го означува пакувањето во согласност со членот 14 од овој закон и прописот донесен врз 
основа на овој член (член 14);  
2) не изготви произвотствена спецификација за секој производ што има различно пакување 
(член 28 став (3));  
3) врз основа на производствената спецификација од членот 28 став (3) на овој закон не води 
месечна и годишна евиденција за вкупното пакување кое го пуштил на пазар или го увезол како 
краен корисник (член 28 став (4));  
4) води евиденција со невистинити податоци за количините на пакувања кои ги пуштил на 
пазар со цел да се смета како мал производител (член 19) и  
5) не обезбедува постапување со отпад од пакување за затворачи или етикети доколку тежината 
на затворачи и етикети надминува 5% од тежината на пакувањето и ја надминуваат количината 
по материјал на пакување од членот 19 став (1) на овој закон (член 33 став (1)).  

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на производителот 
доколку тој е физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 1.500 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 15 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 траење од најмалку три до најмногу 15 дена. 

 

 

 
 
 


