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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 

Службен весник на РМ, бр. 17 од 11.02.2011 година 
 
 
 

Член 1 
Во Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на 
Република Македонија” број 161/2009), во членот 5 по точката 20 се додава нова 
точка 21, која гласи: 
“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 2 
Во членот 11 ставот (4) се менува и гласи: 
“Субјектите од ставот (2) на овој член, како и оние чие пакување содржи тешки 
метали од ставот (1) на овој член се должни да водат контроли за присуството на 
нивоа на тешки метали во пакувањата, како и да водат евиденција и да 
доставуваат годишен извештај за постапување со тие пакувања до органот за 
вршење на стручни работи од областа на животната средна (во натамошниот 
текст: стручен орган).“ 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работи од областа на животната средина ги пропишува начинот и 
условите за надминување на нивоата на содржината на тешки метали од ставот 
(3) на овој член, како и начинот на водење и содржината на евиденцијата и 
извештајот од ставот (4) на овој член.“ 
Ставовите (5) и (6) се бришат. Ставот (7) станува став (6). 
 

Член 3 
Во членот 27 став (5) зборовите: „независен ревизор“ се заменуваат со 
зборовите: „друго независно правно лице“. 
 

Член 4 
Во членот 28 став (3) зборовите: „секундарно и терцијално“ се заменуваат со 
зборовите: „групно и транспортно“. 
 

Член 5 
Во членот 40 став (8) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат 
зборовите: “или се уништуваат“. 
Во ставот (9) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 
„односно да обезбедат записник дека стоката е уништена“. 
Ставот (10) се менува и гласи: 
„Во случај на извоз или уништување на спакувани стоки на кои се наплатува 
надоместок определен со овој член, како и извоз или уништување на кеси за 
транспорт на стоки од членот 40-а на овој закон, а за кои претходно е уплатен 
надоместокот од ставот (2) на овој член, односно членот 40-а од овој закон, 
производителот и производителот кој како краен корисник увезува спакувана 
стока, односно правните или физичките лица имаат право на враќање на 
уплатениот надоместок за извезената, односно уништената количина.“ 
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Член 6 
По членот 40 се додава член 40-а, кој гласи: 
 

„Член 40-а 
 

Висината на надоместоците за кеси за транспорт на стоки 
(1) Висината на надоместокот што се плаќа за кеси за транспорт на стоки 
изнесува:  
1) 0,80 ден./1 кг тежински за кеси за транспорт на стоки. 
(2) Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот (1) на овој член е: 
1) домашно правно и/или физичко лице кое произведува кеси за транспорт на 
стоки производени од полимери од етилен,поли (винил хлорид) и/или од други 
ластични маси и 
2) правно и/или физичко лице кое увезува кеси за транспорт на стоки 
произведени од полимери од етилен, поли (винил хлорид) или од други ластични 
маси. 
(3) Надоместокот од ставот (2) точки 1 и 2 на овој член се пресметува врз основа 
на нето тежина на кесите за транспорт на стоки. 
(4) Обврзниците од ставот (2) точка 1 на овој член се должни во фактурата со 
која кесите се пуштаат за прв пат во слободно правниот промет и врз основа на 
која се наплатува надоместокот, да ги искажат посебно нето-тежината и висината 
на пресметаниот надоместок. 
(5) Обврзниците од ставот (2) точка 1 на овој член се должни да го уплатат 
надоместокот на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка на 
секој 15 ден во тековниот месец за сите пресметани надоместоци од претходниот 
месец. 
(6) Надоместокот за обврзникот од ставот (2) точка 2 на овој член го пресметува 
и наплатува царинскиот орган при наплата на царинските давачки за увоз и го 
уплатува на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка. 
(7) Надоместоците од ставот (1) на овој член не се плаќаат доколку кесите се 
извезуваат или поради друга причина се уништуваат. 
(8) Во случајот од ставот (7) на овој член производителот што ги фактурирал 
кесите е должен кон фактурата да приложи извозна царинска декларација како 
доказ дека кесите за кои не е пресметан надоместок се извезени од Република 
Македонија, односно да приложи записник од уништувањето на кесите. 
(9) Во случај на извоз или уништување на кеси за кои претходно е наплатен 
надоместок од ставот (1) на овој член, обврзникот има право на враќање на 
уплатениот надоместок за извезената, односно уништената количина во 
согласност со прописите од членот 40 став (13) на овој закон.“ 
 

Член 7 
Во членот 42 став (1) по зборовите: „став (1)“ се додаваат зборовите: „и 40-а став 
(1)“. 
 

Член 8 
Во членот 46 став (1) точка 3 бројот „5“ се заменува со бројот „4“. Во точката 4 
бројот „7“ се заменува со бројот „6“. 
 

Член 9 
Во членот 47 став (1) точка 3 бројот „5“ се заменува со бројот „4“. Во точката 4 
бројот „7“ се заменува со бројот „6“. 
 

Член 10 
По членот 51 се додаваат три нови члена 51-а, 51-б и 51-в, кои гласат: 
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„Член 51-а 

 
Постапка за едукација 

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за 
животна средина утврди дека е сторена неправилност од членовите 53 став (1) 
точки 1 и 5, 55 став (1) точки 1 и 5 и 57 став (1) точка 2 на овој закон за прв пат, 
e должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со 
укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со 
истовремено врачување на покана за едукација на лицето, односно сторителот на 
прекршокот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот 
надзор. 
(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор овлaстениот инспектор 
утврди дека е сторенa неправилност од членовите 57 став (1) точка 3 и 58 став 
(1) точки 1 и 2 на овој закон за прв пат, е должен да состави записник во кој ќе 
ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената 
неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на поканата за 
спроведување на едукација на лицето односно сторителот на прекршокот каде 
што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. 
(3) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на 
спроведување на едукацијата ги пропишува министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 
средина. 
(4) Едукацијата ја организира и спроведува државниот инспектор за животна 
средина, односно овластениот инспектор за животна средина кој го извршил 
инспекцискиот надзор, во рок не подолг од осум дена од денот на 
спроведувањето на инспекцискиот надзор. 
(5) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за еден или повеќе субјекти. 
(6) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува 
едукацијата, не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е 
спроведена. 
(7) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос 
на утврдената неправилност. 
(8) Доколку државниот инспектор, односно овластениот инспектор за животна 
средина при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети 
утврдените неправилности од ставовите (1) и (2) на овој член, донесува заклучок 
со кој ја запира постапката на инспекциски надзор. 
(9) Доколку државниот инспектор, односно овластениот инспектор при 
спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените 
неправилности од ставовите (1) и (2) на овој член поднесува барање за 
поведување прекршочна постапка пред Прекршочната комисија. 
(10) Државниот инспектор за животна средина, односно овластениот инспектор 
којшто извршил инспекциски надзор води единствена евиденција за спроведената 
едукација на начин пропишан од министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 
средина. 
 

Член 51-б 
Извештаи Државниот инспектор за животна средина односно овластениот 
инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор е должен да 
води евиденција за надзорите и увидите извршени на правните и физичките лица 
за кои изготвува квартален извештај и истиот го објавува на веб страницата на 
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органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина, односно на веб страницата на општината, односно на градот 
Скопје. 
 

Член 51-в 
Државниот   пазарен   инспектор   спроведувањето   на   едукацијата   и   
водењето   на евиденција на извршениот надзор ги врши согласно со Законот за 
Државниот пазарен инспекторат.“ 
 

Член 11 
Во членот 53 став (1) точка 5 бројот „5“ се заменува со бројот „4“. 
 

Член 12 
Во членот 55 став (1) точка 5 бројот „5“ се заменува со бројот „4“. 
 

Член 13 
Во членот 64 став (8) датумот “30 јуни 2011 година“ се заменуваат со датумот “30 
октомври 2011 година“. 
 

Член 14 
По членот 67 се додава нов член 67-а, кој гласи: 
 

“Член 67-а 
(1) Произвовдителите можат да одлучат да не го плаќаат надоместокот од членот 
40 на овој закон најдоцна до 30 јуни 2011 година, доколку се во постапка на 
здружување преку основање и/или склучување на договор со правно лице за 
постапување со отпад од пакување или во постапка на регистрација во 
евиденцијата како самостоен постапувач со отпад од пакување. 
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член произведителите што не се здружиле 
преку основање и/или склучување на договор со правно лице за постапување со 
отпад од пакување или не се регистрирале во евиденцијата како самостоен 
постапувач со отпад од пакување најдоцна до 30 јуни 2011 година, а притоа не 
извршиле исплата на надоместоците согласно со членот 40 од овој закон се 
должни најдоцна до 31 јули 2011 година да извршат исплата на неплатените 
надоместоци во периодот од 1 јануари 2011 до 30 јуни 2011 година.“ 

 
Член 15 

Поблиските прописи од членот 51-а на овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон 
 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објаувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 


