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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ 

брoj 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 
41/14) во членот 174-а став (1) зборовите: „Државната Комисија за одлучување 

во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат 
со зборовите: „Државната Комисија за одлучување во втор степен од областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“. 
 

Член 2 

Во членот 181 ставoт (2) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на трговецот поединец за дејствијата од ставoт (1) на овој член.” 
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно за 

трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице односно 
во трговец поединец за дејствијата од став (1) на овој член.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
“(4) Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на физичкото лице за дејствијата од ставoт (1) на овој член.„ 

Во ставот (4) кој станува став (5) зборот „трикратен“ се заменува со зборот 
„двократен.“ 

Ставот (5) станува став (6). 
 

Член 3 

Во членот 182 став (2) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на трговецот поединец за дејствијата од ставoт (1) на овој член.” 
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно за 

трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице односно 
во трговец поединец за дејствијата од став (1) на овој член.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на физичкото лице за дејствијата од ставoт (1) на овој член.“ 

Во ставот (4) кој станува став (5) зборот „петкратен“ се заменува со зборот 
„двократен“. 

Ставот (5) станува став (6). 
 

Член 4 

Во членот 183 став (1) во воведната реченица зборовите: „8.000 до“ се бришат. 
Ставот (2) се менува и гласи: 

“Глоба во износ од 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на трговецот поединец за дејствијата од ставoт (1) на овој член.” 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно за 
трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице односно 

во трговец поединец за дејствијата од став (1) на овој член.“ 
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 2 

„(4) Глоба во износ од 800 до 1000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на физичкото лице за дејствијата од ставoт (1) на овој член.“ 

Во ставот (4) кој станува став (5) зборот „седумкратен“ се заменува со зборот 
„двократен“. 
Ставот (5) станува став (6). 

 
Член 5 

Во членот 183-а став (1) во воведната реченица бројот „50“се заменува со 
зборовите: „30 до 50“. 
Во ставот (2) бројот „60“ се заменува со зборовите: „40 до 60“. 

Во ставот (3) бројот „70“ се заменува со зборовите: „50 до 70“. 
Во ставот (4) бројот „100“ се заменува со зборовите: „80 до 100“. 

Во ставот (5) зборовите: „можат да ја изречат на лице место со врачување на 
покана за плаќање на глоба која сторителот е должен да ја плати во рок од осум 

дена“ се заменуваат со зборовите: „ќе му врачат мандатен платен налог која 
сторителот е должен да го плати во рок од осум дена.“ 
Во ставот (6) по зборот „издаде“ се додава зборот „мандатен“. 

Во ставовите (7) и (8) зборовите: „платниот налог“ се заменуваат со зборовите: 
„мандатниот платен налог“. 

Ставот (10) се менува и гласи: 
„Доколку глобата од ставот (5) на овој член не се плати во определениот рок, 
лицата од ставот (5) на овој член се должни да го достават мандатниот платен 

налог до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.” 
Ставот (11) се менува и гласи: 

„(11) Лицата од ставот (5) на овој член се должни да водат евиденција за 
издадените мандатни платни налози и за исходот на покренатите постапки. 
По ставот (11) се додаваат три нови става (12), (13) и (14) кои гласат: 

„(12) Во евиденцијата од ставот (11) на овој член се собираат, обработуваат и 
чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на 

прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, 
број на мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката. 
(13) Личните податоци од ставот (12) на овој член се чуваат пет години од денот 

на внесување во евиденцијата. 
(14) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина ја пропишува формата и 
содржината на мандатниот платен налог.“ 
 

Член 6 
Насловот на членот 183 – б и членот 183 – б се менуваат и гласат: 

„Постапка за порамнување и спогодување 
(1) За прекршоците утврдени во членовите 181 и 182 од овој закон, државните 
инспектори се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за 

порамнување со издавање на прекршочен платен налог пред да поднесат барање 
за прекршочна постапка. 

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за 
порамнување, државниот инспектор во записникот забележува дека издава 
прекршочен платен налог. 

(3) Кога прекршокот државниот инспектор го утврди лично или го утврди со 
употреба на соодветни технички средства и направи, државниот инспектор е 

должен веднаш да издаде прекршочен платен налог кој го забележува во 
записникот за констатиран прекршок. 

(4) Во случаите од ставот (2) на овој член, прекршочниот платен налог го 
потпишува државниот инспектор и сторителот. 
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(5) Во случаите од ставот (3) на овој член, прекршочниот платен налог го 
потпишува државниот инспектор, а може да го потпише и сторителот. 

(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот е 
должен да ја плати изречената глоба во рок од осум дена од денот на приемот на 
прекршочниот платен налог на сметката означена во правната поука. 

(7) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член, ќе 
плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука 

од прекршочниот платен налог. 
(8) Доколку глобата не се плати во рокот определен во прекршочниот платен 
налог, државните инспектори се должни да поднесат барање за поведување на 

прекршочна постапка пред Прекршочната Комисија. 
(9) За прекршоците утврдени во членот 183 - а од овој закон, државните 

инспектори можат на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за 
спогодување пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка. 

(10) Во случаите кога е постигната согласност за спогодувањето, глобата на 
сторителот може да биде намалена најмногу за една половина од максимум 
пропишаната глоба за прекршокот, а во исклучително олеснителни околности 

глобата може да биде изречена во висина од една третина од пропишаната глоба. 
(11) Постапките за порамнување и спогодување се водат согласно со одредбите 

од Законот за животната средина. 
(12) Државните инспектори се должни да водат евиденција за издадените 
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки. 

(13) Во евиденцијата од ставот (12) на овој член се собираат, обработуваат и 
чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на 

прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, 
број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката. 
(14) Личните податоци од ставот (13) на овој член се чуваат пет години од денот 

на внесување во евиденцијата. 
(15) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина ја пропишува формата и содржината 
на прекршочниот платен налог.“ 

 

Член 7 
По членот 183 –в се додава нов член 183 –г кој гласи: 

 
„Член 183 -г 

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице односно за трговецот 

поединец се врши согласно Законот за прекршоци.“ 
 

Член 8 
Подзаконските акти утврден во овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 


