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В О В Е Д – ЗАКОНСКА РАМКА 

 

 Овластениот инспектор за животна средина  врши надзор во согласност 
со законските прописи и подзаконските акти со кои се регулирани прашањата 
од областа  на животна средина , како што се: 

 

- Закон за животна средина (Службен весник на  Република Македонија 
бр53/2005г. Бр.81/2005г.  бр.24/2007 бр. 159/2008г. бр.83/2009 бр.48/2010 
г. бр.124/2010 г. бр.51/2011. бр.123/2012г. бр.93/2013г. бр.163/2013г. 
бр.42/2014 бр.44/2015г бр.129/ 2015 бр.39/2016 година) 

 

- Закон за управување со отпад („Сл.весник на РМ“ бр.68/04,  бр.71/04, 
бр.107/07, бр.102/08, бр.134/08, бр.09/11г. бр.123/212г бр.163/13 
бр.42/2014 бр.51/2015г бр.156/2015г и бр. 192/2015 година  ) 

- Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Сл.весник на 
РМ“ бр.161/09г, бр.17/11г, бр.47/11г, бр.136/11г и бр.6/12, 39/12 бр.163/13 
година ) 

- Закон зауправување со отпадни батерии и акумулатори („Сл.весник на 
РМ“ бр.бр.140/10., бр.47/11, 148/11, 39/12 и бр.163/13 година) 

- Закон за управување со електрична и електронска опрема („Сл.весник на 
РМ“ бр.6/12 и бр.163/13 година) 

- Закон за заштита од бучава во животна средина („Сл.весник на РМ“ 
бр.79/07, бр.124/10 и бр.47/11г.и бр.163/13) 

 

- Закон за квалитет нa амбиенталниот воздух („Сл.весник на РМ“ бр.67/04, 
бр.92/07, бр.35/10, 47/11г и бр.100/2012. и бр.163/13 година) 

 

- Закон за води (Сл.в. на РМ бр.87/2008г бр.6/2009г бр.161/2009г 
бр.83/2010г бр.51/2011г бр.44/2012г бр.25/2013г бр.106/2013г 188/2013г 
бр.8/2014г бр.29/2014г 32/2014г  бр.109/2014г и 52/2016г) 

- Закон за инспекциски надзор („Сл.весник на РМ“ бр.102/2019); 

- Закон за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.38/05, 110/08 и 
бр.51/11 бр.145/2015 г); 

- Закон за прекршоци („Сл.весник на РМ“ бр.96/2019); 

 



- Закон за постапување по преставки и предлози („Сл.весник на РМ“ 
бр.82/08 и 56/09) 

 

- Закон за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02 и 38/08); 

 

- Закон за државни службеници („Сл.весник на РМ“ бр.54/00, 112/00, 34/01, 
103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85,03, 17/04, 69/04, 81/05, 108/05, 61/06, 
31/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10 и 76/10); 

 

 

1. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА 
ЖИВОТНА СЕДИНА 

 

 Овластениот инспектор за животна средина (во понатамошниот текст 
инспектор) врши инспекциски надзор над законитоста на вршењето на 
работите од областа на Животна средина, управувањето со отпад, од 
област на заштита од бучава, од областа за квалитет на амбиенталниот 

воздух и областа на води, кои се во надлежност на Општина Prilep, 

согласно позитивни законски прописи и општи акти на Република 
Македонија; 

 
 Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел за остварување и 

заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните 
лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес; 

 Инспекторот  во вршењето на инспекцискиот надзор  обезбедува 
еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на законите и 
другите прописи; 

 Навремено, економично, и ефикасно остварување на правата и 
интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во 
решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во првостепената и 
второстепената постапка, како и во роковите определени со судските 
органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на инспекцискиот надзор и 
одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршење 
нанадзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот 
надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат недостатоци, 
инспекторот ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со 
закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци  



при извршениот надзор, при што особено се внимава да не се попречува 
ефикасното функционирање на субјектот на надзорот; 

 Навремено вклучување на заинтересираните странки во постапката 
заради заштита на нивните права и интереси; 

 Обезбедување на докази по службена должност заради водење на 
управната постапка; 

 При определување на инспекциските мерки и рокот за отстранување на 
утврдените недостатоци, инспекторот се води од тежината на 
недостатокот, штетните последици предизвикани кон јавниот интерес 
или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на 
надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши 
превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш 
кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на 
надзорот. 

2. АКТИВНОСТИ СО УТВРДЕНА ДИНАМИКА  

Инспектор со цел да ги реализираат поставените целите на програмата 
должен е:  

 
 да врши редовен инспекциски надзор и тоа на: 

 
o Инсталациите кои имаат добиено Б – интегрирани еколошки 

дозволи и на инсталациите  кои се во постапка за добивање 
на Б интегрирани еколошки дозволи 

 
Рок: континуирано јануари – декември; 
 
o Согласно планот за инспекциски надзор во кој е утврдена 

дианмиката на надзорот 
 
o Инсталациите кои имаат решенија за одобрен елаборат за 

заштита на животна средина и на инсталациите кои треба 
да достават на одобрување елаборат за заштита на 
животна средина до Градоначалникот на Општината. 

 
Рок: континуирано јануари – декември; 

 

o На инсталации кои имаат доставено Програма за 
управување со отпад 

 
          Рок: континуирано јануари – март; 
 

o Согласно планот за инспекциски надзор во кој е утврдена 
дианмиката на надзорот 

 



 
 

 да врши контролни инспекциски надзори: ќе се вршат за да се 
утврди дали е постапено по решенијата со кои е наредено 
отстранување на недостатоците утврдени при редовниот инспекциски 
надзор,вонредните надзори и надзорот по поднесените пријави од 
правни, физички и други лица. 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 
 да врши вонреден инспекциски надзор и тоа: по поднесени пријави 

и иницијативи од граѓани и други физички и правни лица кога ќе 
согледаат неправилности согласно одредбите од Законот за животна 
средина и другите закони по кои постапува Овластениот инспектор за 
животна средина како и подзаконските акти кои произлегуваат од 
законите по кои постапува Овластениот инспектор за животна средина. 
Рок: континуирано јануари – декември 

 
 да води управна постапка и тоа: врз основа на инспекцискиот надзор 

составува записник и донесува решенија согласно одредбите од 
Законот за животна средина и другите закони по кои постапува 
Овластениот инспектор за животна средина како и Закон за 
инспекциски надзор. 
 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 
 да спроведува постапки за порамнување и тоа: секогаш кога ќе се 

согледааат неправилности согласно одредбите од Законот за животна 
средина, Закон за управување со отпад, Закон за заштита од бучава, 
Закон за квалитет на амбиенталниот воздух , Закон за води, Закон за 
пакување и отпад од пакување  и Закон за управување со електрична и 
електронска опрема по кои постапува Овластениот инспектор за 
животна средина. 
 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 
 да спроведува постапки за посредување и тоа: секогаш кога ќе се 

согледаат неправилности согласно одредбите од Законот за животна 

средина, Закон за управување со отпад, Закон за заштита од бучава, 

Закон за квалитет на амбиенталниот воздух , Закон за води, Закон за 

пакување и отпад од пакување  и Закон за управување со електрична и 

електронска опрема по кои постапува Овластениот инспектор за 

животна средина. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да доставува покани за едукација и спроведува постапки на 
едукација и тоа: согласно Законот за животна средина, Закон за 
управување со отпад, Закон за заштита од бучава, Закон за квалитет 
на амбиенталниот воздух , Закон за води, Закон за пакување и отпад 



од пакување и Закон за управување со отпадни батерии и 
акумулатори. 

 
 Рок: континуирано јануари – декември. 

 
 

 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка 
пред надлежен суд или прекршочен орган во Министерството за 
животна средина и просторно планирање  и тоа: согласно 
одредбите од Законот за животна средина, Закон за управување со 
отпад, Закон за заштита од бучава, Закон за квалитет на 
амбиенталниот воздух , Закон за води , Закон за пакување и отпад од 
пакување, Закон за управување со отпадни батерии и акумулатори и 
Закон за управување со електрична и електронска опрема 
 
Рок: по потреба во текот на годината. 

 
 да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите Закон заживотна 

средина, Закон за отпад Закон за заштита од бучава, Закон за квалитет 
на амбиенталниот воздух , Закон за води и Закон за пакување и отпад 
од пакување, Закон за управување со отпадни батерии и акумулатори, 
Закон за управување со електрична и електронска опрема , Законот за 
општа управна постапка и Законот за прекршоци. 
 
Рок: по потреба во текот на годината. 
 

 Води евиденција за покренатите постапки за порамнување  и за 
нивниот исход; 
Рок: континуирано јануари – декември. 
 
 

  Изготвува месечни, квартални и годишни извештати по Закон за 
животна среина и по Закон за инспекциски надзор  ; 

 
Рок: континуирано јануари – декември. 
 

  Изготвува Годишен план за работа по Закон за животна средина и 
Годишен план и Програма за работа по Закон за инспекциски надзор 

 
 

Рок:  декември. 
 

 Изготвува барање за планирање на средства во буџет на општината 
за потребите за животна средина 

 
 

 
 

3. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА 
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 



4. При вршењето на инспекцискиот надзор Овластениот инспектоор за 
животна средина ќе соработува со: 
 

 Државен инспекторат за животна средина; 

 Соработка со други органи и стручни установи при водењето на 
управната постапка. 

5. АНАЛИТИЧКО – ИНФОРМАТИВНА DЕЈНОСТ 

 

 Изработка на квартални извештаи 
(Рок на објавување: квартално по завршување на кварталот на веб 
страната од општината. ) 

 Изработка на Годишен извештај за работата на Овластениот 
инспектор за животна средина  за 2019 година.  

      (Рок на поднесување: најдоцна до 31.01.2020. ) 

 Изработка на План за инспекциски надзор на Овластениот инспектор 
за животна средина за 2020година  

           (Рок на поднесување: најдоцна до 10.12.2019. ) 

 Изработка на Предлог - Програма за работа на Овластениот 
Овластениот инспектор за животна средина  за 2020 година.  
( Рок на поднесување: 20. 12. 2019 год, ) 
 

 Изработка на Предлог - План за работа на Овластениот Овластениот 
инспектор за животна средина  за 2020 година.  
( Рок на поднесување: 20. 12. 2019 год, ) 

 
6. ПЛАНИРАНО УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНЗИ 

И ДРУГИ ОБУКИ 
 

 Работилници за нацрт-закон,  правилници и други подзаконски акти во 
постапка за донесување, во организација на Министерство за 
животна средина и просторно планирање и ЗЕЛС; 

 Стучни работилници, обуки, конференции за имплементација на 
одредбите од Закон за животна средина, Закон за отпад, Закон за 
заштита од бучава, Закон за квалитет на амбиенталниот воздух , 
Закон за води , Закон за пакување и отпад од пакување и Закон 
зауправување со отпадни батерии и акумулатори, Закон за 
управување со електрична и електронска опрема, како и по 
донесените поздзаконски акти од споменатите закони посебно во 
делот на инспекцискиот надзор; 

 Nema 

 Генерички обуки. 

 Nema 

 



 

 

 

                                                                          

О п ш т и н а   P r i l e p 

                       -  Овластен инsпектор за животна средина  

                        М-р Цветанка Николоска 
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