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    Директор 

 
 

Вкупно: 1+20+договорци 

Сектор – ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
 ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

 ПРИРОДА 

Регионални подрачни одделеија –  
Скопје, Тетово, Битола. Велес и  
Струмица 

Сектор – КООРДИНАЦИЈА НА  
РАБОТАТА НА 

 ИНСПЕЈКТОРАТОТ 

Сектор – ВОДОСТОПАНСКА 
 ИНСПЕКЦИЈА 

ОДД 1 – Управно Празни Работи 
ОДД 2 – Проекти и Меѓународна 
 Соработка 

Регионално подрачно одделение - Скопје 
  
Регионално подрачно одделение 

“Државниот инспекторат за животна средина има својство на правно 
лице, со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва 
линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно 
со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос.” 
ВО ПРОЦЕДУРА: 
ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА И НОВА КОНСОЛИДИРАНА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА, 
НОВ ВОДОСТОПАНСКИ ИНСПЕКТОР, ПОМЛАД ИНСПЕКТОР ЗА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА-СКОПЈЕ И ДВЕ ПРЕЗЕМАЊА ВО ТЕК 



 
 
 
 
 
 
 

Inspekcija na `ivotnata sredina, природата и водите 
 

 

- Organizirana na 2 nivoa : 

 

 Centralno nivo - Dr`aven Inspektorat za `ivotna sredina.  

 Op{tinsko nivo - Ovlasteni Inspektori za `ivotna sredina 

 Gradona~alnik na Op{tina - kompetenten upraven organ  

 Od vkupno 80+1 op{tini samo okolu 50% imaat nazna~eno OI@S samo za `iv. 
сredina, drugite  pokrivaat po 3 i повеќе oblasti (komunalna sfera, soobra}aj, 
градежништво итн).  

 

- Minimum edukacija na inspektorite : Закон за инспекциски надзор, генерални 
барања 

 Dr`avni Inspektori za @ivotna Sredina: minimum barawa (soglasno Zakonot za 
`ivotnata sredina).  

 Dr`avni Inspektori za za{tita na prirodata : minimum barawa (soglasno Zakonot 
za za{tita na prirodata).  

 Ovlasteni Inspektori za `ivotna sredina (op{tinski) : minimum barawa (soglasno 
Zakonot za `ivotnata sredina) 

 Dr`avni Водостопански Inspektori : minimum barawa (soglasno Zakonot za 
водите).  

 

 



Nadle`nosti na иnspekциски служби za `ivotna sredina 
Pravna osnova (pove}e od 25 zakoni i 250 podzakonski akti) :  

 Zakonot za `ivotnata sredina, Zakonot za za{tita na prirodata 

 Zakon za kvalitet na ambientalniot vozduh 

 Zakon za upravuvawe so otpadot (ИЗМЕНИ,пакет закони од отпад, vk 4+otpad od 
rudници)  

 Zakon za upravuvawe so pakuvawe i otpad od pakuvawe, Zakon za baterii i 
akumulatori i otpadni baterii i akumulatori, Zakon za upravuvawe so elektri~na 
i elektronska oprema i otpadna elektri~na i elektronska oprema  

 Zakon za za{tita od {tetna bu~ava vo `ivotnata sredina , Zakon za vodite, новиот 
Закон за утврдување на цените на водните услуги, Zakon za GMO, Zakon za испарливи 
органски соединенија 

 Zakon za op{tata upravna postapka, Zakon za postapuvawe po pretstavki i 
predlozi 

 Zakon za sloboden pristap do informaciite od javen karakter... 

 Krivi~en Zakonik, измени, ZKP, dopolnitelni istra`ni dejstva - Јавен Обвинител 

 ИЗМЕНИ-Zakon za inspekciski nadzor-doneseni i objaveni 12 podzakonski akti 
(izmeni, licencen sistem)itn. ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ-75% НАМАЛУВАЊЕ 

 Z@S:, жалби по решенија од ДИЖС и OI@S), Државна Кomisija za re{avawe vo vtor 
stepen po akti vo inspekciski nadzor i odluki na Prekr{o~na Komisija  

 Nadle`nostite na DI@S mo`e da se sumiraat kako slednoto: 

 Nadzor nad instalacii so A-ISKZ Dozvola/A-Dozvola za usoglasuvawe i B-ISKZ 
Dozvola/B-Dozvola za usoglasuvawe (ako instalacijata e locirana vo za{titeno 
prirodno podra~je). DI@S ima {irok delokrug  na nadle`nosti i ovlastuvawa 
opi{ani vo poseben ~len od Glavata: Nadzor vo Zakonot za `ivotnata sredina. 

 ZAKON ZA RABOTNI ODNOSI I ZAKON ZA NEREGISTRIRANA DEJNOST 



Transpozicija i Implementacija na Preporakite za  
Minimum Kriteriumi za  

Inspektoratot za `ivotna sredina 

 RM gi ima transponirano:  

 Preporakite za Minimum Kriteriumi za  
Inspektoratot za `ivotna sredina (2001/331/EC) vo nacionalnoto 
zakonodavstvo (VO BLISKA IDNINA ]E BIDE DIREKTIVA NA EU).  

 

Pravna osnova : 

 Zakon za `ivotna sredina (vo ~lenot za: tip na inspekcija i 
planirawe), PROGRAMA za 2019 godina, akcent na Otpad-Opasen 
otpad, nadzor vo za{titeni podra~ja, `ivotna sredina-ISKZ 
instalacii-ВОЗДУХ, ВОДА, SEVESO Instalacii, Водостопански 
субјекти, sorabotka so op{tinite-obuki itn). 

 

 Programata za rabota, Kvartalni Planovi, Izve{tai na DI@S za 2018 godina 
i Izve{tajot za aktivnostite na DI@S сe pomestuvaat na Internet stranata 
www.sei.gov.mk 



Poseta na lice mesto, Inspekciski nadzor 

 Posetata na lice mesto e glavna alatka vo racete na 
inspektorot za da se osigura/utvrdi prifatlivosta na 
legislativata.  

 

 Inspekciite vo `ivotnata sredina se izveduvaat kako 
rutinski i nerutinski inspekcii (redovni-vonredni-
kontrolni nadzori). opi{ano vo ~len vo Zakonot za 

`ivotnata sredina i Zakonot za inspekciski nadzor.  
 DI@S e ovlasten da vr{i nadzor vo sekoe vreme i 

direktno na bilo koja lokacija, bez prethodno 
najavuvawe. (opi{ano vo ~len vo Zakonot za `ivotnata 
sredina).  

 DI@S sproveduva: proverki, istragi i revizii na 
lokaciite. Tie se tri tipa aktivnosti: preventivni,  
kazneni i remedijativni  

 

 GENERALNOTO MOTO NA DI@S E PREVENTIVNO 
DELUVAWE, po~ituvaj}i go NA^ELOTO NA 
OBJEKTIVNOST 

 



Sproveduvawe na zakonodavstvoto 

Kru`en ciklus na 
sproveduvaweto na 
propisite: Planirawe 

Celi 

Zakoni 

Dozvola/ 
Elaborat 

Kontrola na  
usoglasenosta Sproveduvawe 

Promocija  
na  

usoglasuvaweto 

Povratni 
 informacii 

1. Legislation 
Policy Planning, 

Objectives 

 
  2. Permitting 

  3. Implementation 
     Compliance control and  
              promotion  

         4. Enforcement 
          Assessment and                                               
 Feedback  
 

Regulatory Cycles for  
Inspections 



 
 
ЕУ ТВИНИНГ ПРОЕКТ: 
РЕСУРСИ И МИСИИ 

  Од јануари 2015-август 2016: 

Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  

 3 студиски патувања во Шпанија, Холандија и Португалија 

 51 еднонеделни мисии со инспектори од ЕУ и правни експерти  3 месечно 

• Во просек >15 години искуство 

• 13 од Шпанија,  9 од Холандија, 2 од Полска, 1 од Германија, 1 од Италија,  
      1 од Грција & 2 од Хрватска: широка слика на ЕУ 

 27 виши инспектори од ЕУ и 2 правни експерти: 



ПРЕГЛЕД: Што 
 Усвојување на сите референтни 

точки -„benchmarks„ 

Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  

• Нацрт Закон за инспекција во 
      животната средина 

 Адаптирање и одење понатаму: 

• 2 адендуми за оптимизирање на  
      работниот план 



ПРЕГЛЕД: Што 

 Усвојување на сите  
   референтни точки -„benchmarks„ 

Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  

 Адаптирање и одење понатаму : 

• Водич за отпад 

• Нацрт Закон за инспекција во 
      животната средина 

• 2 адендуми за оптимизирање на  
      работниот план 



ПРЕГЛЕД: Што 
 Усвојување на сите референтни 
     точки -„benchmarks„ 

• Прирачник за земање примероци и контрола 
      на извештаите за само-мониторинг 

 Адаптирање и одење понатаму: 

• Водич за отпад 

• Нацрт Закон за инспекција во 
      животната средина 

• 2 адендуми за оптимизирање на  
      работниот план 



ПРЕГЛЕД: Што 
 Усвојување на сите референтни  
     точки -„benchmarks„ 
 Адаптирање и одење понатаму: 

• Водич за отпад 

• Прирачник за земање примероци и  
      контрола на извештаите за само-монит. 

• Информативна сесија за  
      Инспекторатите околу можностите за   
      користење на ЕУ фондовите 

• Нацрт Закон за инспекција во 
      животната средина 

• 2 адендуми за оптимизирање на  
      работниот план 



ПРЕГЛЕД: Што 
 Усвојување на сите референтни  
     точки -„benchmarks„ 

Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  

• Водич за отпад 

 Адаптирање и одење понатаму: 

• Прес конференција во Стопанската Комора 

• Прирачник за земање примероци и  
контрола на извештаите за само-монит. 

• Информативна сесија за  
      Инспекторатите околу можностите за   
      користење на ЕУ фондовите 

• Нацрт Закон за инспекција во 
      животната средина 

• 2 адендуми за оптимизирање на  
      работниот план 



РЕЗУЛТАТИ 

Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  

  Пред проектот Сега 
1 Не постои анализа на празнини и 

споредба со стандардите на ЕУ. 
Извештај од оценувањето (институционален и 
правен) 

Извештај со стратегија и предлози за 
подобрување 

2 Законодавството не е во линија со зак. 
на ЕУ во областа на инспекцијата во жс 
(IED, RMCEI…) 

Изработен Нацрт закон за инспекција во жс. 

Табела на усогласување со IED, RMCEI… 

3 Планирањето на инспекциите во жс не е 
во линија со стандардите на ЕУ. 

Софтверската алатка IRAM на ЕУ IMPEL 
мрежата за проценка на ризикот адаптирана 
на македонски услови и тековни обуки за тоа. 

4 Постоечки систем за евалуација на 
Инспекторатот и инспекторите 

Предлози за индикатори на работата за 
евалуација на Инспекторатот и инспекторите 
за животна средина 

  Подобрување на системот: 



РЕЗУЛТАТИ 
  Обуки и градење на 
 капацитети: 

  Пред проектот Сега 

5 Непостоење/ограничено 
постоење на обуки за 
усогласување со 
стандардите на ЕУ за 
инспекцијата во жс  

Извештај за оценка на потребите од обука 

Програма за обуки во рамките на Твинингот: 

• Познавање на секторите и техниките 

• Инспекции на пилот инсталации (8) 

• Земање примероци и анализа на извештаите 
за само-мониторирање на инсталациите 

• Вештини (комуникација, градење на тимот) 

Извештај со детален опис на обуките и предлози 
за долгорочно градење на капацитети 

3 студиски посети: Шпанија, Шпанија-Португалија 
и Холандија Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  



РЕЗУЛТАТИ 
  Водечки документи со  
упатства/обрасци: 

  Пред проектот Сега 
6 Не постоеше прирачник за инспекции во 

животната средина 
Прирачник за инспекција во животната средина  
усогласен со најдобрите практики на ЕУ 

7 Не постоеа листи на проверка или 
информации за секторите или како да се 
минимизира нивното влијание. 

1 Генеричка листа за проверка за инспекцијата во 
животната средина 

1 Хоризонтална листа за проверка за инспекција со 
НДТ 

12 секторски листи за проверка за инспекциите во 
животната средина 

12 секторски листи на податоци (за запознавање на 
секторот и техниките за намалување на загадувањето) 

Алатката за препознавање на отпадот на македонски 

8 Не постоеше образец за извештај од 
инспекција 

Образец за инспекциски извештај за  IED-ДИЕ (големи)  
инсталации 





РЕЗУЛТАТИ 

Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  

  Софтвер за поддршка  
на Инспекторатот: 

  Пред проектот Сега 

9 Постоечки софтвер за 
управување со документите од 
инспекциите 

Предлози за подобрување и 
надградување на софтверот 



 Комуникација и видливост: 

РЕЗУЛТАТИ 

  Пред проектот Сега 

10 Не постоеја пишани 
стандардизирани 
информации за операторите 

Брошура за оператотите 



Силните страни на ЗИН : 

•Координацијата помеѓу инспекциските 
служби (доколку биде реализирана) 

•Правен субјективитет и Буџет од прва 
линија за Инспекторатите 
•нема силни страни, со Закон за општа 
управна постапка се е регулирано се друго е 
вишок 
•Кварталниот план,  
•Коефициентот на сложеност на 
инспекциски надзори  
•Кварталниот извештај 
•Однапред планирани инспекциски надзори 
•донекаде ја воспоставува правната и 
административна процедура при водење на 
инспекциска постапка (иако и пред 
донесувањето на ЗИН-от тоа беше 
регулирано со Законот за општа управна 
постапка). 
•Делумно овозможува (во пракса не 
применето!) напредување во кариера на 
инспекторите. Перманентно се вршеа 
измени во функција на „омекнување“ на 
критериумите за раководни инспектори, со 
што се компромитира почетната замисла. 

 

Слабите страни на ЗИН: 

•Непотребна административна преоптовареност 

•Дискриминација (од другите државни службеници) 
•Неусогласеност со ЕУ законодавството и обврските 
согласно ЕУ Директивите 
•претставува бледа копија на  Закон за општа управна 
постапка  
•Не е опфатен ризик на работно место  
•Испитот за Инспектор, неопфаќање на работното 
искуство на инспекторот и работниот стаж во 
инспекциски служби. 
•Испитните прашања 
•давање на „силна“ надлежност на Инспекциски 
Совет промовирајќи го во некаков орган чијшто 
правен и ефективен статус е повеќе од дискутабилен 
од аспект на органи на управата. 
•Воспоставување на планирање и известување 
(квартален план и извештај) на тотално погрешни 
основи, промовирајќи и инсистирајќи на 
т.н.„квантитативни индикатори“ за оцена на 
успешноста на работата на инспекторите-модел кој 
одамна не се применува никаде во светот. 
•Погрешно и неправилно толкување, но и 
промовирање на т.н.„процена на ризик“ во 
планирањето, со „планирање“ однапред на 
инспекциските мерки, кои би биле преземени 
(решенија, едукации, прекршочни и кривични 
пријави), со што директно се задира во основните 
принципи и начела на инспекцискиот надзор како што 
се начело на самостојност, објективност, 
пропорцијалност и превенција 
•Погрешен концепт на испитот за добивање на 
лиценци, пропорцијоналната застапеност на 
областите и начинот на оценување. 
 



Заканите според ЗИН: 

•Деградирање на инспекторите 

•Неадекватно оценување на работата 
•Зголемен степен на Администрирање од страна на 
инспекторите, намалување на практично 
спроведување на законодавството. 
•доведува до конфузија и збунетост, кога како 
претставник на државен орган започнуваш да го 
применуваш затоа што одредени прашања се 
регулирани  со Закон за општа управна постапка а со 
ЗИН се повторуваат или се контракдикторни со ЗОУП  
•Можност за мобинг и притисок  врз инспекторите 
•Тенденциозни инспекциски надзори, тенденциозни 
пријави од  граѓани до Инспекциски совет за 
инспекторите 
•Заканите произлегуваат од неприменливоста на 
законот. 

 

Можностите кои ги дава ЗИН: 

•Подобрување на условите и воопшто 
инспекциската постапка, но не на начин како што 
тоа досега го практикува ИС 

•нема можности, копија е на Закон за општа 
управна постапка  
•Кординирани инспекциски надзори 
•Подобра евиденција на предметите 
•Во оваа фаза во која се наоѓа ЗИН-от можностите се 
сведени на минимум, па најдобро е донесување на 
нов закон. 

 



РЕЗУЛТАТИ 

Twinning Project 

ENEA – ENforcing Environmental Acquis  

  Комуникација и видливост: 

  Пред проектот Сега 

11 Немаше веб страница Веб страница на ДИЖС, која содржи 
информации за операторите, најчесто 
поставувани прашања, законодавство, сите 

важни документи… www.sei.gov.mk  

http://www.sei.gov.mk/


Total value: 750.000 EUR, Lot 1, Lot 2 and Lot 3 
 

Вкупна вредност: 750.000 ЕВРА, Три дела 
 
 

LOT 1:  Supply of equipment for data 
collection and management information 
and reporting system for inspections 
and selected municipalities/Набавка на 
опрема за собирање на податоци и 
управување со информации и систем 
за известување за инспекциите и 
селектирани општини 

LOT 2:  Supply of IT (hardware and 
software) equipment/Набавка на ИТ 
(хардвер и софтвер) опрема 

LOT 3:  Road vehicles/Патнички возила 



ПРОЦЕС ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ,         
Е-ИНСПЕКТОРАТ СОФТВЕР,  

BPMS-Bussines Process Management System 



           Е-АРХИВА,  
   E-Archive Module 



           WEB СТРАНА НА ДИЖС, WWW.SEI.GOV.MK 



 





 









БУЏЕТ ЗА 2019 

• ВО ОДНОС НА 2017 ДУПЛИРАН И СЕГА 
ИЗНЕСУВА неполни 30 МИЛИОНИ ДЕНАРИ. 



ЗАКЛУЧОЦИ 

 Голем предизвик со голема и повеќестрана корист 

 Отворени сме за да го споделиме искуството  
     и информациите со сите заинтересирани во секое време. 

Благодариме на вниманието! 
Дарко БЛИНКОВ, d.blinkov@sei.gov.mk, 075/404-410 

Раководител на Одделение за Аналитика, меѓународни мрежи и 
проекти 

 
 
 

 Клуч за успехот  висока ангажираност од двете страни 

 Долг е процесот до имплементацијата на Проектните резултати 
 ИНСПЕКТОРИ СО ИСКУСТВО МОЖЕ ДА ДОНЕСАТ РЕФОРМИ !  
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ЗАКОН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
Член 5 
Дефиниции 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
-Општи изрази од областа на животната средина: 
19. Хемикалии се супстанции и препарати; 
 -Изрази од областа на климатските промени: 
55. Климатски промени се промени предизвикани од антропогени влијанија врз климатскиот 
систем согласно со Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени; 
56. Механизам за чист развој е еден од флексибилните механизми утврдени во членот 12 од 
Протоколот од Кјото кон Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски 
промени и 
57. Проект, во смисла на механизмот за чист развој е проектна активност со чија 
реализација се дава придонес во постигнувањето на квантитативно утврдените 
ограничувања и намалување на емисиите според членот 3  од Протоколот од Кјото кон 
Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени. 
58. Постапување со средства за ладење и/или производи кои содржат средства за ладење 
се постапките што се применуваат при сервисирање и инсталација на производите за 
ладење, вклучувајќи го и начинот на кој се врши собирање, обновување и рециклирање на 
средствата за ладење; 
59. Средства за ладење се хемикалии што имаат улога на носители на топлина што ја 
менува нивната состојба од течна фаза во гас и обратно во циклусот на ладење/греење, а се 
користат во производи наменети за ладење/греење, како што се фрижидери, климатизери и 
други производи за ладење/греење и климатизација и 
60. Опасни супстанции во средствата за ладење се хемикалии кои се присутни во 
средствата за ладење кои содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка 
и/или припаѓаат на групата на стакленички гасови. 



III ОПШТИ ОБВРСКИ 
Членови 20-20х 
Член 22 
Ограничување и контрола на извозот и увозот на одделни супстанции и 
производи 
(1) Заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина, 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата, 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството и министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
здравството, го ограничува или забранува увозот и извозот на опасните 
супстанции, штетните материи и производи во/од/низ Република Македонија. 
(2) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина го следи увозот и извозот на одредени опасни супстанции, штетни 
материи и производи во/од/низ Република Македонија согласно со прописите за 
распоредување на стоките на форми на извоз и увоз. 
(3) Заради заштита на животната средина и здравјето на луѓето, Владата на 
Република Македонија, на предлог на органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина ги определува поблиските услови за 
промет, увоз, извоз и транзит на опасните супстанции, штетните материи и 
производи, како и на одделни полупроизводи, суровини и стоки кои се под 
посебен режим на увоз, извоз и транзит во/од/низ Република Македонија. 



-Член 22-а 
Постапување со супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка 
(1) Правното лице односно трговец поединец кое врши увоз и/или  
извоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или  
на производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка  
треба да поседува дозвола за увоз и/или извоз на супстанции што ја  
осиромашуваат озонската обвивка и/или на производи кои содржат  
супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка, која ја издава  
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната  
средина. 
(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за  
работите од областа на животната средина ги пропишува супстанциите кои ја  
осиромашуваат озонската обвивка и/или производите кои содржат супстанции  
кои ја осиромашуваат озонската обвивка. 
(3) Правното лице односно трговец поединец од ставот (1) на овој член  
еднаш годишно, најдоцна до 1 март во тековната година, доставува извештај  
за претходната година за увезените и/или извезените супстанции што ја  
осиромашуваат озонската обвивка и/или производи кои содржат супстанции  
што ја осиромашуваат озонската обвивка до органот на државната управа  
надлежен за работите од областа на животната средина. 
(4) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за  
работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и  
начинот на доставување на извештајот од ставот (3) на овој член за увезени и/или  
извезени супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка и/или за  
производите кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка. 



-Лиценца за постапување со средства за ладење и/или  
производи кои содржат средства за ладење 

Член 198 
Делокруг на надзор на државниот инспектор 
(1) 
4) да утврди дали се врши увоз, извоз и транзит во/од/низ Република Македонија 
на опасните супстанции, штетните материи и производи, спротивно на 
забраната, ограничувањето или контролата од членот 22 на овој закон;  
4-а) да утврди дали правното лице односно трговец поединец кое врши увоз 
и/или извоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или 
производи кои содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка 
известува за увезените и/или извезените супстанции што ја осиромашуваат 
озонската обвивка и/или производи кои содржат супстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка како и да утврди дали истите постапуваат 
согласно со прописот донесен врз основа членот 22-а од овој закон.  
4-б) да утврди дали правното лице односно трговец поединец кое постапува со 
средства за ладење и/или кои содржат средства за ладење поседува лиценца 
согласно со членот 22-б од овој закон;  
4-в) да утврди дали правното лице односно трговец поединец кое постапува со 
средства за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење 
доставил извештај за видовите и количините на собраните, обновените и 
рециклираните средства за ладење со кои постапувал согласно со членот 22-б 
од овој закон;  



Член 200, Донесување на решенија од државниот инспектор 
(1) При вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор со решение:  
1) ќе определи мерки со цел да се отстранат причините за настанувањето на загадувањето на животната средина;  
2) ќе нареди да се отстранат штетните последици што настанале со загадувањето или со деградацијата на 
животната средина и на природата и доведување на животната средина во претходна состојба;  
3) ќе определи мерки за превенција и за отстранување на загадувањето и враќање на животната средина во 
задоволителна состојба;  
4) ќе ја забрани изградбата или реконструкцијата на инсталација ако не се почитуваат утврдените норми и 
стандарди за заштита на животната средина, во траење од 90 дена во кој рок треба да се отстранат причините за 
настанатата состојба;  
5) ќе ја ограничи работата на објектите, постројките и инсталациите, поради штетните дејствија со кои се врши 
загадување или деградација на животната средина и на животот и здравјето на луѓето, без оглед на тоа дали се 
обезбедени услови за нивното работење и дали се обезбедени дозволи, одобренија и согласности, пропишани со 
закон, во траење од најмногу 90 дена, во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата состојба;  
6) ќе ја забрани работата на објектите, постројките и инсталациите, поради штетните дејствија со кои се врши 
загадување или деградација на животната средина и на животот и здравјето на луѓето, без оглед на тоа дали се 
обезбедени услови за нивното работење и дали се обезбедени  дозволи, одобренија и согласности, пропишани со 
закон, во траење од најмногу 90 дена, во кој рок треба да се отстранат причините за настанатата состојба;  
7) ќе ја ограничи и/или забрани работата и/или употребата на технологија, технолошка линија на производи, 
полупроизводи, суровини, опрема, апарати и уреди кои имаат штетно дејство и кои не ги исполнуваат пропишаните 
услови, односно до донесувањето на правосилна одлука на надлежниот суд или прекршочниот орган;  
7-а) ќе ја забрани работата на правни и физички лица кои постапуваат со средства за ладење и/или со производи 
кои содржат средства за ладење без соодветна лиценца согласно со член 22-б од овој закон;  
7-б) ќе утврди дали физичкото и правното лице кое постапува со средства за ладење и/или со производи кои 
содржат средства за ладење до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина, доставил извештај за претходната година за видовите и количините на собраните, обновените 
и рециклираните средства за ладење со кои постапувал согласно со членот 22-б од овој закон;  
8) привремено ќе одземе опрема, производи, уреди и апарати кои претставуваат извори на загадување или 
деградација на животната средина, или не ги исполнуваат пропишаните услови, се до отстранување на 
недостатоците, односно до донесувањето на правосилна одлука на надлежниот суд или прекршочниот орган  
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