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Предмет: Мислење по предлогот на Законот за инспекција 

                  во животната средина 
    
  Врз основа на спроведените консултации со членките на Стопанската 
комора на Македонија во однос на понудениот текст на предлог на Законот за 
инспекција во животната средина најнапред би сакале да ја истакнеме поддршката од 
донесување на Законот со којшто се воведува поефикасен и воедначен систем на 
инспекција во животната средина, а воедно се исполнуваат барањата кои 
произлегуваат од правото на Европската Унија во однос на инспекција на животната 
средина. 
 По разгледување на предлог-законските одредби членките се осврнуваат на 
неколку решенија и тоа: 

- Член 34 “Одземање на предмети” во кој е наведено дека: “Инспекторот може 
привремено да одземе документи или други предмети (движни ствари) од жива и 
нежива природа кога ќе смета дека се неопходни да послужат како доказен материјал 
во прекршочната, кривичната постапка или кога е потребно да се спречи некоја 
потешка последица врз здравјето на луѓето и животната средина.” 

Оценка е дека овој член е недоволно прецизиран, особено во начинот на 
одземање на предметите и можните негативни консеквенци од истото во процесот на 
работа на субјектот на надзор. Индикативно, доколку по спроведување на 
предвидената постапка, се констатира дека субјектот не направил прекршок или 
кривично дело, би било потребно да се надомести материјална штета за спречување 
на процесот на работа доколку тоа е случено поради одземање на круцијален 
предмет, а особено надомест на штета од испуштена корист. 

-Член 35 „Извештај од извршен инспекциски надзор„. Согласно став (5) 
Инспекторот е должен најдоцна во рок од два месеци од извршениот инспекциски 
надзор да подготви предлог извештај за инспекциски надзор и истиот да го достави до 
субјектот на надзорот, а согласно став (6) Субјектот на надзорот по добивање на 
предлог извештајот во рок од седум дена од денот на добивање на извештајот може 
да достави забелешки по истиот. 

Потребно е да се дефинира дали се работи за календарски или за работни 
дена и се предлага Операторот да има 15 календарски дена за да даде забелешки по 
извештајот. 

-Член 36 став 5 “Записник” во кој :“Инспекторот при спроведувањето на 
инспекцискиот надзор е должен со допис веднаш да го извести директорот на 
Инспекторатот односно градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и 
градот Скопје доколку утврди: повреда на закон или друг пропис над чија примена 
надзор врши друг орган на државната или локалната управа; утврди дека постојат 
недостатоци или повреди на законот во актите издадени од надлежен орган, а во кои 
се пропишани условите за работа на субјектите на надзорот и дека субјектот на 
надзорот не ги исполнува законските услови од причини што надлежниот орган не го 
издал потребниот акт и покрај исполнување на потребните законски обврски од страна 
на субјектот за издавање на тој акт.” 

Се поставува прашање дали овластениот инспектор  за животна средина има 
овластување за да може да утврди фактичка состојба за закони, прописи и акти за кои 
не е надлежен да постапува. 
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