
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2020 

Инспекцискиот надзор во заштитата на животната средина и во текот на 2019 
година беше насочен кон заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на 
медиумите на животната средина: почвата, водата, воздухот, на областите на животната 
средина, на биолошката разновидност и други природни богатства, како и на заштита на 
озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот 
систем. 

Покрај одредбите од законот за заштита на животната средина, се применуваат 
и одредбите на законите за одделните медиуми и области на животната средина-посебни 
закони. 

• Закон за управување со отпад; 

• Закон за заштита од бучава во животната средина;  

• Закон за квалитет на амбиентниот воздух; 

• Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори; 

• Закон за управување со пакување и отпад од пакување;  

• Закон за електронска и електрична опрема;  

• Закон за води; 
Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се 

постигнува преку преземање мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од 
штетните влијанија утврдени со овој и посебните закони од:  

• вршењето различни дејности,  

• загадувачките супстанции и технологии,  

• отпадот,  

• отпадни води,  

• бучавата и вибрациите и јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење. 
Сите мерки, стандарди и цели на животната средина, утврдени со овој или друг 

закон и прописите донесени врз основа на нив, се применуваат како минимални барања. 
Целите на овој закон се:  

• зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на 
животната средина; 

• заштита на животот и здравјето на луѓето; 

• заштита на биолошката разновидност; 

• рационално и одржливо користење на природните богатства; 

• спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и 
на глобалните проблеми на животната средина. 

Овластениот инспектор за животна средина  во текот на 2020 година во рамките на 

своите надлежности има извршено инспекциски надзори за што се донесени следните 

акти:  

• 13 записника за извршен инспекциски надзор 

• 4   записника за извршен контролен надзор 

• 5   решенија 

• 6 соопштенија 

• 15 известувања 

• 1   мислење 

• 4   елаборати за заштита на животната средина 

                                                                            Овластен  инспектор за животна средина   

                                                                                                      Мите Кречев 

 


