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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година 

 
Член 1 

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

број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и 13/13), членот 170 
се менува и гласи: 

„(1) Државен инспектор може да биде лице кое:  
- е државјанин  на Република Македонија, 

- е полнолетен, 
- има општа здравствена способност, 
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 

професија, дејност или должност, 
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од 

една од следниве области: дипломиран биолог, дипломиран биолог - еколог, 
дипломиран биотехнолог, дипломиран географ, дипломиран геолог, дипломиран 
шумарски инженер, дипломиран инженер агроном, дипломиран инженер по 

хортикултура и доктор пo ветеринарна медицина, што се докажува со уверение, 
- има пет години работно искуство во областа на животната средина, 

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 
места, 
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми 

за  канцелариско работење и тоа еден од следниве: 
1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен; 

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или 
3) ECDL: Core - положен, 
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку 

полагање  на психолошки тест и тест за интегритет,  согласно со прописите кои се 
однесуваат на државните службеници и  

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба. 
 (2) Службеното својство на државниот инспектор се докажува со легитимација 
чија форма, содржина и образец ги пропишува министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина. 

(3) При вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор е должен да ја 
покаже службената легитимација од ставот (2) на овој член.“  
 

Член 2 
Во членот 174-а став (1) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба 

формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со 
зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен“. 

 
Член 3 

Подзаконскиот пропис од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија “, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 
година. 


