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Анекс 1: Диаграм за постапката на инспекцијата во 

животната средина 

Опсег 

Дијаграмот што следи ја сумира постапката за спроведување на редовна/вонредна инспекција 

на лице место во животната средина во инсталации со ИСКЗ А и Б дозволи, во согласност со 

Препораката 2001/331/EC. 

Инспекцијата на лице место е клучен чекор во целиот процес на управување на инспекцијата 

согласно инспекцискиот план. 

Дијаграмот е организиран на следниот начин: 

Прва колона 

Ги опишува следните чекори на организацијата на инспекцијата, поделени во три главни 

делови: 

1. Подготовка на инспекција; 

2. Спроведување на инспекцијата; 

3. Известување. 

Втора колона 

Секој квадрат од оваа колона ја содржи референцата "Прирачник за планирање, инспекција и 

спроведување на правото на ЕУ за животната средина", каде што можете да најдете детален 

опис на содржината на поврзаните чекори на инспекцијата.   

Трета колона 

Во оваа колона се прикажани сите достапни обрасци, што треба да се користат од страна на 

инспекторите во текот на конкретни чекори на инспекциите. Всушност, некои од нив не се сé 

уште развиени, во моментот на изготвување на ovoj дијаграм (ноември 2015 година), но ќе 

бидат обезбедени во следните месеци.  
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Проверка на техничката 
усогласеност, НДТ проценка на 
лице место 

Земање примероци 

Заклучок од посетата: завршен 

состанок 

ПОДГОТОВКА ЗА 

ИНСПЕКЦИЈАТА 

Дефинирање на инспекцискиот 
тим  

Работа во канцеларија: анализа 
на документацијата 

Однапред известување на 
операторот за посетата: барање 
на документи 

Дефинирање на инспекцискиот 
план 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ИНСПЕКЦИЈАТА 

Прв состанок со операторот 

Проверка на администрати9вната 
усогласеност 

ПОПЛАКИ НА 
ИНСПЕКЦИСКИОТ 
ПЛАН 

§ 3.3.1.1 Одлука за видот на 

инспекција 

§ 3.3.1.2: Работа во канцеларија-

собирање на информации и 

податоциon   

§ 3.3.1.4: Треба ли инспекцијата да 

биде најавена  

Инспекциска 

комуникација –  

Прирачник 

Анекс 2  

§ 5.2.2.5 Баланс на маса проценка 

на загадувачиe и на НДТ процес   

Образец на листа на 
проверки – Прирачник 

Анекс 4 

Хоризонтални НДТ 
листи на проверка – 
Прирачник Анекс 5 

§ 3.3.1.5: Подготовка на краток 

распоред на инспекција   

Рапоред на 
инспекцијата –  

Прирачник Анекс 3 

ДЕЛ ВО ПРИРАЧНИКОТ ОБРСЦИ 

§ 3.3.2.3: Објаснување на целта на 

посетата   

§ 3.3.2.4: Проверка на 

администрацијата    

§ 3.3.2.8: Физичка инспекција 

§ 5.2.2.1 Инспекциски методи 

§ 3.3.2.11: Земање примероци и 

лабораториски анализи 

§ 3.3.3: Затворање и следење на 

инспекцијата  

Записници и 
Решенија- обрасци 

(релевантни 

правилници)  

Дефинирање на инспекциската 
листа на проверка 

§ 3.3.1.3: Принципи за подготовка 

на листи на проверка   
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Евидентирање на Финалниот 
извештај  

Прекршочна постапка 

Објавување и трансмисија на 

Финалниот извештај 

Изготвување на Финалниот 

извештај: собирање на 

релевантни документи 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

§ 3.3.3.6 Објавување на 
инспекцискиот извештај 

§ 5.2.3: Известување после 
посетата на лице место 

Финален извештај – 
Прирачник Анекс 7 

§ 3.3.3.3:  Информативни тела 

§ 3.3.3.6:  Објавување на 
финалниот извештај 

Известување до 
јавноста– Прирачник 

Анекс  8 

§ 3.3.3.4:Одредување на парични 
казни  

§ 3.3.3.8:Водење евиденција 

 
Инструкции за BPMS  – 

Прирачник Анекс 10 

ПОВРАТНА 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИОТ 

ПЛАН 

§ 3.3.3.2: Потпишување на записник 
и затворање на инспекцијата 

Планирање на понатамошните 

инспекции за проверка на 

усогласеноста 


