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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз  основа на член 114, став (7) од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна средина и просторно 
планирање во согласност со министерот за здравство и министерот за транспорт и врски, 
донесe 

 
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА 
ЕМИСИЈА ЗА ИСПУШТАЊЕТО НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ПО НИВНОТО 

ПРОЧИСТУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА НИВНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ИМАЈЌИ ГИ ВО 
ПРЕДВИД ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите, начинот и граничните вредности на 

емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното 
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони.  

 
Член 2 

Целата на овој правилник е контрола на емисиите и заштитата на животната средина од 
штетното влијание на испуштените отпадни води.  

 
Член 3 

Определени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
- „отпадна вода“ е индустриската отпадна вода и водата што се испушта од станици за 

прочистување на урбани отпадни води или канализационен систем, освен отпадната вода 
од домаќинствата и водата од врнежите;  

- „пресметување на граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните 
води“ е анализа на параметрите на примерокот од испуштените отпадни води преку 
мерења и испитувања земајќи го во предвид квалитетот на реципиентот.  

 
Член 4 

(1) Отпадни води, кога се испуштаат во систем и станица за прочистување на отпадни 
води или во реципиент се врши врз основа на дозвола за испуштање во води издадена 
согласно Законот за водите.  

(2) Отпадни води кои влегуваат во канализациониот систем или системот и станицата 
за пречистување на урбаните отпадни води се подложени на предтретмант за да се:  

- заштити здравјето на персоналот што работи на канализациониот систем и ситемот и 
станицата за прочистување на отпадните води;  

- обезбеди дека канализациониот систем и системот и станиците за прочистување на 
отпадни води и и придружната опрема нема да бидат оштетени;  

- обезбеди дека нема да биде попречена работата на системот и станиците за 
пречистување за отпадните води и за пречистување на тиња; 

- осигури дека испуштањата на пречистената отпадна вода од станицата за 
пречистување нема негативно да влијаат врз животната средина или врз квалитетот на 
реципиентот согласно Законот за водите; и 

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 91/271/EEЦ  на Советот  за третман на урбани 
отпадни води, (Celex бр. 31991L0271). 
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- обезбеди тињата да може безбедно да се отстрани, на начин прифатлив за животната 
средина.  

(3) Граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното 
прочистување (во понатамошниот текст: ефлуентот), кои се испуштаат во површинската 
вода или во канализационен систем се утврдени во Прилог 1, табела 1  кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Граничните вредности на одделни параметри на ефлуентот, кој се испушта во 
канализационен систем, треба да се определат со договорите за вршење на услуги за 
собирање, одведување и прочистување на урбаната отпадна вода и тоа за: 

а) БПК5, ХПК, вкупен фосфор и вкупен азот, за кои не се определени гранични 
вредности за испуштање во канализационен систем во Прилог 1, табела 1 од овој 
правилник и во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, доколку целокупната 
отпадна вода собрана во канализациониот систем има станица за прочистување на 
отпадната вода со која се постигнува степен на прочистување согласно дозволата за 
испуштање на прочистена отпадна вода во реципиент; и 

б) Сулфати и хлориди, во зависност од составот на канализациониот систем. 
(2) По исклучок од став (1) на овој член, кога грничните вредности за одделни 

параметри на ефлуентот не се определни согласно договорите, за индустриски отпадни 
води кои се испуштаат во канализациониот систем се применуваат следниве гранични 
вредости за параметрите:  

а) БПК 5 = 250 мг О2/л; и  
б) ХПК=700 мг О2/л. 
 

Член 6 
(1) Граничните вредности на ефлуентот од вршење на индустриски дејности кој се 

испушта во канализационен систем или во површински води, се утврдени во Прилог 2, на 
овој правилник.   

(2) За индустриските дејности што не се опфатени со Прилог 2 на овој правилник, се 
применуваат граничните вредности од Прилог 1, табела 1 на овој правилник.  

(3) Граничните вредности на параметрите на ефлуентот од Прилог 2 на овој правилник 
за секоја инсталација посебно се определува во дозволата за испуштање согласно 
техничките упатствата за најдобрите достапни техники за различните индустриски 
сектори. 

(4) Земајќи ги во предвид барањата за постигнување на добра состојба на водите, 
согласно Законот за води кога отпадната вода се испушта во заштитните зони може во 
дозволата да се определат построги гранични вредности од граничните вредности 
дадени во Прилог 1, табелата 1 и во Прилог 2 на овој правилник.  

(5) Покрај исполнување на граничните вредности на ефлуентот дадени во Прилог 1 
табелата 1 и во Прилог 2 од овој правилник, отпадната вода што се испушта во 
заштитните зони за водни тела означени како води за рекреација, вклучувајќи ги и водите 
за капење, отпадните води треба да ги исполнуваат и параметрите од Прилог 1, табелата 3 
на овој правилник.  

 
Член 7 

(1) Пресметувањето на граничните вредности на отпадните води кои се испуштат во 
канализациониот систем се врши од примерок кој е земен во моментот на протекот на 
отпадната вода. 
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(2) Пресметувањето од став (1) на овој член се врши во текот на целото траење на 
технолошкиот процес и на обележано контролно место, непосредно пред испуштањето 
на ефлуентот во канализациониот систем. 

(3) Пресметувањето на граничните вредности на отпадните води кои се испуштат во 
површинско водно тело се врши од примерок кој е земен во моментот на протекот на 
отпадната вода. 

(4) Пресметувањето на граничните вредности се врши во текот на целото траење на 
технолошкиот процес и на обележано контролно место, непосредно пред испуштањето 
на ефлуентот во површинското водно тело. 

(5) Пресметувањата на граничните вредности на урбаната отпадна вода на системите и 
на станиците за прочистување, се вршат согласно Правилникот за поблиските услови за 
собирање, одведување и прочистување, начинот и условите за пректирање, изградба и 
екплоатација на системите и станици за прочистување на урбаните oтпадни води, како и 
техничките стандарди, параметрите, стандарди на емисијата и нормите за квалитет за 
предтретман, отстранување и прочистување на отпадни води, имајќи го во предвид 
оптоварувањето и методот за прочистување на урбаните отпадни води коишто се 
испуштаат во подрачјато чувствителни на испуштање на урбани отпадни води(∗1)  

(6) Зачестеноста на мерењата на параметрите во отпадна вода што потекнуваат од 
индустриските сектори дадени во Прилог 2 на овој правилник во зависност од количината 
на отпадната вода се определува во Прилог 1, табела 2 на  овој правилник.  

(7) Зголемените гранични вредности на одделни параметри на ефлуентот по неговото 
прочистување нема да се земаат предвид при пресметувањето, тогаш кога тие се резултат 
на невообичаени ситуации, како што се оние кои се должат на поројни дождови.  

(8) Во случај кога може да се очекува реципентот да биде под зголемено загадување 
може да определи системско следење на параметри на ефлуент кој се испушта во станица 
за пречистување на отпадни води или во површинските водни тела.  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република  Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2011 
година.  

 
Бр. 07-4757/1 Министер за животна средина 

11 мај 2011 година и просторно планирање, 
Скопје д-р Неџати Јакупи, с.р. 

  
1 јуни 2011 година Министер за здравство, 

Скопје Бујар Османи,с.р. 
  

11 мај 2011 година Министер за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

 
  

                                                                 
(∗ 1) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 91/271/EEЦ  на Советот  за третман на урбани 
отпадни води, (Celex бр. 31991L0271). 
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