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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз  основа на член 71 став (3) од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/08 и 06/09), министерот за животна средина и просторно планирање 
донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКАТА НА РЕЧНИТЕ 

СЛИВОВИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува методологијата за проценка на речните сливови која 

опфаќа анализа на карактеристиките на речниот слив, преглед на значајните притисоци и 
влијанија на човековите активности врз подземните и површинските води и економска 
анализа на користењето на водата имајќи ја предвид примената на начелото корисникот 
плаќа. 

 
Член 2 

(1) Анализата на карактеристиките на речниот слив опфаќа карактеризација на типовите 
на површинските водни тела и карактеризација на подземните водни тела.  

(2) Прегледот на значајните притисоци и влијанија на човековите активности врз 
подземните и површинските води, како и економска анализа на користењето на водата се 
врши на површинските и подземните води и преставува основа за поставување на цели на 
животна средина и за утврдување на Програмата на мерки за конкретниот речен слив.  

 
Член 3 

 Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
 
Референтни услови специфични за типот се хидроморфолошки, физичко-хемиски 

услови и биолошки референтни услови коишто ги има едно водно тело во добра состојба.  
Специфични за типот хидроморфолошки и физичко-хемиски услови е состојба која 

настанала или е резултат на минатото, кога немало или имало мали промени на вредностите 
на хидроморфолошките и физичко хемиските елементи за квалитет, кои може да се 
регистрираат при не постоење на антропогеното делување.  

Специфични биолошки рефернтни услови за типот е состојба која настанала или е 
резултат на минатото, кога немало или имало мали промени на вредностите на 
биолошките елементи за квалитет, кои може да се регистрираат при не постоење на 
антропогеното делување. 

 
II. АНАЛИЗА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ И ВЛИЈАНИЈА НА 

ЧОВЕКОВИТЕ АКТИВНОСТИ 
 

1. ПОВРШИНСКИ ВОДИ 
 

А) Карактеризација на типовите на површински водни тела 
 

Член 4 
(1) Карактеризацијата на типовите на површинските водни тела се утврдува врз основа 

на местоположбата и границите на површинските водни тела и се врши првична 
карактеризација на сите вакви тела согласно Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  
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 (2) Заради подготовка на првичната карактеризација на површинските водни тела, се 
идентификуваат и се групираат во една од следниве категории на површински водни тела:  

- реки;  
- езера; или како  
- вештачки површински водни тела или силно изменети површински водни тела.  
(3) За секоја категорија на површинска вода од став (2) од овој член се врши 

определување по тип на површинските водни тела во подрачјето на речениот слив со 
примена на „системот А“ или на „системот Б“ дадени во Прилог 1 на овој правилник.  

(4) Површинските водни тела се определуват на тип А и тип Б согласно системот кој се 
користел од став (3) од овој член.  

 
Член 5 

(1) Кога за определување на типот на површинските водни тела се користи системот А, 
површинските водни тела во подрачјето на речениот слив прво се класифицираат според 
релевантните екорегиони, во согласност со географските подрачја утврдени со 
Правилникот за содржината и начинот на подготвување на плановите за управување со 
речните сливови, како и со Правилникот за содржината и начинот на подготвување на 
Програмата на мерки.  

 (2) Водните тела во секој од екорегионите од став (1) од овој член се класифицираат во 
типовите на површинските водни тела според индикаторите дадени во табелите за 
системот А во Прилог 1 од овој правилник. 

  
Член 6 

По исклучок од член 6 од овој правилник за определување на типот на површинските 
водни тела системот Б се користи само доколку со негова примена се постигнува барем 
истиот степен на определување на типот на површинските водни тела што би се постигнал 
доколку се користи системот А.  

 
Член  7 

Површинските водни тела во едно подрачје на речен слив се определуваат по типови со 
користење на задолжителните и незадолжителните вредности дадени во индикаторите во 
табелите за системот А и Б во Прилог 1 од овој правилник (во понатамошниот текст: 
индикатори) или со користење на нивни комбинации со цел да се обезбеди со сигурност 
дека биолошките референтни услови на површинските водни тела одговараат на 
вредностите дадени во индикаторите кои се специфични за типот.   

 
Член 8 

За вештачки и за силно изменети површински водни тела, идентификацијата на типот 
на површинското водно тело се врши во согласност со индикаторите за категоријата на 
површинското водно тело којашто е најслична на предметното силно изменето или 
вештачко водно тело.   

 
Член 9 

Типот на површинското водно тело определен во согласност со членовите  5, 6, 7 и 8 од 
овој правилник, се преставува на карта или карти (во GIS формат) за географската 
локација на површинското водно тело.  
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Б) Воспоставување на референтни услови 
специфични за типот или за типовите површински  водни тела 

 
Член 10 

(1) Заради утврдување на каратеризацијата на типовите на површинските водни тели за 
секој тип на површинско водно тело се воспоставуваат специфични за типот: 

1. хидроморфолошки и физичко-хемиски услови и  
2. биолошки рефернтни услови;  
(2) Условите од став (1) точка 1 од овој член за секој тип или типови на површински 

водни тела се определуваат врз основа на соодветните хидроморфолошки и физичко-
хемискиот елементите за квалитет дадени во Прилог 2 дел 2.1. кој е составен дел на овој 
правилник. 

 (3) Условите од став (2) од овој член се определуваат врз основа на вредностите на 
хидроморфолошките и физичко-хемискиот елементите за квалитет кои што одговараат за 
одлична еколошка состојба дадени во Прилог 3 табела 3.1. кој е составен дел на овој 
правилник.  

(4)  Условите од став (1) точка 2 од овој член за секој тип или типови на површински 
водни тела се определуваат врз основа на соодветните биолошки елементите за квалитет 
дадени во Прилог 2 дел 2.1 на овој правилник. 

(5) Условите од став (4) од овој член се определуваат врз основа на вредностите на 
биолошките елементите за квалитет кои што одговараат за одлична еколошка состојба 
дадени во Прилог 3 табела 3.1. на овој правилник.   

(6) Условите за типот од став (1) од овој член за силно изменети или за вештачки 
површински водни тела се определуваат врз основа на вредностите на 
хидроморфолошките, физичко-хемиските и биолошките елементи за квалитет  кои што 
одговараат на добриот еколошки потенцијал дадени во Прилог 3 табела 3.1.3. на овој 
правилник.  

(7) За силно изменети или за вештачки површински водни тела, референтите услови 
специфични за типот се определуваат со примена на карактеристиките и критериумите за 
определување на добриот еколошки потенцијал на водата.   

(8) Вредностите за добриот еколошки потенцијал за силно изменети или за вештачки 
површински водни тела се ревидираат на секои шест години.  

 
Член 11 

(1) Референтните условите специфични за типот од член (10) од овој правилник може 
да бидат преставени преку услови што ги поседува водното тело што се наоѓа на 
територијата во Република Македонија или на територијата на друга држава или пак може 
да бидат преставени со користење на методот на моделирање, или со комбинација од 
двете.  

(2) Во случај кога референтните услови специфични за типот не можат да бидат 
претставени на начин определен со став (1) од овој член, истите може да се претстават 
преку експертска оцена направена од за тоа акредитирани правни и физички лица.  

(3) При определување на добрата состојба на водните тела, утврдувањето на 
концентрациите на специфичните синтетички загадувачи, се врши со примена на 
стандардизирани методи за нивна идентификација, каде што се определуваат 
концентрации специфични за типот, земајќи ги во предвид откриените концентрации што 
се направени со примена на методите и утвредните гранични вредности за специфичните 
синтетички загадувачи кои се дел од листата на приоритетните материи и супстанции од 
член 107 став 2 од Законот за водите (во натамошниот текст: Законот). 
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(4) Доколку биолошките референтни услови специфични за типот се преставени преку 
водно тело на териоријата на Република Македонија, се утврдува мрежа на вредности на 
биолошки податоци кои служат како споредбени односно референтни за оценка на 
разликите на состојбата на друго водно тело од истот тип (калибрациона мрежа).  

(5) Мрежата од став (4) од овој член треба да содржи доволен број локации на водни 
тела со добра состојба од кои се земени податоците, заради обезбедување доволно ниво на 
сигурност на референтните вредности на биолошките услови, со цел да можат да се 
опфатат сите можни вредности што ја преставуваат добрата состојба на површинското 
водно тело од тој тип, имајќи ја во предвид и примената на методот на моделирање  од 
став (1) од овој член.  

(6) Биолошките референтни услови специфични за типот кои се утврдени со примена 
на методот на моделирање од став (1) од овој член, можат да бидат добиени со користење 
на модели за прогнозирање или на методи за ретроактивна анализа на брановите. Во 
методите за ретроактивна анализа на бранови се користат историски, палеолошки и други 
достапни податоци со цел да се обезеди доволно ниво на сигурност на референтните 
вредности на биолошките услови, како и тоа дека вака добиените биолошки референтни 
услови ќе бидат доследни и валидни за секој ист тип на површинско водно тело.  

(7) Таму каде што не е можно да се воспостават сигурни референтни услови спечифични 
за типот од став (1) на овој член за некој показател на квалитетот на површинското водно 
тело поради висок степен на природена променливост на тој показател, чија променливоест 
не е резултат на сезонски промени, тогаш тој показател може да се изземе при оценувањето 
наеколошката состојба за тој тип површинска вода. Во овој случај се образложуваат 
причините за ваквото изземање кои се презентираат во Планот за управување со речниот 
слив.  

В) Идентификација на притисоците 
на површинските водни тела 

 
Член 12 

(1) Заради утврдување на притисоците и влијанијата на човековите активности врз 
површинските води се врши собирање и чување на податоците и информациите за видот и 
за обемот на значајните антропогенетски притисоци за коишто може да се тврди со голема 
веројатност дека ќе бидат подложни на влијание површинските водни тела во секое 
подрачје на речен слив, а тоа особено за:   

- проценката и идентификацијата на важните точкести извори на загадување од урбани, 
индустриски, земјоделски и други инсталации и дејности кои испуштаат супстанции 
дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник, проценката и идентификацијата 
на важните дифузни извори на загадување од урбани, индустриски, земјоделски и други 
инсталации и дејности, пред сè со супстанциите определени согласно член 107 став (2) од 
Законот; 

- проценката и идентификацијата на значителната експлоатација на вода за урбани, 
индустриски, земјоделски и за други намени, вклучително и сезонските варијации и 
вкупната годишна потрошувачка, како и на губитоците на водата во системите за 
дистрибуција;  

- проценката и идентификацијата на ефектот од пообемното регулирање на водотекот, 
вклучувајќи го и преносот и одвраќањето на водата, врз сеопфатните својства на протокот 
и на водниот биланс;    

- идентификацијата на пообемните морфолошки промени на водните тела; 
- проценката и идентификацијата на другите битни антропогенски влијанија врз 

состојбата на површинските води; и  
- проценката на видовите на намената на земјиштето, вклучувајќи ја и 

идентификацијата на главните градежни, индустриски и земјоделски површини и, таму 
каде што е релевантно, на рибниците и на шумите.  
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Г) Оценување на влијанието на површинските 
водни тела 

 
Член 13 

 (1) При утврдувањете на притисоците и влијанијате на човековите активности врз 
површинските води од член 12 од овој правилник се оценува и чувствителноста на 
состојбата на површинските водни тела на притисоците, врз основа на сите релевантни 
податоци и информации, вклучително и постојните податоци од мониторингот на 
животната средина.  

(2) Оценката од став (1) од овој член има за цел да се оцени колкава е веројатноста 
површинските водни тела во рамките на подрачјето на речниот слив да не успеат да ги 
исполнат утврдените цели за животната средина од член 72 од Законот.  

(3) Во оцената од став (1) од овој член, како помшни може да ги користи и техниките за 
моделирање.  

(4) За оние површински водни тела за кои пости ризик дека нема да се постигнат целите 
за животна средина, се врши дополнителна карактеризација со цел да се прилагоди 
мониторингот и програмата на мерки за постигнување на целите на животната средина.  

 
2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 
А) Првична карактеризација 

 
Член 14 

(1) Заради оцена на намената и степенот до којшто се ризични за постигнување на 
целите за животната средина се врши првична карактеризација на сите подземни водни 
тела во подрачјето на сливот.  

(2) Првичната карактеризација на подземните водни тела од став (1) на овој член може 
да се врши на поединечни или на група подземните водни тела.  

 (3) Првична карактеризација на подземните водни тела од став (1) на овој член се врши 
врз основа на постоечките хидролошки, геолошки и педолошки податоци, податоци за 
намената на земјиштето, за испуштањата и за експлоатацијата, како и другите податоци, 
при што се идентификуваат:  

a) местоположбата и границите на подземното водно тело или тела; 
б) притисоците за коишто постои голема веројатност дека ќе биде подложено 

подземното водно тело или тела, а особено од:  
- дифузните извори на загадување; 
- точкестите извори на загадување; 
- експлоатацијата; 
- вештачкото надополнување; 
в) општиот карактер на горните слоеви во подрачјето на басенот од којшто подземното 

водно тело ја надополнува својата вода; 
г) оние подземни водни тела кај коишто во површинските води или во копнени 

екосистеми постојат од нив непосредно зависни екосистеми.  
 

Б) Натамошна карактеризација 
 

Член 15 
(1) На оние подземни водни тела или групи на подземни водни тела за коишто е 

идентификувано дека постои ризик за исполнување на целите за животна средина се врши 
натамошна каратеризација заради утврдување попрецизна оцена за степенот на таквиот 
ризик и за да се идентификуваат сите мерки што ќе бидат потребни да се вклучат во 
Програмата на мерки.  
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(2) Карактеризацијата од став (1) од овој член се врши врз основа на релевантните 
податоци и информации за влијанијата од човековите активности врз подземните водни 
тела, вклучувајќи и информации за:   

-  геолошките својства на подземното водно тело вклучително со опсегот и типот на 
геолошки единици; 

-  хидрогеолошки својства на подземното водно тело вклучувајќи ја и хидрауличката 
спроводливост, порозноста и границата; 

-  својствата на површинските талози и почви во басенот од којшто подземното водно 
тело ја надополнува својата вода, вклучително и дебелината, порозноста, хидрауличката 
спроводливост и апсорпциските својства на талозите и на почвите; 

-  својствата на стратификација на подземната вода во подземното водно тело; 
-  придружните површински системи, вклучувајќи ги и копнените екосистеми и 

површинските водни тела, со коишто подземното водно тело е динамички поврзано; 
-  проценките за насоките и за степените на размена на вода меѓу подземното водно 

тело и со него поврзаните површински системи; 
- пресметаната долгорочна просечна годишна стапка на севкупното надополнување; 
-  карактеризацијата на хемискиот состав на подземната вода, со спецификација на 

уделот од човековите дејствија. За утврдување на природните нормални нивоа за тие 
подземни водни тела можат да се користат типологиите за карактеризација на подземната 
вода.  
 

В) Влијание од човековите дејства врз подземните води 
 

Член 16 
Во случај кога подземнте водни тела се протегаат надвор од територијата на Република 

Македонија и кои по првичната идентификација извршена во согласност со член 14 од 
овој правилник е идентификувано дека постои ризик за постигнување на целите за 
животна средина утврдени за секое подземно водно тело, ќе се собираат и чуваат 
инфомрации за:  

(а) местоположбата на пунктовите во подземното водно тело коишто се користат за 
експлоатација на водата, со исклучок на: 

- пунктовите за експлоатација на водата, што обезбедуваат, во просек помалку од 10 m3 
дневно; или  

-  пунктовите за експлоатација на водата наменета за потрошувачка на човекот, што 
обезбедуваат во просек,  помалку од 10 m3 дневно или опслужуваат помалку од 50 лица; 

(б) просечните годишни стапки на експлоатација од ваквите пунктови; 
(в) хемискиот состав на водата што се експлоатира од подземното водно тело; 
(г) местоположбата на пунктовите во подземното водно тело во коишто директно се 

испушта вода; 
(д) количината на испуштањата од таквите пунктови; 
(ѓ) хемискиот состав на испуштањата во подземното водно тело; и 
(е) намената на земјиштето во басенот или од басените од каде што подземното водно 

тело ја надополнува својата вода, вклучувајќи го и внесувањето на загадувачите и 
антропогенетските промени во својствата на надополнуавњето, како што се зафаќањето на 
дождовницата и на површинските истекувања, преку тампонирање на почвата, вештачко 
полнење, преградување или дренирање.  
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Г) Влијание од промените во нивоата на подземните води 
 

Член 17 
Се врши идентификување на оние подземни водни тела за коишто треба да се 

определат помалку строги цели за животна средина, според проценката спроведена 
согласно член 71 став (2) од Законот, земајќи ги во предвид и ефектите од влијанијата врз:   

(а) состојбата површинските води и придружните копнени екосистеми;  
(б) регулирањето на водата, заштитата од поплави и дренажата на земјиште; и 
(в) човековиот развој.  
 

Д) Влијание врз загадувањето врз квалитетот на подземните води 
 

Член 18 
Се врши идентификување на подземните водни тела коишто се толку загадени како 

резултат на човековите дејства, што не е изводливо или е неразумно скапо да се 
превземаат мерки со цел се постигне добра хемиска состојба на подземната вода.  

 
III. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 

 
Член 19 

 (1) Економската анализа на користењето на водата, имајќи ја предвид примената на 
начелото корисникот плаќа, треба да содржи доволно детални податоци и  информации, 
водејќи сметка висината на трошоците поврзани со нивното собирање да не ја надминуваат 
оправданоста на користењето на тие податоци и информации.  

(2) Анализата од став (1) од овој член има за цел да овозможи:  
(а) да се извршат неопходните релеватни пресметки, при што се води сметка за начелото 

на надомест на трошоците за водостопанските услуги од член 5 од Законот, водејќи сметка 
за долгорочните прогнози за понудата и побарувачката на вода во подрачјето на речниот 
слив и, таму каде што е неопходно, да се извршат:  

- проценки за количеството, цените и за трошоците поврзани со водостопанските 
услуги; и 

- проценки за релевантно инвестирање, заедно со прогнози за ваквите инвестиции; 
(б) оценки за најрационалната комбинација мерки во однос на намената на водата, што 

треба да се вклучи во Програмата на мерки, засновани на проценките за потенцијалните 
трошоци за таквите мерки. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република  Македонија“.  

 
    Бр. 07-10492/1                                                                    Министер за животна средина  

27 ноември 2009 година                                                                  и просторно планирање,  
      Скопје                                                                                     д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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