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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1844. 
Врз основа на член 118, став (2) од Законот за води-

те („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 ми-
нистерот за здравство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ТИЊАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ 
НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ 
ВО ПОЧВАТА ВО КОЈА СЕ КОРИСТИ ТИЊАТА, 
ВРЕДНОСТИ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ТЕШ-
КИ МЕТАЛИ ВО ТИЊАТА, СОГЛАСНО СО НЕЈ-
ЗИНАТА НАМЕНА И МАКСИМАЛНИТЕ ГО-
ДИШНИ КОЛИЧИНИ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ШТО  

МОЖЕ ДА СЕ ВНЕСАТ ВО ПОЧВАТА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за начинот и постапката за користење на тињата, 
максималните вредности на концентрациите на тешки 
метали во почвата во која се користи тињата, вредно-
сти на концентрациите на тешки метали во тињата сог-
ласно нејзината намена, како и максималните годишни 
количини на тешки метали што може да се внесат во 
почвата.   

 
Член 2 

(1) Одредбите на овој правилник се однесуваат за: 
- тињата од пречистителни станици за урбани от-

падни води и други пречистителни станици, третирани 
отпадни води чии состав е во согласност со барањата 
на урбаните отпадни води. 

- тиња од септички јами и други соодветни начини 
за прочистување на отпадните води; и 

- преостаната тиња односно талози од други начини 
на прочистување на отпадните води. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член се примену-
ваат заедно со прописите кои ја уредуваат рекултива-
цијата на земјоделското земјиште и површините кои се 
користат за земјоделско производство.  

 
Член 3 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1.  „тиња“ е:  
а) преостаната тиња од постројки за течен отпад ко-

ишто ги пречистуваат урбаните отпадни води или од 
други постројки за течен отпад коишто прочистуваат 
отпадни води со сличен состав, како и урбаните отпад-
ни води;  

б) преостаната тиња од септички јами и други слич-
ни инсталации за пречистување на течен отпад;  

в) преостаната тиња односно талози од постројки за 
течен отпад, кои се различни од оние наведени во али-
нија а) и б) од оваа точка 
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
86/278/EEC  на Советот за заштита на животната средина, а осо-
бено на почвата, кога талогот од течен отпад се користи воземјо-
делство, (Celex  бр. 31986L0278)  

2. „пречистена тиња“ е тиња што подлежела на био-
лошки, хемиски или топлотен третман, на долгорочно 
складирање или на некој друг соодветен процес со цел 
значително да се намали нејзината способност за фер-
ментација и опасноста за здравјето што е резултат од 
нејзината употреба;  

3. „употреба“ е распределување на тињата на почва-
та или каква било друга примена на тињата на и во 
почвата; и  

4. „Земање мостра од почвата“ е земање на најмкал-
ку 25 примероци од почва, со површина што не е пого-
лема од 5 хектари која се обработува за истата намена, 
кои се подготвуваат за анализа со нивно мешање. При-
мероците се земаат од длабочина од 25 см во почвата, 
освен ако  длабочината на површнската почва е помала 
тогаш длабочината за земањето на примероците не тре-
ба да биде помала од 10 см.  

 
Член 4 

Употребата на тињата во земјоделието се врши сог-
ласно дозволата за користење на тињата, земајќи го во 
предвид влијанието на потребните хралниви материи 
за растенијата, такашто да не биде загрозен квалитетот 
на почвата и на површинските и подземните води како 
резултат на употребата на тињата, при што се обезбе-
дува заштита на човековото здравје, животната среди-
на, вклучително и заштита на почвата. 

 
Член 5 

(1) Тињата не треба да се користи кога: 
- преставува опасен отпад;  
- концентрацијата на еден или на повеќе тешки ме-

тали во почвата како пред и по ставањена на тињата ги 
надминува граничните вредности што се дадени во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник; 

- концентрацијата на еден или на повеќе тешки ме-
тали во тињата ги надминува граничните вредности 
што се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник ;  

- не е предходно третирана; 
- почвата е со рН под 6, и  
- постои опасност од загадување на соседните повр-

шински и подземни водни тела.  
(2) Тињата не треба да се користи на: 
- површина на која постои пасиште или на почви на 

кои се одгледува култури за сточна храна ако пасиште-
то треба да се користи за пасење или ако културите на 
сточна храна треба да се жнеат пред да помине период 
од 45 дена од денот на нанесувањето на тињата. Перио-
дот од 45 дена може да биде пократок но не помалку од 
21 ден доколку тоа го дозволуваат географските и 
климатските услови и се исполнети условите од став 
(1) на овој член;  

- почва на која растат овошни и зеленчукови култу-
ри, со исклучок на овошните дрвја;  

- површина наменета за култивација на овошни и 
зеленчукови култури што вообичаено се во директен 
контакт со почвата и што вообичаено се јадат во суро-
ва состојба, доколку не поминат 10 месеци пред берба-
та и во текот на самата берба;  

- заштитни брани; и  
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- санитарно заштитните зони 1 и 2 на водозафатите 
и објектите за водоснабдување на вода за пиење и  во-
дозафатите на природни минерални води, кои се упо-
требуваат како лековита, хигиенска и вода за пиење. 

(3) Употребата на тињата се утврдува така што не-
ма да доведе до надминување на граничните вредности 
на акумулацијата на тешки метали во почвата дадени 
во Прилозите 1 и 2 на овој правилник и при што треба 
да се применува една од следните постапки:  

а) се утврдува во дозолата максималното количес-
тво  на тиња изразено во тони на сува материја којашто 
може да се нанесува на почвата по единица површина 
годишно притоа почитувајќи ги граничните вредности 
за концентрација на тешки метали во тињата коишто се 
утврдени во согласност со Прилог 2 на овој правилник;  
или  

б) се обезбедува почитување на граничните вредно-
сти за количеството на метали внесени во почвата по 
единица површина и по единица време во согласност 
со Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

(1) Кога тињата се користи за потребите на земјоде-
лието, покрај параметрите дадени во Прилог 1 на овој 
правилник треба да ги задоволува и параметрите даде-
ни во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.  

(2) Тињата која се користи за потребите на земјоде-
лието, може да се користи доколку претходно е обра-
ботена на начин со кој ќе обезбеди завршување на фер-
ментациониот процес, отстранување на непријатната 
миризба и спречување на распространувањето на пато-
гените организми. 

(3) Непречистена тиња може да се користи со иње-
ктирање или ако истата се обработи заедно со почвата, 
на начин којшто е утврден во дозволата за користење 
на тињата.  

 
Член 7 

(1) Тињата пред да биде дадена на користење треба 
да биде предмет на анализа која ги опфаќа најмалку 
следните параметри:  

- сува материја, органска материја;  
- рН; 
- азот и фосфор; и  
- кадмиум, бакар, никел, олово, цинк, жива и хром.  
(2) Анализиата на тињата од став (1) на овој член 

треба да се врши најмалку на секои шест месеци. До-
колку се појават промени во карактеристиките на от-
падните води што биле прочистени, анализите треба да 
се зголемат.  

(3) По исклучок на став (2) на овој член доколку ре-
зултатите од анализите во првата година на користење 
на тињата варираат незначително во текот на една го-
дина, анализа на тињата може да се врши на секои 12 
месеци. 

(4) Доколку тињата потекнува од станици за трет-
ман на отпадни води со капацитет под 300 kg  пет днев-
на биолошка потрошувачка на кислород што одговара 
на 5000 еквивален жители која врши третман на отпад-
ни води кои пред се потекнуваат од домаќинствата, 
анализата на тињата треба да се врши најмалку 12 ме-
сеци пред одобреното користење на тињата, или каде 

што е соодветно, анализата може да се зврши во рок од 
шест месеци од издавањето на дозволата за користење 
на тињата во земјоделството.  

(5) Во случај кога концентрациите на тешките мета-
ли бакар, цинк и хром, не се присутни или се присутни 
во занемарливи количини во отпадната вода што се 
прочистува и од која се создава тиња, анализата на ти-
њата се утврдува во дозволата за користењето на тиња-
та. 

(6) Земањето на примероците од тињата и анализи-
те се вршат во согласност со усвоените македонски 
стандарди или со меѓунардони стандарди доколку 
истите не се преземени во Република Македонија, а до-
колку такви не постојат можат да се употребуваат и 
други методи кои имаат висок статистички кредибили-
тет од 95%. 

(7) Анализата на тешките метали во тињата се врши 
преку  апсорбција на јаките киселини, со референтен 
метод на спектрометрија со атомска апсорпција и гра-
ницата на откривање на секој метал не треба да биде 
поголема од 10% од соодветната гранична вредност.  
 

Член 8 
(1) Пред да се одобри за прв пат користењето на ти-

њата на една површина, треба да се обезбеди испитува-
ње на почвата на површините кадешто се нанесува ти-
њата од страна на акредитирани лаборатории. 

(2) Испитувањето на почвата треба да опфати ана-
лиза на следниве параметри:  

- рН; и  
- кадмиум, бакар, никел, олово, цинк, жива и хром.  
(3) Анализите на почвата се вршат согласно усвое-

ните македонски стандарди или меѓунардони стандар-
ди доколку истите не се преземени во Република Маке-
донија, а доколку такви не постојат со примена на ва-
лидирани лабараториски методи. Границата на секој 
присутен метал или арсен трба да биде со еден ред по-
ниска од  сопствената вредност за максимална дозволе-
на концентрација на секој елемент согласно Прилог 1 
на овој правилник.  

(4) Анализата на почвата се утврдува во дозволата 
за користење на тињата, земајќи ја предвид содржината 
на метали во почвата пред употребата на тињата, коли-
чеството и составот на употребената тиња и другите 
релевантни фактори.  

(5) Земањето на примероци од почвата се врши сог-
ласно став (3) од овој член. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 сеп-
тември 2011 година.  

 
                                  Министер за животна средина и 
10 мај 2011 година              просторно планирање, 

Скопје                           д-р Неџати Јакупи, с.р. 
 
              Министер за здравство,  
                     Бујар Османи, с.р. 
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1845. 
Врз  основа на член 114, став (6) од Законот за во-

дите („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 ми-
нистерот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА СОБИРАЊЕ, ОД-
ВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ, НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И 
ЕКПЛОАТАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ И СТАНИЦИ 
ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИТЕ OТПАДНИ 
ВОДИ, КАКО И ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ, ПА-
РАМЕТРИТЕ, СТАНДАРДИ НА ЕМИСИЈАТА И 
НОРМИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ ЗА ПРЕДТРЕТМАН, 
ОТСТРАНУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТ-
ПАДНИ ВОДИ, ИМАЈЌИ ГО ВО ПРЕДВИД ОП-
ТОВАРУВАЊЕТО И МЕТОДОТ ЗА ПРОЧИСТУ-
ВАЊЕ НА УРБАНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ КОИ-
ШТО СЕ ИСПУШТААТ ВО ПОДРАЧЈАТА ЧУВ-
СТВИТЕЛНИ НА ИСПУШТАЊЕ НА УРБАНИ  

ОТПАДНИ ВОДИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за собирање, одведување, прочистување на урба-
ните отпадни води, начинот и условите за пректирање, 
изградба и екплоатација на системите и станици за 
прочистување на урбаните отпадни води, и техничките 
стандарди, параметри, стандарди на емисијата, и нор-
мите за квалитет за предтретман, отстранување и про-
чистување на отпадни води, имајќи го во предвид опто-
варувањето и методот за прочистување на урбаните от-
падни води коишто се испуштаат во подрачјате чув-
ствителни на испуштање на урбани отпадни води. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Во смисла  на овој правилник, определени употре-
бени изрази го имаат следното значење:  

1. „Агломерација“ е подрачјето во кое населението 
и/или стопанските активности се концентрирани во до-
волна мера за урбаната отпадна вода да се собира и да 
се одведува до станиците за прочистување  на урбаните 
отпадни води или до крајната точка на испуштање;   

2. „Примарно прочистување“ е прочистувањето на 
урбаната отпадна вода со физички и/или со хемиски 
процеси во кои спаѓа таложењето на суспендираните 
цврсти материи или другите процеси во кои БПК5 на 
влезната отпадна вода се намалува за најмалку 20% 
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
91/271/EEЦ  на Советот  за третман на урбани отпадни води, 
(Celex бр. 31991L0271). 
 

пред испуштањето, а вкупните суспендирани цврсти 
материи на влезната отпадна вода се намалуваат за нај-
малку 50%;  

3. „Секундарно прочистување“ е прочистувањето 
на урбаната отпадна вода со процес кој  подразбира би-
олошки третман со секундарно таложење или друг про-
цес со кој се постигнуваат барањата утврдени во При-
лог1, табела 1;  

4. „Соодветно прочистување“ е прочистувањето на 
урбаната отпадна вода со секој процес и/или систем за 
отстранување, кој по испуштањето им овозможува на 
реципиентот да ги исполни целите на квалитетот сог-
ласно одредбите од Законот за води;  

5. „Степен на прочистување на отпадната вода“ е 
примарно, секундарно или соодветно прочистување на 
отпадната вода; 

6. „Тиња“ е талог или мил, преостанат од станиците 
за прочистување  на урбаните отпадни води, кој може 
да биде прочистен или непрочистен;  

7. „Високате планинска регија“ е подрачје кое се 
наоѓа над 1500 метри надморска височина; 

8. „Ефлуентот“ е отпадна вода која прочистена или 
непрочистена се испушта во канализациониот систем 
или во реципиент; 

9. „Правно лице одговорно за управување со кана-
лизациониот систем или со системот за управување со 
станици за прочистување на отпадни води“ е правно 
лице основано согласно закон кое ги врши сите или не-
колку дејности на  собирање и одведување, третман и 
прочистување на урбаните отпадни води, без разлика 
на сопственоста и правниот основ за вршење на дејно-
ста и согласно дозволата за отпадни води; и  

10. „БПК5“ е пет дневна биолошка потрошувачка 
на кислород.  

 
Член 4 

(1) Правните и физичките лица отпадната вода што 
ја создаваат треба  ја испуштаат во канализациониот 
систем согласно одредбите од Законот за водите и За-
конот за снабдување со вода за пиење и одведување на 
урбани отпадни води, на начин, количина и квалитет 
како што е определено во договорите за вршење на ус-
луга за собирање, одведување и прочистување на урба-
ната отпадна вода.  

(2) Урбаните отпадни води се собираат и одведува-
ат до локациите за прочистување заради испуштање во 
реципиентот и тоа:  

- за агломерации поголеми од 15 000 е.ж., 
- за агломерации од 10 000 е.ж. до 15 000 е.ж., и 
- за агломерации од 2000 до 10 000 е.ж., за урбани 

отпадни води кои се испуштаат во чувствителни по-
драчја на реципиентот.   

(3) Собирањето, одведувањето и прочистувањето на 
отпадните води, се врши согласно најпогодната можна 
изодливост за собирање, одведување и прочистување 
на отпадните води, земајќи ги во предвид трошоците за 
собирање и одведување на отпадните води, трошоците 
за решението, мерките и акивностите во однос на за-
штитата на животната средина, оправданоста на утвр-
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дените агломерации, комуналниот концепт на планира-
ње и оптималното оптоварување на уредите за потре-
бен степен на прочистување на урбаните води заради 
нивно испуштање во реципиентот, како и начинот на 
третирање на милот.  

(4) Правно лице кое е одговорно за урбаните отпад-
ни води при вршењето на својата дејност треба да води 
сметка за степенот на прочистување на отпадните во-
ди, мерките и активностите во однос на заштитата на 
животната средина, оправданоста на утврдените агло-
мерации, комуналниот концепт на планирање и опти-
малното оптоварување на уредите за потребен степен 
на прочистување на урбаните води, како и начинот на 
третирање на тињата.  

(5) Во случај кога постоењето на канализациониот 
систем за собирање,  одведување и прочистување на 
урбаните отпадни води не е оправдан од аспект на за-
штитата на животната средина, односно предизвикува 
прекумерен трошок, се користи поединечен систем за 
прочистување на отпадните води или друго соодветено 
прочистување на отпадните води со кој би се постиг-
нал ист степен на заштита на животната средина. 

(6) Испуштањето на урбани отпадни води во кана-
лизациониот систем се врши на начин со кој се обезбе-
дува исполнување на барањата поврзани со утврдените  
граничните вредности на емисии на водите што се ис-
пуштаат и стандардите за квалитет определени со Зако-
нот за водите, дозволата за испуштање или интегрира-
ната еколошка дозвола издадена согласно Законот за 
животна средина. 

 
Член 5 

(1) Проектирањето, изградбата и експлоатацијата 
(одржувањето) на системите и станиците за прочисту-
вање на урбаните отпади води се изведуваат во соглас-
ност со најдобрите достапни техники кои не предизви-
куваат  прекумерни трошоци, особено во однос на:  

- оптоварувањето на постројката за прочистување 
на урбаната отпадна вода изразено во е.ж.;  

- волуменот и параметрите за квалитет на урбаната 
отпадна вода;  

превенцијата на протекувањата; и 
- ограничувањето на загадувањето на реципиентот, 

предизвикано со прелевањата на атмосферските води.  
(2) Оптоварувањето од став 1 алинеја 1 од овој член 

се пресметува врз основа на максималното неделно 
просечно оптоварување кое влегува во постројката за 
прочистување  урбаните отпадни води во текот на една 
година - со исклучок на невообичаените ситуации, како 
што се оние предизвикани со поројни дождови. 

(3) Системите и станиците за прочистување на урбани 
отпадни води се проектираат, градат и одржуваат на начин 
со кој што се обезбедува постигнување на утврдениот сте-
пен на прочистување на урбаните отпадни води, земајќи ги 
во предвид сите нормални локални климатски услови и за 
сезонските варијации во оптоварувањето. 

(4) Системите и станиците за прочистување на от-
падни води според капацитетот за прочистување треба 
да се проектираат, градат и експлоатираат на начин кој 

ќе обезбеди земање на примероци/мостри на проток 
или на време согласно актот со кој се утврдува методо-
логијата, референтните мерни методи, начинот и пара-
метрите на мониторинг на отпадните води.  

 
Член 6 

(1) Урбаните отпадни води кои се одведуваат во ка-
нализациониот систем, пред испуштањето треба да би-
дат подложени на секундарно прочистување или на 
еквивалентно прочистување преку системи и станици 
за прочистување на урбани отпадни води, и тоа: 

- за сите испуштања на урбана отпадна вода од аг-
ломерации од 10000 до 15000 е.ж.; 

- за сите испуштања на урбана отадна вода од агло-
мерации поголеми од  15000 е.ж.; и 

-  за испуштања во реципиент од агломерации од 
2000 до 10000 е.ж. 

(2) Во агломерациите каде не постои системи или 
станици за пречистување на урбаните отпадни води, 
испуштањето на отпадните води се врши со претходно 
испитување на параметрите од ефлуентот за предвиде-
ниот степен на прочистување и со континуирано следе-
ње на количината на испуштената отпадна вода од ка-
нализациониот систем, се до изградбата на системи и 
станици за пречистување на урбаните отпадни води.  

(3) Отпадните води кои потекнуваат од индустри-
ски сектори утврдени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник, можат да бидат одведени во канализа-
циониот систем за агломерации со повеќе од 4000 е.ж. 

(4) За испуштање отпадни води утврдени во став 3 
од овој член од агломерациии со помалку од 4000 е.ж. 
пред да се испуштат во канализациониот систем треба 
соодветно да се прочистат заради постигнување на нај-
мало влијание на животната средина. 

(5) Системите и станиците за прочистување  на от-
падните води се проектираат или реконструираат на 
начин што ќе се овозможи земање на репрезенативни 
мостри од отпадна вода која влегува во станицата и од 
прочистената отпадна вода, пред да бидат испуштени 
во реципиентот.  

 
Член 7 

(1) Отпадните води прочистени согласно членовите 
4 и 6 од овој правилник треба да ги исполнуваат бара-
њата утврдени во Прилог 1, табела 1 кој е составен дел 
од овој на овој правилник. 

(2) Испуштањата на урбаните отпадни води во ре-
ципиентот кој се наоѓа во високите планински регии и 
кога примената на ефективно биолошко прочистување  
е тешко поради ниските температури, можат да бидат 
подложени на прочистување  кое е помалку строго од 
она пропишано во став 1 од овој член.  

(3) Неможноста или потешкотиите за примена на 
барањата од став 1 на овој член се докажува со најпо-
годната можна изодливост за собирање, одведување и 
прочистување на отпадните води во која се утврдува 
соодветното прочистување на отпадните води кои се 
испуштаат и кои немаат негативно влијание врз живот-
ната средина. 
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Член 8 
(1) Методот кој се употребува за прочистување на 

урбаните отпадни води зависи од чувствителноста на 
подрачјата на реципиентот во кои се испуштаат отпад-
ните води определени согласно актот со кој се пропи-
шува критериумот за утврдување на зоните чуствител-
ни на испуштање на урбани отпадни води.  

(2) Листата на чуствителните подрачја и условите 
за собирањето, одведувањето, прочистувањето и ис-
пуштање отпадни води е составен дел на планот од-
носно плановите за управување со подрачјето на ре-
чен слив на чие подрачје се наоѓа чувствителната од-
носно помалку чувствителната зона, согласно Законот 
за водите. 

 
Член 9 

(1) Урбаните отпадни води кои се одведуваат во ка-
нализациониот систем пред испуштање во чувствител-
ните подрачја на реципиентот треба да бидат подложе-
ни на построго прочистување од она што е пропишано 
во член 4 од овој правилник, за сите испуштања од аг-
ломерациите поголеми од 10000 е.ж. 

(2) Отпадните води прочистени во станици за при-
чистување кои се испуштаат во чувствителни подрачја 
чии води на реципиентот се предмет на еутрофикација 
согласно актот со кој се пропишува критериумот за 
утврдување на зоните чуствителни на испуштање на 
урбани отпадни води дополнително треба да ги испол-
нуваат барањата утврдени во Прилог 1, табела 2 од 
овој правилник.   

(3) Отпадните води од индивидуалните станици за 
прочистување за урбаните отпадни може да не се пре-
чистуваат согласно став (1) и (2) на овој член доколку 
се покаже дека минималниот процент на намалување 
на севкупното оптоварување што влегува во сите ста-
ници за прочистување за урбаните отпадни води во тие 
подрачја изнесува најмалку 75 % за вкупниот фосфор и 
најмалку 75 % за вкупниот азот. 

(4) Во случај кога квалитетот на водата во реципи-
ентот не е во согласност со Правилникот за методоло-
гија за проценката на речените слива (*1), може да при-
менат построги услови од оние утврдени во Прилог 1 
табела 1 и/или табела 2 , во дозволата за испуштање на 
отпадни води или во интегрираната еколошка дозвола 
издадена согласно Законот за животна средина, се до-
дека не се постигне добра еколошка состојба на повр-
шинските води.  

(5) Точките на испуштање на урбаната отпадна вода 
треба да  бидат одбрани такашто во најголема можна 
мера  ќе се минизираат ефектите врз реципиентот. 

 
Член 10 

(1) Испуштањата на ефлуентот од агломерации од 
10000 до 15000 е.ж. во чувствителните подрачја чија 
чувствителност е помала согласност Прилог 2 од овој 
правилник, можат да подложат на помалку строги про-
чистувања од пропишаното во член 9, доколку:   

- ефлуентот подложи барем на примарно прочисту-
вање  во согласност со методите утврдени во актот со 
кој се утврдува методологијата, референтните мерни 
методи, начинот и параметрите на мониторинг на от-
падните води; и 

- со најпогодната можна изодливост за собирање, 
одведување и прочистување на отпадните води се до-
каже дека ефлуентот нема да има негативно влијание 
врз животната средина.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, кога се  до-
кажало дека повисокиот степен на прочистување нема 
да има никакви придобивки за животната средина, ис-
пуштањата на ефлуент во помалку чувствителните по-
драчја од агломерациите со е.ж. поголем од 150000, 
можат да бидат подложени на прочистување, предви-
дено за отпадните води од агломерациите со е.ж. од 
10000 до 150000.  

 
Член 11 

 
Урбаните отпадни води кои влегуваат во канализа-

циониот систем пред испуштање треба да бидат подло-
жени на соодветно прочистување во случај на испу-
штања во реципиент со агломерации помала од 2000 
е.ж. 

 
Член 12 

Прочистената отпадна вода повторно ќе се користи, 
секогаш кога тоа е соодветно согласно Правилникот за 
поблиските услови, начинот и максимално дозволените 
вредности и концентрации на параметрите на прочи-
стените отпадни води за нивно повторно користење(*2).  

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија” а ќе отпочне да се применува од 1 септем-
ври 2011 година.  

 
11 мај 2011 година  

  Скопје 
 

Министер за животна средина Министер за транспорт 
и просторно планирање, и врски , 
д-р Неџати Јакупи, с.р. д-р Миле Јанакиески, с.р. 
 
 
 
 
 
(*1) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 

2000/60/EC на Европскиот парламент и Советот  со којашто се 
воспоставува рамка за дејстувањето на Заедницата во сфера на 
водната политика, (Celex бр. 32000L0060). 

(*2) 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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1846. 

Врз  основа на член 117, став (2) од Законот за во-
дите („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 ми-
нистерот за здравство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И МАКСИ-
МАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И КОН-
ЦЕНТРАЦИИ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОЧИСТЕ-
НИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ ЗА НИВНО ПОВТОРНО  

КОРИСТЕЊЕ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови, начинот и максимално дозволените вредности и 
концентрации на параметрите на прочистените отпад-
ни води за нивно повторно користење.  

 
Член 2 

(1) Прочистената отпадна вода од станиците за пре-
чистување на отпадни се користи повторното доколку 
пречистувањето е соодветно и не влијае штетно на жи-
вотот и здравјето на луѓето.  

(2) Прочистената отпадна вода може да се користи 
повторно доколку со проценување се утврдат параме-
трите и нивните концентрации во отпадните води и ако 
се докаже дека користењето нема да предизвика нега-
тивно влијание врз животната средина.  

 
Член 3 

Прочистената отпадна вода може да се користи по-
вторното за технолошки цели доколку се исполнети ба-
рањата за квалитет на отпадната води  и ако таквата во-
да не преставува дел од производот што се произведу-
ва.     
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
91/271/EEЦ на Советот за третман на урбани отпадни води, 
(Celex бр. 31991L0271).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
(1) Прочистената отпадна вода може да се користи 

повторно за наводнување доколку со прочистувањето 
се исполнети барањата од Прилогот  кој е составен дел 
на овој правилник.   

(2) Покрај условите од став (1) на овој член, за по-
вторното користење на прочистените урбани отпадни 
води за наводнување се земаат во предвид и следните 
услови:  

- типот на почвата; 
- видот на земјоделските култури кои се наводнува-

ат, вкучително и режимот на наводнување; 
- хидрогеолошки услови, вклучувајќи ги карактери-

стиките на водниот објект, геолошко-литолошкиот со-
став, степенот на загаденост на почвата, способноста за 
прочистување на почвата, составот и длабочината на 
подземните води; и 

- технологиите на наводнување, вклучувајќи ги 
вредностите кои ги определуваат неопходните коли-
чества вода за наводнување потребни за соодветната 
земјоделска култура одгледувана на соодветниот тип 
на почва.   

(3) Кога прочистената отпадна вода се користи за 
наводнување корисникот треба да го следи квалитетот 
на почвата што ја наводнува, како и квалитетот земјо-
делските култури што ги произведува.   

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија” а ќе отпочне да се применува од 1 септем-
ври 2011 година.  

 
10 мај 2011 година 

    Скопје  
 

Министер за животна средина Министер 
и просторно планирање, за здравство, 
д-р Неџати Јакупи, с.р. д-р Бујар Османи с.р. 
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