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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 

2016 година.

Бр. 08-1660/1  Претседател
14 март 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                                

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Член 1
Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 

161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15), во членот 26 ставот (4) се 
брише.

Член 2
Во членот 30 став (2) се менува и гласи:
„Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на животната средина ги пропишува содржината и формата на 
образецот на барањето, за користење на вода и потребната документација која се 
приложува кон барањето од ставот (1) на овој член.“.

По ставот (2) се додаваат десет нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), 
кои гласат:

(3) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) на овој член ја доставува 
документацијата од ставот (2) од овој закон, а особено: 

- доказ за упис во Централен регистар на Република Македонија, 
- имотен лист и копијa од катастарски план на парцелите на местото каде ќе се зафаќа, 

односно црпи вода или документ со кој се докажува дека барателот е носител на друго 
стварно право врз парцелата, 

- основен проект за водостопански објекти и постројки изработен од страна на  правно 
лице кое поседува лиценца за проектирање  согласно со Законот за градење, 

- ревизија на основниот проект од алинејата 3 од овој став, изработена од правно лице 
кое поседува лиценца за ревизија согласно со Законот за градење, 
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- решение за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина односно 
решениe за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од 
надлежен орган согласно Закон за животна средина,

- топографска карта во размер 1:25.000, со координатно позиционирање на местото на 
зафаќање и местото на испуштање, како и локацијата на објектите и постројките.

(4) Документите од ставот (3) алинеи 1 и 2 и решението за одобрување на елаборат за 
заштита на животната средина од алинејата 5 на овој член кое го издава општината, 
општините во градот Скопје или градот Скопје согласно со Законот за животната средина 
ги прибавува овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање 
на дозвола за користење на вода, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето да ја побара документацијата од надлежниот јавен орган. 

(5) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина кое го 
издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина 
коe го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од 
областа на животната средина согласно со Законот за животната средина, од ставот (3) 
алинеја 5 на овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката 
за издавање на дозвола за користење на вода, ги прибавува од службената евиденција на 
органот.

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 
од ставот (4) од овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето. 

(7) За постојните објекти изградени врз основа на водостопанска согласност и/или 
водостопанска дозвола за користење на водата и објектите, покрај документите од ставот 
(3) алинеи 1, 2, 5  и 6 на овој член, барателот на дозволата за користење на водата треба да 
достави и:

- техничката документација врз основа на која му била издадена водостопанската 
согласност или водостопанската дозвола  и 

- копија од водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола. 
(8) За постојни објекти за кои барателот не поседува техничка документација покрај 

документите од ставот (3) алинеи 1, 2, 5  и 6 на овој член, барателот доставува и проект на 
изведена состојба, со кој се прикажува фактичката состојба на постојните објекти, 
изработен од правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за 
градење.

(9)  За постојните објекти за кои барателот не поседува водостопанска согласност и/или 
водостопанска дозвола од ставот (7) алинеја 2 на овој член, покрај документите од ставот 
(3) на овој член, барателот доставува одобрение за градење и/или дозвола за употреба на 
објектот согласно со Законот за градење.

(10) Во случај кога барањето се поднесува за користење на вода за консумирање од 
страна на човекот, за преработка и производство на храна, за одгледување на риби и водни 
птици и за напојување на добиток и/или наводнување на земјоделски површини, кон 
барањето, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и документ 
за исправност на водата, односно потврда дека водата одговара за намената издадена од 
надлежен орган за безбедност на водата.                 
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(11) Во случај кога барањето се поднесува за користење на подземни води, кон 
барањата, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и елаборат 
за извршени хидро - геолошки истражувања. 

(12) За дејностите за коишто се доделува концесија или јавно приватно партнерство,  
кон барањето за користење на води, покрај документите од ставот (3) на овој член 
барателот доставува и договор за концесија или јавно приватно партнерство. 

Член 3
Во членот 32 по ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:
„(2) Постапката за консултации е задолжителна за користење на вода при експлоатација 

на минерални суровини при што кон барањето за започнување на постапка за консултации 
се доставува:

- договор за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини,
- ревидиран рударски проект, кој особено треба да содржи влијание на експлоатација 

врз површинските и подземните води,
- решение за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина односно 

решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од 
надлежен орган согласно Законот за животната средина.

(3) Решението за одобрување на елаборат за заштита на животната средина од ставот 
(2) алинеја 3 на овој член кое го издава општината, општините во градот Скопје или 
градот Скопје согласно со Законот за животната средина ги прибавува овластеното 
службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола, кое е 
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ја побара документацијата 
од надлежниот јавен орган. 

(4) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина кое го 
издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина 
коe го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од 
областа на животната средина согласно со Законот за животната средина, од ставот (2) 
алинеја 3 на овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката 
за издавање на дозвола за користење на вода, ја прибавува од службената евиденција на 
органот.

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 
од ставот (3) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето. 

(6) За извршените консултации органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на животната средина го известува правното, односно физичкото 
лице.

Ставот (2) станува став  (7).
Ставот (3) се брише.
 

Член 4
Во членот 33 во ставот (1) зборовите: „член 30 став (2)“ се заменуваат со зборовите: 

„член 30 став (2) и член 80 став (2).“

Член 5
Во членот 34 во ставот (2) зборовите: „член 30 став (2)“ се заменуваат со зборовите: 

„член 30 став (2) и член 80 став (2).“
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Член 6
Во членот 40 ставот (3) се менува и гласи:
„Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на животната средина ги пропишува формата и содржината на 
образецот на дозволата за користење на вода.“

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и 
(21) се бришат.

Член 7
Во членот 51 во ставот (6) зборот „седум“ се заменува со бројот „15“.

Член 8
Во членот 80 по ставот (2) се додаваат седум нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9), 

кои гласат: 
„(3) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) на овој член ја доставува 

документацијата од ставот (2) од овој закон, а особено:
- доказ за упис во Централен регистар на Република Македонија, 
- доказ за постоење на право на управување со системот за собирање, одведување и 

прочистување отпадни води, доколку барањето се поднесува за испуштање од системот,
- имотен лист или копија од катастарски план на парцелата на местото каде ќе се наоѓа 

пречистителната станица за отпадни води или доказ дека барателот е носител на друго 
право над парцелата,  

- основен проект за водостопански објекти и постројки изработен од страна на  правно 
лице кое поседува лиценца за проектирање  согласно со Законот за градење,

- ревизија на основниот проект од алинејата 4 од овој став изработен од правно лице 
кое поседува лиценца за ревизија согласно со Законот за градење,

- решение за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина односно 
решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од 
надлежен орган согласно со Законот за животна средина,

- топографска карта во размер 1:25000, со координатно позиционирање на местото на 
испуштање, како и локацијата на објектите и постројките,

- договор за услуги и услови за приклучок на канализационен систем или на систем за 
одведување отпадни води или потврда дека нема можност за приклучување во постојниот 
систем и договор за услуги за третман на мил, договор за услуги за собирање и чистење 
септички јами.

(4) Документите од ставот (3) алинеи 1 и 3 на овој член и решението за одобрување на 
елаборат за заштита на животната средина од алинејата 6 на овој член кое го издава 
општината, општините во градот Скопје или градот Скопје согласно со Законот за 
животната средина ги прибавува овластеното службено лице во органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води 
постапката за издавање на дозвола за испуштање во водите, кое е должно во рок од три 
дена од денот на приемот на барањето да ја побара документацијата од надлежниот јавен 
орган. 

(5) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина 
кое го издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина 
коe го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од 
областа на животната средина согласно Законот за животната средина од ставот (3) 
алинеја 6 на овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката 
за издавање на дозвола за испуштање во водите, ги прибавува од службената евиденција 
на органот.
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(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 
од ставот (4) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето. 

(7) За постојните објекти изградени врз основа на водостопанска согласност и/или 
дозвола за испуштање на водата, покрај документите од ставот (3) алинеи 1, 2, 3, 6, 7 и 8 
на овој член, барателот на дозволата треба да достави и:

- техничка документација врз основа на која му била издадена водостопанската 
согласност или водостопанската дозвола (идеен проект, основен проект или главен 
проект) или извод од техничката документација – хидротехнички дел, којшто треба да ги 
содржи елементите на техничката документација,

- копија од водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола и 
- документ од последната серија лабораториски анализи на отпадната вода која се 

испушта во системот.
(8)  За постојни објекти за кои барателот не поседува техничката документација, покрај 

документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и проект на изведена 
состојба, со кој се прикажува фактичката состојба на постојните објекти, изработен од 
правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за градење.

(9) За постојни објекти за кои барателот нема копија од претходната водостопанска 
согласност и/или водостопанска дозвола, покрај документите наведени во ставот (3) на 
овој член, барателот доставува градежна дозвола и/или дозвола за користење на објектот 
согласно Законот за градење и техничката документација врз основа на која била издадена 
градежната дозвола (основен или главен проект) или проект за процена на состојбата на 
градбата или извод од техничката документација – хидротехнички дел, којшто треба да ги 
содржи елементите од техничката документација од ставот (7) алинеја 1 на овој член.

Член 9
Во членот 82 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20) (21)и (22) се бришат. 

Член 10
Членот 142-а се менува и гласи: 
(1) Дозволата за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците 

се издава врз основа на поднесено барање за добивање на дозвола кое подносителот го 
доставува до органот на државната управа  надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина.

(2) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) на овој член ја доставува следната 
документација:

- техничка документација (основен проект, ревизија на основниот проект и геодетски 
елаборат) која особено содржи хидролошка и хидрауличка пресметки за големите и 
малите води и за подземните води, траса, нивелета, хидраулички профил на коритото на 
водотекот или дел од него што претставува една регулациона целина, количеството на 
наносот и други податоци кои се од значење за режимот на водите и за заштита и 
унапредување  на животната средина и природата; 

- ревизија на основниот проект од алинејата 1 од овој став изработен од правно лице 
кое поседува лиценца за ревизија согласно со Законот за градење  и 

- решение за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина односно 
решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од 
надлежен орган согласно Закон за животната средина.
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(3) Дозволата за вадење на песок, чакал и камен од бреговите на езерата и 
акумулациите се издава врз основа на техничка документација, која особено содржи 
режим на осцилации на нивото на водата, количеството на наносот, влијанието на 
стабилноста на крајбрежјето и други податоци кои се од значење за режимот на водите и 
за заштита  и унапредување на животната средина и природата.

(4) Решението за одобрување на елаборат за заштита на животната средина од ставот 
(2) алинеја 3 на овој член кое го издава општината, општините во градот Скопје или 
градот Скопје согласно со Законот за животната средина го прибавува овластеното 
службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за вадење на 
песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците, кое е должно во рок од три 
дена од денот на приемот на барањето да ја побара документацијата од надлежниот јавен 
орган. 

(5) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина кое го 
издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина 
кој го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од 
областа на животната средина согласно со Законот за животната средина, од ставот (2) 
алинеја 2 од овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката 
за издавање на дозвола за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на 
водотеците, ги прибавува од службената евиденција на органот.

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 
од ставот (4) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето.

(7) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина од ставот (1) на овој член е должен во рок од 30 дена од денот на 
добивањето на барањето да донесе решение за издавање на дозволата, односно за 
одбивање на барањето за издавање на дозволата за вадење на песок, чакал и камен од 
коритата и бреговите на водотеците.

(8) Против решението до ставот (7) на овој член, барателот во рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението има право да изјави жалба до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“.

Член 11
Членот 142-б се брише.

Член 12
Во членот 176 во ставот (2) точката 1) се брише.
 

Член 13
Во членот 178 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 

(17), (18), (19), (20) (21)и (22) се бришат. 

Член 14
По членот 247 се додава нов член 247-а, кој гласи:

„Член 247 -а
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина кое во роковите од членовите 40 
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став (1), 82 став (2) и 178 став (1) од овој закон, не донесе решение за издавање на 
дозволата за користење на водата, дозвола за испуштање на води и дозвола за вадење на 
песок, чакал и камен или водостопанска согласност односно решение за одбивање на 
барањето за издавање на дозволата односно согласност.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се му изрече за 
прекршок на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина ако не ги побара доказите по 
службена должност во роковите утврдени во членовите 30 став (4) , 32 став (3), 80 став (4) 
и 142-а став (4) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 
доказите ако не ги достави бараните докази во роковите утврдени во членовите 30 став 
(6), 32 став (5), 80 став (6) и 142-а став (6) од овој закон.

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка води и 
прекршочна постапка изрекува надлежниот суд.“.

Член 15
Подзаконските прописи од овој закон се донесуваат во рок од 30 дена од денот на 

влегување во сила на овој закон.
 

Член 16
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.

Член 17
Одредбите на членoвите 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 14 ќе започнат да се применуваат со 

денот на започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка согласно со 
членот 141 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ број 124/15).

Член 18
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.


