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ЗАПИСНИК ОД СТРУЧНАТА РАСПРАВА 
 
Нацртот за изменување и дополнување на Водостопанската основа на 

Република Македонија 
 

 
На ден 21.09.2015 големата сала на Стопанска комора на Македонија , се 
одржа Јавна расправа по  Нацртот за изменување и дополнување на 

Водостопанската основа на Република Македонија 
 
 

Јавната расправа почна во 12:00 часот. 
 
Присутни: 
Листа на учесници  - Прилог 1 кон документот 
 
 
 
Стручната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 
 
Отварање и вовед  

1. Јавната расправа ја отвори г-ѓа Љупка Димоска Зајков, пом. 
Раководител на сектор за води при Министертвото за животна средина и 
просторно планирање  
2. Поздравна реч на Министерот за животна средина и просторно 
планирање, г-н Нурхан Изаири  

 
Министерот се заблогадари за големиот одзив и интерес за јавната расправа и 
потенцираше дека еден од основните документи за планирање и развој на 
управувањето со водите во наредните 20 години во Република Македонија е 
токму Водостопанскат основа на РМ.  
При тоа, тој истакна дека Водостопанската основа како документ се донесува 
на целата територија на  државата со цел за интегрирано планирање и 
спроведување на програмите и мерките за развој на водите а во согласност со 
националниот развој и усогласеност на економскиот развој и социјалниот 
напредок. Постоечката Водостопанска основа на Република Македонија како 
документ од 1976 година, повеќе неможе да ги исполни горенаведените 
критериуми за која цел и се донесува од причина што потребно е да се 
изработи  нова која ќе содејствува со новите прилики и меѓу другото многу 
планирани решенија за искористување на водниот потенцијал на водните 
ресурси сеуште не се реализирани, а за општините преставуваат проблем 
посебно во делот на урбанизацијата на тие простори. За таа цел до 
Министерството за животна средина и просторно планирање се обрати  
општина Штип и Јавното претпријатие за државни патишта кои побараа измена 
и долполнување на предвидената повеќенаменска акумулација Јагмулар во 
Водостопанска основа  на Република Македонија,  со коj се планира  
водоснабдување на градот Штип со околните села, наводнување на 900 ха 
земјоделско земјиште,  енергетско искористување  и заштита од поплави во 
низводниот дел. Планирана e со лoкација во долината на река Брегалница на 
25 км од вливот со реката Вардар, односно на 18 км низводно од градот Штип. 
Со  вака предложената акумулација се плави дел од експресниот пат А4 
делница Штип-Радовиш која е во фаза на изградба, дел од градската населба 
Ново село, Бањски комплекс Кежовица, погон Кожувчанка, винарии, викенд 
населби, повеќе наменски објекти, земјоделски  површини и  делови од 4 села. 
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Со оглед на тоа од изработката на Водостопанската Основа на Република 
Македонија изминати се повеќе од 40 години променети се хидролошките 
податоци кој битно влијаат за развој на водостопански објекти, променети се 
потребите на водокорисниците и нови осмислувања на изработката на 
урбанистичките плански документи кој доведоа до неминовна потреба од 
измена на параметрите на акумулацијата Јагмулар. Заради реализација на 
изградбата на експресниот пат А4 делница Штип-Радовиш, Јавното 
претпријатие за државни патишта изработи Нацрт верзија за измена и дополна 
на Водостопанската основа на Република Македонија од 1976 година за 
акумулација Јагмулар на река Брегалница. Изработувачот Градежен институт 
Македонија врз основа на постојна техничка документација, геодетски подлоги, 
добиени мислења од засегнатите општини, потребите на водокорисниците и 
земени хидролошки податоци за период од 1961- 2010 година  предложи 
алтернативно решение кое треба да ги задоволи сегашните потреби на сите 
корисници и овозможување на изградбата на експресниот пат А4 делница 
Штип-Радовиш .  
Со усвојување на алтернативното техничко решение за брана и акумулација 
Јагмулар  ќе се овозможи изградба на експресниот пат А4 делница Штип- 
Радовиш а истовремено ќе ги задоволи потребите за користење на водите од 
река Брегалница.  
 
3. м-р Јоже Јовановски,, Раководител на Одделение за заштита на животна 
средина и социјални аспекти при Јавно претпријатие за државни патишта ја 
истакна потребата од измените на водостопанската однова за делот 
акумилацијата Јагмулар 
4. Преставниците од општина Штип се забалагодарија за начинот на 
организирање на настанот и можноста на долго очекуваната иницијатива да се 
реализира 
  
Презентација на Нацртот за изменување и дополнување на Водостопанската 
основа на Република Македонија 
Г-дин Славчо Михајловски од ГИМ се произнесе за динамиката на 
спроведување на проектната задача доставена од страна на барателот Јавно 
претпријатие за државни патишта и пристапот во собирање. Техничкиот тим од 
ГИМ го презентираше лтернативното техничко решение за брана и акумулација 
Јагмулар  ќе се овозможи изградба на експресниот пат А4 делница Штип- 
Радовиш а истовремено ќе ги задоволи потребите за користење на водите од 
река Брегалница. 
Дискусија е дадена во - Аудио запис од јавната распарав 
 










