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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз  основа на член 30 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 
52/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 

ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ВОДАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрaзецот на барањето за 

користење на вода и потребната документација која се приложува кон барањето за 
издавање дозвола за користење на водата.

Член 2
(1) Барањето за издавање на дозвола за користење вода се поднесува во електронска и 

писмена форма на образец во А4 формат, на хартија во бела боја.
(2) Формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозвола за 

користење се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
(3) Во прилог на барањето од став (1) на овој член се приложува и следната 

документација:
-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; 

- 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 Законот за животната средина и

- 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) 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. 
(5) 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.  
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(6) За постојни објекти за кои барателот не поседува водостопанска согласност и/или 
водостопанска дозвола од став (4) 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.

(7) 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.

(8) 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. 

(9) 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
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република  Македонија“.

Бр.13-1705/6 Министер за животна средина
25 јули 2017 година и просторно планирање,

Скопје Садула Дураки, с.р.
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