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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВОДИТЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ брoj 87/2008, 

6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 180/14) воГлавата IV. 
Заштита на водите, Поглавје 2. Цели за животната средина за водите, по членот 

89 се додава нов член 89-а кој гласи: 
 

„ Член 89 - а 
 

Општи одредби за цели за животната средина за водите 

 
(1) Заради зачувување и обновување на состојбата на површинските и 

подземните води се утврдуваат минимум цели на квалитетот на животната 
средина за водите и цели на квалитетот на водите за определена намена. 
(2) Целите на квалитетот на животната средина се утврдуваат според капацитетот 

на водните тела за самопрочистување, за поддршка на биодиверзитетот и 
функционирање на екосистемите. 

(3) Во зависност од состојбата на водното тело се определуваат целите на 
квалитет на водите за определена намена согласно член 13 од овој закон.“ 

 

Член 2 
Членот 90 се менува и гласи: 

„(1) Со површинските води се управува на начин со кој се обезбедува: 
1) избегнување на влошувањето на состојбата на водите и влијанијата кои 
предизвикуваат влошување на состојбата на водните екосистеми и на хемиската 

состојба на водите; 
2) постигнување добра состојба на водните тела и на водните екосистеми, како и 

на екосистемите зависни од вода и 
3) постигнување добра хемиска состојба и добар еколошки потенцијал на водата 
кај вештачките и значително изменетите водни тела, имајќи ги предвид посебните 

услови утврдени за заштитните зони предвидени со одредбите од членовите 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102 и 103 на овој закон. 

(2) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина ја пропишува класификацијата на површинските води. 

(3) Со прописот од став (2) на овој член се пропишуваат: 
- дефиниции за класификација на еколошката состојба на површинските води 

која може да биде висока, добра, умерена, недоволна и лоша; 
- карактеристиките и минимум стандардите за определување на добра хемиска 
состојба на површинските водни тела; 

- карактеристиките и минимум стандардите за определување на добра еколошка 
состојба на површинските водни тела; 

- карактеристиките и минимум стандардите за определување на добра хемиска 
сосотојба и добар еколошки потенцијал на силно изменетите и вештачки 

површински водни тела; 
- супстанциите, стандардите за еколошки квалитет и начинот на определување на 
класата на хемиската состојба на површинските водни тела; 

- стандардите за еколошки квалитет, индекси за еколошки квалитет и други 
гранични вредности како и начинот на определување на класата на еколошката 

состојба/потенцијал на површинските водни тела и 
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- начинот за класификација на состојбата на површинските водни тела. 
(4) Класификацијата на состојбата на површинското водно тело се утврдува 

според неговата еколошка состојба, еколошкиот потенцијал за силно изменети и 
вештачки водни тела согласно член 4 став (1) точка 20 од овој закон и хемиската 
состојба. 

(5) Еколошката состојба на површинските води се класифицира земајќи ги 
предвид четирите главни групи на елементи на квалитетот кои се: 

а) Биолошки елементи; 
б) Хидроморфолошки елементи; 
в) Хемиски и физичко-хемиски елементи и 

г) Специфични загадувачки материи. 
(6) Хемиската состојба на површинските водни тела се определува преку 

присуство/отсуство на група приоритетни материи и останати други загадувачки 
материи и нивните концентрации. 

(7) Врз основа на карактеристиките утврдени со прописот од став (2) на овој член 
и програмата на мерки од член 73 од овој закон, во планот за управување со 
речниот слив, за секое водно тело во сливот се определуваат цели на животна 

средина за тоа водно тело и рокот за постигнување на добра состојба и програма 
на мерките за тоа водно тело со цел: 

1) намалување на испуштањата на загадувачките материи и супстанции; 
2) прогресивно намалување на испуштањата, како и истекување на определени 
загадувачки материи и супстанции или групи загадувачки материи и супстанции 

коишто претставуваат значителен ризик за водата како медиум на животната 
средина, вклучувајќи ја и водата за пиење (приоритетни материи и супстанции); 

3) престанок и постепено намалување на испуштањата на приоритетни опасни 
материи и супстанции; 
4) санирање или ублажување на последиците од какво било загадување на 

водите, крајбрежните земјишта и водните живеалишта; 
5) враќање на природната состојба на водното тело во случај кога тоа е можно и 

доколку за тоа не се потребни несоодветно високи трошоци, односно не 
предизвикува значителни негативни последици по животната средина, 
пловидбата и рекреацијата, складирањето вода за водоснабдување, 

наводнувањето и производството на електрична енергија, регулацијата на 
водотеците, заштитата од поплави и други важни активности поврзани со 

човечкиот развој и 
6) подобрување на карактеристиките на вештачките и силно изменетите 
површински водни тела. 

(8) Рокот за постигнување на целите на животната средина утврдени со планот за 
управување со речен слив за површинските води кои влегуваат во заштитени 

подрачја прогласени согласно со Законот за заштита на природата треба да биде 
усогласен со роковите за постигнување на стандардите за животна средина кои 
произлегуваат од прописите согласно со Законот за заштита на природата.“ 

 
Член 3 

Членот 92 се менува и гласи: 
„(1) Со подземните води се управува на начин на кој се: 
1) избегнува влошување на нивната квантитативна и хемиска состојба; 

2) намалува значителната и постојана тенденција на пораст, значителниот и 
долготраен растечки тренд на концентрација на загадувачката материја во водите 

којашто е резултат на активностите на човекот; 
3) обезбедува рамнотежа меѓу црпењето и повторното полнење на подземните 

води и 
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4) постигнува добра квантитативна и хемиска состојба на подземните води имајќи 
ги предвид посебните услови утврдени за заштитните зони предвидени со 

членовите од 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 и 103 од овој закон. 
(2) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина е должен да ја определи секоја значителна и постојана 

тенденција на пораст на концентрациите на загадувачка материја, групите 
загадувачи или показатели на загаденост кои се утврдени во телата или групите 

тела на подземни води кои се ризични, како и да ја дефинира почетната точка 
која ќе служи како референтна состојба со која се покажува тенденцијата на 
промена на состојбите од ставот (1) точка 2) на овој член. 

(3) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина ja пропишува класификацијата на подземните води. 
(4) Класификацијата на состојбата на подземните водни тела се утврдува според 

неговата квантитативна состојба и хемиската состојба. 
(5) Квантитативна состојба на подземните води се определува преку режимот на 
ниво на подземни води. 

(6) Хемиската состојба на подземните води се класифицира земајќи ги во предвид 
спроводливоста и концентарциите на загадувачи. 

(7) Со прописот од став (3) од овој член се пропишуваат: 
- методот, параметрите, како и начинот за проценка и определување на добра и 
слаба квантитативна состојба на подземните води; 

- методот, параметрите, како и начинот за проценка и определување на добра и 
слаба хемиска состојба на подземните води; 

- стандардите за квалитет на подземните води; 
- определувањето на повратен и значителниот и долготраен растечки тренд на 
концентрација на загадувачката материја во водите којашто е резултат на 

активностите на човекот, како и за определување на почетната точка која ќе 
служи како референтна состојба со која се покажува трендот за враќање во 

првобитната состојбa од ставот (1) точка 2 на овој член; 
- методот и начинот на определување на гранични вредности за загадувачите на 
подземни води и индикатори на загадување и 

- метод и начинот за утврдување на значителна и постојана тенденција на пораст 
на концентрациите на загадувачка материја и определување на почетна точка 

која ќе служи како референтна состојба со која се покажува тенденцијата на 
промена на состојбите од став (2) на овој член. 
(8) Со прописот од став (3) од овој член се определува и начинот на одредување 

на граничните вредности одредени за загадувачките материи, групите загадувачи 
и показателите на загаденост кои се утврдени во телата или групите тела на 

подземни води кои се ризични како и листата за загадувачки материи и нивните 
показатели. 
(9) Врз основа на прописот од ставот (3) на овој член и програмата на мерки од 

член 74 од овој закон, во планот за управување со речниот слив, за секое 
подземно водно тело во сливот се определуваат цели на животна средина за тоа 

водно тело и рокот за постигнување на добра состојба и програма на мерките за 
секое подземно водно тело. 
(10) Рокот за постигнување на целите на животната средина за подземните води 

кои влегуваат во заштитени подрачја прогласени согласно со Законот за заштита 
на природата треба да биде усогласен со роковите за постигнување на 

стандардите за животна средина кои произлегуваат од прописите согласно со 
Законот за заштита на природата.” 

 
Член 4 

Членот 93 и насловот на член 93 се менуваат и гласат: 
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„Член 93 
 

Услови кои треба да ги исполнуваат водите за определена намена 
 

Општите услови кои треба да ги исполнуваат водите за определена намена, како 

и конкретните услови, стандардите и вредностите за квалитет кои треба да ги 
исполнува водата за определена намена се определува со програмата на мерки од 

член 104 став (8) од овој закон, како и со прописот за минималните вредности, 
стандардите и параметрите за квалитет на водата од член 183 став (4) од овој 
закон.“ 

 
Член 5 

Членот 94 се брише. 
 

Член 6 
Во членот 240 во ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) зборовите: „Државната 
Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 

втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната Комисија за одлучување во 
втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“. 

 
Член 7 

Во членот 243 во став (1) во воведната реченица по зборот „лице“ се додаваат 

зборовите: „односно на трговец поединец“. 
Ставот (2) менува и гласи: 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно за 
трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице односно 
во трговец поединец за дејствијата од став (1) на овој член.“ 

Во ставовите (3) и (4) бројот „500“ се заменува со зборовите: „300 до 450.“ 
Во ставот (7) зборот „трикратен“ се заменува со зборот „двократен“. 

Во ставот (10) зборовите:„покана за плаќање на глоба која “ се заменуваат со 
зборовите: „мандатен платен налог кој“ и зборовите “да ја изрече” се заменуваат 
со зборовите: “да му врачи”. 

Ставот (11) се менува и гласи: 
„Доколку сторителот доброволно не ја плати глобата во рокот определен во став 

(10) на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и 
надлежниот инспектор е должен да го достави до органот надлежен за присилно 
извршување за негово извршување.“ 

По ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи: 
„(12) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина ја пропишува формата и содржината 
на мандатниот платен налог.” 
 

Член 8 
Во членот 244 во став (1) во воведната реченица по зборот „лице“ се додаваат 

зборовите: „односно на трговец поединец“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно за 

трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице односно 
во трговец поединец за дејствијата од став (1) на овој член.“ 

Во ставот (3) бројот „700“ се заменува со зборовите: „500 до 700.“ 
Во ставот (4) бројот „500“ се заменува со зборовите: „500 до 700.“ 

Во ставот (6) зборот „петкратен“ се заменува со зборот „двократен.“ 
Во ставот (7) по зборовите: „вршење на “ се додава зборот „одделна“. 
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Член 9 
Во членот 245 во став (1) во воведната реченица зборовите: „8.000 до“ се 

бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „ односно на трговец поединец 
“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно за 
трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице односно 

во трговец поединец за дејствијата од став (1) на овој член.“ 
Во ставот (3) бројот „1000“ се заменува со зборовите: „800 до 1000“. 
Во ставот (4) бројот: „1000” се заменува со зборовите: „600 до 1000”. 

Во ставот (6) зборот „седумкратен“ се заменува со зборот „двократен“. 
Во ставот (7) по зборовите: „вршење на “ се додава зборот „одделна“. 

 
Член 10 

Во членот 246 во став (1) во воведната реченица бројот „200“ се заменува со 
зборовите: „100 до 200“. 
Во ставот (2) бројот „600“ се менува со зборовите: „400 до 600“. 

Во ставот (3) зборовите: „покана за плаќање на глоба која“ се заменуваат со 
зборовите: „мандатен платен налог кој“ и зборовите “да ја” се заменуваат со 

зборовите: “да го”. 
Во ставовите (5) и (6) зборовите: „платниот налог“ се заменуваат со зборовите: 
„мандатен платен налог“. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Доколку сторителот доброволно не ја плати глобата во рокот определен во став 

(6) на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и 
надлежните инспектори се должни да го достават до органот надлежен за 
присилно извршување за негово извршување.“ 

Ставот (8) се менува и гласи: 
„Надлежните инспектори се должни да водат евиденција за издадените мандатни 

платни налози и за исходот на покренатите постапки.“ 
Ставот (9) се менува и гласи: 
„Во евиденцијата од ставот (8) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 

следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 

мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.“ 
По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11) кои гласат: 
„(10) Личните податоци од ставот (9) на овој член се чуваат пет години од денот 

на внесување во евиденцијата. 
(11) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина ја пропишува формата и содржината 
на мандатниот платен налог.“ 
 

Член 11 
Членот 248 се менува и гласи: 

„Постапка за порамнување и спогодување 
(1) За прекршоците утврдени во членот 243 став (1) од точка 2) до точка 12), 
став (2), (3) и (4) и член 244 од овој закон, надлежните инспектори од член 229 

од овој закон се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка 
за порамнување со издавање на прекршочен платен налог пред да поднесат 

барање за прекршочна постапка. 
(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за 

порамнување, надлежните инспектори во записникот забележуваат дека издаваат 
прекршочен платен налог. 
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(3) Кога прекршокот надлежните инспектори го утврдат лично или го утврдат со 
употреба на соодветни технички средства и направи, надлежните инспектори се 

должни веднаш да издадат прекршочен платен налог кој го забележуваат во 
записникот за констатиран прекршок. 
(4) Во случаите од став (2) на овој член, прекршочниот платен налог го 

потпишуваат надлежните инспектори и сторителот. 
(5) Во случаите од став (3) на овој член, прекршочниот платен налог го 

потпишуваат надлежните инспектори, а може да го потпише и сторителот. 
(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот е 
должен да ја плати изречената глоба во рок од осум дена од денот на приемот на 

прекршочниот платен налог на сметката означена во правната поука. 
(7) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од став (6) на овој член, ќе плати 

половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука од 
прекршочниот платен налог. 

(8) Доколку глобата не се плати во рокот определен во прекршочниот платен 
налог, надлежните инспектори се должни да поднесат барање за поведување на 
прекршочна постапка пред Прекршочната Комисија. 

(9) За прекршоците утврдени во член 245 од овој закон, надлежните инспектори 
можат на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за спогодување 

пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка. 
(10) Во случаите кога е постигната согласност за спогодувањето, глобата на 
сторителот може да биде намалена најмногу за една половина од максимум 

пропишаната глоба за прекршокот, а во исклучително олеснителни околности 
глобата може да биде изречена во висина од една третина од пропишаната глоба. 

(11) Постапките за порамнување и спогодување се водат согласно со одредбите 
од Законот за животната средина. 
(12) Надлежните инспектори се должни да водат евиденција за издадените 

прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки. 
(13) Во евиденцијата од ставот (12) на овој член се собираат, обработуваат и 

чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на 
прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, 
број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката. 

(14) Личните податоци од ставот (13) на овој член се чуваат пет години од денот 
на внесување во евиденцијата. 

(15) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина ја пропишува формата и содржината 
на прекршочниот платен налог.“ 

 
Член 12 

По член 248 се додава нов член 248 – а кој гласи: 
 

„Член 248 –а 

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице односно за трговецот 
поединец се врши согласно Законот за прекршоци.“ 

 
Член 13 

Започнатите постапки за издавање на дозволи за користење на водите до денот 

на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 6/2009, 161/2009, 

83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 180/14) и прописите донесени врз основа на 
тој закон. 
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Член 14 
Дозволите за користење на водите издадени до денот на влегувањето во сила на 

прописите од член 2 на овој закон со кој се менува членот 90 став (2) и член 3 од 
овој закон со кој се менува членот 92 став (3), продолжуваат да важат до истекот 
на рокот за кои тие биле издадени. 

 
Член 15 

(1) Подзаконските прописи од член 2 од овој закон со кој се менува членот 90 
став (2) и член 3 од овој закон со кој се менува членот 92 став (3), ќе се донесат 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот (1) на овој член, ќе 
се применуваат постојните прописи со кои се уредува класификацијата на 

водните тела. 
(3) Подзаконските приписи од член 7 со кој се менува членот 243 став (11), член 

10 со кој се менува членот 246 став (11) и член 11 со кој се менува членот 248 
став (15) од овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 


