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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ 

ОТПАДНИ ВОДИ 

Член 1 

Во Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен 

весник на Република Македонија” бр.68/2004, 28/2006 и 103/2008), во членот 3 по точката 5 
се додава нова точка 5-а, која гласи:  
“5-a) “Регионален водоснабдителен систем“ е збир на хидротехнички објекти за снабдување 
на вода за пиење на две или повеќе општини;”. 

Член 2 

Во членот 5 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

“(2) За вршење на дејностите од ставот (1) на овој член давателот на услугата и корисникот 
на услугата склучуваат договор со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски.” 

Член 3 

Во членот 23 пред алинеја 1 се додава нова алинеја 1, која гласи:  

”- неовластено стопанисување со водоснабдителен и канализационен систем од страна на 
физички и правни лица;“. 

Во алинејата 2 која станува алинеја 3 на крајот точката и запирката се бришат и се додаваат 
зборовите: “и без склучен договор од членот 5 став (2) на овој закон“. 

Член 4 

Во членот 37 став (2) по алинејата 12 се додава нова алинеја 13, која гласи:  
“- испушта отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на 
атмосферската канализација, односно испушта атмосферски води во канализациониот систем 

за отпадни води од домаќинствата и индустриски отпадни води, доколку се обезбедени 
условите.” 

Член 5 

Во членот 39 во воведната реченица по зборот ”средина” зборовите: ”и инспекторите на 
општините и градот Скопје “ се бришат. 

Алинејата 5 се брише. 

Член 6 



Во членот 40 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

“(3) Инспекторите од членот 36 на овој закон постапката при вршење на инспекцискиот 
надзор ја водат согласно со одредбите на овој закон и Законот за инспекциски надзор 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 50/10).“ 

Член 7 

Членот 41 се менува и гласи:  

“(1) Против решението на инспекторите од членот 36 на овој закон може да се изјави жалба 
во рок од осум дена од денот на приемот на решението. 

(2) По жалбата против решението на инспекторите при Државниот комунален инспекторат, 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат, државните инспектори за храна при 
Дирекцијата за храна и Државниот инспекторат за животна средина, одлучува посебна 

комисија при Министерството за транспорт и врски, односно Министерството за здравство, 

односно Министерството за животна средина и просторно планирање, составена од три члена 
именувани од надлежниот министер. 

(3) По жалбата против решенијата на овластените комунални инспектори на општините и 

овластените комунални инспектори на градот Скопје одлучува посебна комисија составена од 
три члена именувани од градоначалникот на општината односно од градоначалникот на 
градот Скопје. 

(4) Комисиите од ставовите (2) и (3) на овој член одлуката по жалбата треба да ја донесат во 
рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата. 

(5) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“ 

Член 8 

По членот 41 се додаваат два нови члена 41-а и 41-б, кои гласат: 

“Член 41-а 

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторите при Државниот комунален 
инспекторат, овластените комунални инспектори на општината и овластените комунални 
инспектори на градот Скопје утврдат дека е сторена неправилност од членовите 12 став 
(1),15, 22 ставови (1) и (2), 28 став (1), 29 став (1) и 30 ставови (1) и (3) на овој закон, се 
должни да состават записник во кој ќе ги утврдат сторените неправилности со укажување за 
отстранување на истите во определен рок и со истовремено врачување на покана за 

спроведување на едукација на лицето или субјектот кај кој е утврдена неправилноста при 
вршењето на инспекцискиот надзор. 

(2) Формата и содржината на поканата за едукација како и начинот на спроведувањето на 
едукацијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на комуналните работи. 

(3) Инспекторите од ставот (1) на овој член едукацијата ја организираат и спроведуваат, во 
рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности 
за еден или повеќе субјекти. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата не 
се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 



(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата се јави на закажаната 

едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека се едуцирани по однос на утврдената 
неправилност. 

(7) Доколку инспекторите од ставот (1) на овој член при спроведувањето на контролниот 
надзор утврдат дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член 
донесуваат заклучок со кој ја запираат постапката на надзорот. 

(8) Доколку инспекторите од ставот (1) на овој член при спроведувањето на контролниот 
надзор утврдат дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, 

поднесуваат барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд односно пред 
Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски. 

(9) Инспекторите од ставот (1) на овој член за спроведената едукација водат евиденција на 

начин пропишан од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на комуналните работи. 

Член 41-б 

(1) Државниот комунален инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат, државните инспектори за храна при 
Дирекцијата за храна, овластениот комунален инспектор на општините и овластениот 
комунален инспектор на градот Скопје за извршените инспекциски контроли изготвуваат 
квартални извештаи. 

(2) Извештаите од ставот (1) на овој член Државниот комунален инспекторат ги објавува на 
веб страницата на Министерството за транспорт и врски, Државниот инспекторат за животна 
средина на веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање, 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат и инспекторите при Дирекцијата за храна на 

веб страницата на Министерството за здравство, овластениот комунален инспектор на 

општината на веб страницата на општината а овластениот комунален инспектор на градот 
Скопје на веб страницата на градот Скопје.“ 

Член 9 

Во членот 44 став (1) точката 1 се менува и гласи:  

“1) пред добивањето на одобрението за градење на нов објект, реконструкција или доградба 
на постоечкиот објект, не прибави потврда од давателот на услугата за постоење на 
водоводна и канализациона мрежа под објектот (член 12 став (1));”. 

По точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:  
“4-а) неовластено стопанисува со водоснабдителен и канализационен систем (член 23 став 

(1) алинеја 1);”. 

По точката 15 се додава нова точка 15-а, која гласи:  
“15-а) не ја спои својата куќна канализација со уличната канализација (член 26 став (3));”. 

Член 10 

Членот 44-а се менува и гласи:  

“(1) Прекршочната постапка за прекршоците од членовите 43 и 44 ставови (1) и (2) на овој 
закон ја води надлежниот суд, а постапката за прекршоците од членот 44 став (3) на овој 
закон се води пред Комисијата за прекршоци во Министерството за транспорт и врски. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од два члена и претседател. Членовите 

на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку две 

години, а претседателот е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно 
искуство од најмалку четири години.“ 



Член 11 

По членот 44-а се додава нов член 44-б, кој гласи: 

“Член 44-б 

(1) За прекршоците од членовите 43 и 44 на овој закон, инспекторите од членот 36 на овој 
закон пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежениот 
суд, односно пред Комисијата за прекршоци во Министерството за транспорт и врски ќе 
спроведат постапка за порамнување. 

(2) Кога инспекторите од членот 36 на овој закон ќе констатираат прекршок од ставот (1) на 

овој член, составуваат запиник во кој се наведуваат битните елементи на прекршокот, 
времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на 

прекршокот. Доколку сторителот го признае прекршокот, инспекторот ќе му издаде на 
сторителот платен налог заради наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот 
на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот е согласен да ја плати 
предвидената глоба. 

(3) Сторителот на прекршокот од ставот (1) на овој член е должен да ја плати глобата во рок 
од осум дена од денот на приемот на платниот налог на сметка на Буџетот на Република 
Македонија означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во даденот рок, 
ќе плати само половина од изречената глоба утврдена во платниот налог. 

(4) Ако сторителот не ја плати глобата од ставот (1) на овој член во рокот определен во 

ставот (3) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
пред надлежен суд, односно пред Комисијата за прекршоци во Министерството за транспорт и 
врски. 

(5) Инспекторите од членот 36 на овој закон се должни да водат евиденција за прекршочните 
постапки за порамнување.” 

Член 12 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 13 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 
отпадни води. 

Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 


