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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 

 
У К А З 

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 28 март 

2012 година. 
 

       Бр.07-1705/1                                      Претседател 
28 март 2012 година                    на Република Македонија, 
           Скопје                                               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“ број 87/2008, 
6/2009, 161/2009, 83/10 и 51/11), во членот 54 ставот (5) се брише.  

Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите: „Законот за концесија и други видови на 
јавно приватно партнерство“ се заменуваат со зборовите: „Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство“. 

Ставот (7) се брише. 
 

Член 2 
Членот 55 се менува и гласи:  
“Доделување на концесија по патна јавен конкурс и исклучоци 
Концесијата се доделува по пат на јавен повик организиран и спроведен во согласност 

со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“   
 

Член 3 
Во членот 56 став (1) зборовите: „ други видови на“ се бришат.  
Ставот (3) се менува и гласи: 
“Со добивањето на концесијата по пат на јавен конкурс, прво рангираниот се стекнува 

со дозвола за користење на вода во согласност со овој закон.“ 
 

Член 4 
Во членот 58  став (2) алинејата 2 се брише. 
Во ставот (4) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:  
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„- за полнење на вода во шишиња – како процент од продажната цена по литар 
произведен производ,“. 

  По ставот (6) се  додаваат  три нови  става  (7), (8) и (9), кои гласаат: 
„(7) Средствата од концесискиот надоместок за користење на вода за производство на 

електрична енергија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. 
Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 50% приход  на Буџетот на 
Република Македонија и 50 % на буџетот на општините и општините во градот Скопје во 
зависност на чие подрачје се врши концесиската дејност. 

(8) Средствата од ставот (7) на овој член кои се распределуваат меѓу  општините од 
подрачјето на градот Скопје и градот Скопје, се распределуваат во сооднос  50% за 
општината од подрачјето на градот Скопје и 50 % за градот Скопје. 

(9) Обврзници од денационализација можат да се користат за плаќање на делот од 
концесискиот надоместок за користење на водните ресурси за производство на електрична 
енергија кој е приход на Буџетот на Република Македонија во висина 50% од вкупниот 
износ, а останатите 50% кои се приход на буџетот на општините и општините во градот 
Скопје се плаќаат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка.“ 

 
Член 5 

Членот 59 се менува и гласи: 
„Договорот за концесијата може да се пренесе во согласност со одредбите од Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство и доколку претходно се пренесат правата и 
обврските за користење на водата утврдени во дозволата за користење на водата.“ 

 
Член 6 

Во членот 60 ставот (1) се менува и гласи: 
„Концесијата престанува да важи: 
1) доколку му биде одземена дозволата за користење на вода и 
2) во случаите предвидени со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство.“   
 

Член 7 
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 5 и 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат со 

денот на започнувањето на примената на Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 8 

Одредбите од членот 4 став (3) од овој закон со кои во членот 58 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 6/2909, 161/2009, 83/10 и 51/11), се 
додаваат три нови става (7), (8) и (9) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година. 

До денот на започнувањето на примената на одредбите од ставот (1) на овој член ќе се 
постапува на следниов начин: 

 - средствата од концесискиот надоместок за користење на вода за производство на 
електрична енергија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. 
Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 75% приход  на Буџетот на 
Република Македонија и 25 % на буџетот на општините и општините во градот Скопје во 
зависност на чие подрачје се врши концесиската дејност, 

- средствата од ставот (2) алинеја 1 на овој член кои се распределуваат меѓу општините 
од подрачјето на градот Скопје и градот Скопје, се распределуваат во сооднос 50% за 
општината од подрачјето на градот Скопје и 50 % за градот Скопје и 
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- oбврзници од денационализација можат да се користат за плаќање на делот од 
концесискиот надоместок за користење на водните ресурси за производство на електрична 
енергија кој е приход на Буџетот на Република Македонија во висина 75% од вкупниот 
износ, а останатите 25% кои се приход на буџетот на општините и општините во градот 
Скопје се плаќаат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. 

     
Член 9 

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

 


