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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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за внатрешната пловидба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23

јануари 2013 година.

Бр. 07-494/1 Претседател
23 јануари 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1
Во Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број

55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53//11 и 155/12), во членот 3 став 1 точка 4 по зборовите:
„водени патишта“ се става точка и се додава нова реченица која гласи: „Пловен објект е и
хидроавион како воздухоплов во момент кога плута или се движи на површината на
внатрешните води.“

По точката 38 се додаваат две нови точки 38-а и 38-б, кои гласат:
„38-а. „Аеродром на водна површина“ e подрачје на вода кое ги исполнува условите

согласно со прописите за воздухопловство, вклучувајќи ги сите објекти, инсталации и
опрема чија намена е потполно или делумно движење, полетување, слетување и престој на
хидроавиони и

38-б. „Објект  на  водна  површина“  е објект  предвиден  со  урбанистичко-планска
документација за туристичка развојна зона, кој е приврзан за дното на водата.“

Член 2
По членот 12 се додаваат три нови члена 12-а, 12-б и 12-в, кои гласат:

„Член 12-a
На внатрешните води е дозволено обележување на дел од водната површина која може да се

користи како аеродром на водна површина.
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Член 12-б
Местата,  односно  просторот  за  слетување  и  полетување  на  хидроавионот  вон

аеродромот на водна површина ги определува и обезбедува Капетанијата.
Местата, односно просторот и режимот за движење на хидроавионот, просторот за

негово закотвување и пристанување вон аеродромот на водна површина ги определува и
обезбедува Капетанијата.

Местата, односно просторот од ставот 2 на овој член треба да бидат со големина со која
се обезбедува сигурно растојание меѓу најистурените делови од хидроавионот и сите
други објекти и не може да бидат места каде што има бранови со поголема висина од
пропишаната согласно со типот на хидроавионот и места со јаки ветрови и водни струења.

Член 12-в
За хидроавион кој се наоѓа на водна површина вон аеродромот на површината на

водата, се применуваат одредбите кои се однесуваат на   безбедна и уредна пловидба на
пловните објекти и   пловните патишта од овој закон и прописите донесени согласно со
овој закон.“

Член 3
Во членот 22 став 1 по зборот „зимовници“ се додаваат зборовите: „
аеродром на водна површина“.

Член 4
По членот 63 се додаваат  три нови члена 63-а, 63-б и 63-в, кои гласат:

„Член 63-а
На внатрешните води можат да се поставуваат објекти за потребите на туристичките

развојни зони, кои се предвидени со урбанистичо-планската документација за туристичка
развојна зона.

Член 63-б
Објектите од членот 63-а од овој закон се поставуваат на локација согласно со

урбанистичко-планската  документација  за  туристичка  развојна  зона,  врз  основа  на
одобрение  за  локација  за  поставување  на  објект  на  водна  површина  издадено  од
Министерството за транспорт и врски.

Подносител на барање за добивање на одобрение за  локација за поставување на објект на
водна површина може да биде само правно или физичко лице кое има склучено
договор за отуѓување на градежното земјиште за туристичката развојна зона во кој се
предвидени  објектот/те  кои  треба  да  се  постават  на  водна  површина,  склучен  со
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

Кон барањето од ставот 2 на овој член  се приложува следнава документација:
- доказ за регистрација од надлежен орган за правно лице, односно копија од лична

карта за физичко лице,
- извод од урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона во која се

предвидени објектот/те кои треба да се постават на водна површина,
- договор за отуѓување на градежното земјиште за туристичка развојна зона во кој се

предвидени  објектот/те  кои  треба  да  се  постават  на  водна  површина,  склучен  со
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и

- водостопанска  согласност  издадена  од Министерството  за  животна  средина  и
просторно планирање.

Водостопанската  согласност  од  ставот 3  алинеја 4  на  овој  член  ја  прибавува
подносителот на барањето за добивање на одобрение за локација од Министерството за
животна средина и просторно планирање, согласно со Законот за водите.
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По прием на барањето со комплетна документација, Министерството за транспорт и
врски доставува предлог за локација за поставување на објект на водна површина до
Kапетанијата заради давање на позитивно мислење.

Капетанијата е должна да се произнесе по барањето во рок од десет работни дена од
приемот на барањето за давање на локација, во спротивно ќе се смета дека мислењето е
позитивно, а ако поради не постапувањeто во иднина настанат штети, обврската за
надоместок на штета ќе биде на товар на органот чие не постапување ја предизвикало
штетата.

Министерството за транспорт и врски издава одобрение за локација за поставување на
објект на водна површина или донесува решение со кое се одбива барањето, во рок од пет
работни дена од истекот на рокот од ставот  6 на овој член.

Формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна
површина ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Против решението со кое се одбива барањето од ставот 6 на овој член може да се
поднесе жалба во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението до Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 63-в
При поставување на објектот на водна површина ќе се применуваат техничките

правила на признатото здружение за класификација од членот 31 од овој закон, кое
утврдува  дали  објектот  на  водна  површина  ги  исполнува  условите  пропишани  со
техничките правила и врз основа на тоа издава соодветен сертификат со кој се потврдува
дека објектот на водна површина ги исполнува барањата од техничките правила.

Објектот на водна површина може да се употребува по издаден сертификат од ставот  1 на
овој член.“

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.

3 од 3

www.pravdiko.com


