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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 ВОДОСТОПАНСТВАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27

декември 2011 година.

Бр. 07- 5401/1
27 декември 2011 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВОДОСТОПАНСТВАТА

Член 1
Во Законот за водостопанствата (“Службен весник на Република Македонија“ број

85/2003, 95/2005 и 103/2008), членот 23 се менува и гласи:
“Водостопанството има Одбор на корисници на вода составен од шест до 13 члена.
Одборот е составен од членови избрани од:
-  претставници  од  водните  заедници  од  подрачјето  на  дејствувањето  на

водостопанството,
- претставници од комуналните претпријатија за водоснабдување од подрачјето на

дејствувањето на водостопанството,
- претставници од корисниците на вода за индустриски и технолошки (стопански)

потреби вклучувајки го и производството на електрична енергија,
-  претставници  од  корисниците  на  услугите  за  одводнување  од  подрачјето  на

дејствување на водостопанството,
- претставници на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од

редот на државните службеници и стручни лица од областа на управување и користење на
водите со соодветни познавања за хидроградежни работи и

- претставници предложени од Сојузот на земјоделци на Македонија со место на
живеење од регионот во кој дејствува соодветното водостопанство.“
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Член 2
Членот 24 се менува и гласи:
„Во водостопанството  кое  стопанисува  со  систем  за  одводнување  каде  што

одводнувањето е приоритетна дејност и кое не испорачува вода, одборот е составен од
седум до 13 члена избрани од:

- претставници на лицата сопственици на земјоделско и друго земјиште во рамките на
подрачјето на дејствувањето на водостопанството,

- претставници на лицата корисници на земјоделско земјиште и друго земјиште во
државна сопственост во рамките на подрачјето на дејствувањето на водостопанството,

- претставници на единиците на локалната самоуправа,
- претставници на државните субјекти кои се сопственици или користат земјиште, или

објекти кои имаат потреба од одводнување и припаѓаат во системот за одводнување,
- претставници на водните заедници од подрачјето на дејствување на водостопанството,
- претставници на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од

редот на државните службеници и
- претставници предложени од Сојузот на земјоделци на Македонија.“

Член 3
Водостопанствата во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги

усогласат своите статути со одредбите на овој закон.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој закон одборите на корисници на вода

продолжуваат со работа до основањето на новите одбори на корисници на вода согласно со
одредбите на овој закон.

Одборите на корисници на вода ќе се основаат во рок од најмалку 60 дена од денот на
донесувањето на статутите.

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

Република Македонија“.
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