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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВОДИТЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година 

 
Член 1 

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

6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13), во членот 231 ставот (1) се 
менува и гласи: 

„(1) Работите на водостопански инспектор ги врши дипломиран градежен инженер 
кој: 

- е државјанин на Република Македонија, 
- е полнолетен, 
- има општа здравствена способност, 

- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 
професија, дејност или должност, 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од 
горенаведената област, што се докажува со уверение, 
- има пет години работно искуство во областа на животната средина, 

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 
места, 

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми 
за канцелариско работење, и тоа еден од следниве: 
1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен; 

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или 
3) ECDL: Core - положен, 

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку 
полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се 
однесуваат на државните службеници и 

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската 
служба.“ 

 
Член 2 

Во членот 236 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Покрај одредбите од овој закон, при вршењето на инспекцискиот надзор 
инспекторите од ставовите (1) и (2) на овој член соодветно ги применуваат и 

одредбите од Законот за инспекциски надзор.“ 
 

Член 3 

Во членот 237 став (2) на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и Законот 
за инспекциски надзор“. 

 
Член 4 

Во членот 240 став (1) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба во 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со 

зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен“. 

Во ставот (2) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба на општината, 
општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на 
градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје“ 

се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен“. 
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Во ставот (3) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба формирана 
согласно со Законот за санитарна и здравствена инспекција“ се заменуваат со 

зборовите „ Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен“. 
Во ставот (4) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба формирана 

согласно со Законот за безбедност на храната“ се заменуваат со зборовите: 
„Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен“. 
Во ставот (5) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалби формирана 
согласно со Законот за Државниот инспекторат за земјоделство“ се заменуваат со 

зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен“. 

 
Член 5 

Во членот 245 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“  

Во ставот (4) кој станува став (5) сврзникот „и“ по бројот „(2)“ се брише, а по 
бројот „(3)“ се додава бројот „и (4)“. 

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (6), (7), (8) и (9). 
 

Член 6 

Во членот 246 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

сторен прекршок на физичко лице, ако: 
1) вади песок, чакал и камен од мала вредност во обем до 2 m3 од коритата и 
бреговите на површинските водни тела без дозвола (член 142).“ 

Во ставот (2) кој станува став (3) бројот „(1)“ се заменува со броевите „(1) и (2)“. 
Во ставот (3) кој станува став (4) бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“. 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7). 
Во ставот (7) кој станува став (8) бројот „(1)“ се заменува со броевите „(1) и (2)“, 
а бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“. 

Ставот (8) станува став (9). 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 

година. 


