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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА
УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
Сл.Весник на Р.Македонија бр.28 од 09.03.2006 година

Член 1
Во Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани
отпадни води ("Службен весник на Република Македонија" број 68/2004),
во членот 3 точката 16 се менува и гласи:
"16) "давател на услуга" е јавно претпријатие основано од општината, од
градот Скопје, од Владата на Република Македонија или правно лице кое
ги исполнува условите за вршење на дејноста пропишани со закон и во кое
доминантен капитал има општината, градот Скопје или Републиката."
Член 2
Во членот 31 став (2) се брише.
Член 3
Во членот 36 по зборот "средина" се става запирка и се додаваат
зборовите: "Државниот комунален инспекторат, Дирекцијата за храна
преку државните инспектори".
Член 4
По членот 37 се додаваат два нови члена 37-а и 37-б, кои гласат:
"Член 37-а
(1) Државниот комунален инспекторат при вршењето на инспекцискиот
надзор утврдува дали давателот на услугата:
- на корисниците на услугата им обезбедува трајно и непрекинато
снабдување со вода за пиење од регионалните водоснабдителни системи;
обезбедува притисок во мрежата на регионалните водоснабдителни
системи;
по отстранување на дефектот на регионален водоснабдителен
систем, го довел во првобитна состојба теренот (коловозот, јавна или
зелена површина);
обезбедил целосна документација заради воспоставување на
подземен катастар за регионалните водоснабдителни системи;
врши одржување на регионалните водоснабдителни системи;
врши изградба на објекти од регионалниот водоснабдителен систем
без одобрение за градење и
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- приклучува објекти со регионалниот водоснабдителен систем кои немаат
одобрение за градење.
(2) Државниот комунален инспекторат при вршењето на инспекцискиот
надзор утврдува дали корисникот на услугата:
прибавил потврда
од давателот на услугата за
постоење на
технички можности
за приклучување на регионалниот водоснабдителен
и канализационен систем;
има поставено мерен инструмент (водомер) на местото на
приклучокот на главниот довод на водоснабдителниот систем;
користи бесправно вода пред водомерот;
не дозволува на давателот на услугата непречено отстранување на
дефект од главниот довод и објектите и
самоволно
врши демонтирање
и монтирање
на водомери,
водомерни арматури и друго во објектот за приклучок со главниот или
магистралниот вод од регионалниот водоснабдителен систем.
Член 37-б
Дирекцијата за храна преку државните инспектори за храна при вршење
на инспекцискиот надзор и преку постојниот мониторинг на водата за
пиење утврдува дали давателот на услугата на корисниците на услугата им
обезбедува трајно и непрекинато снабдување со безбедна вода за пиење
од јавниот систем за снабдување со вода за пиење."
Член 5
Во членот 38 став (1) зборовите: "државниот санитарен и здравствен
инспекторат" се заменуваат со зборовите: "Дирекцијата за храна преку
државните инспектори за храна".
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
"Државниот санитарен и здравствен инспекторат при вршењето на
инспекцискиот надзор утврдува дали давателот на услугата врши
испитување на безбедноста на отпадните води."
Член 6
Во членот 40 став (1) по бројот "37" по запирката се додаваат зборовите:
"37-а и 37-б".
Член 7
Во членот 41 став (1) по зборовите: "здравствен инспекторат" се додаваат
зборовите: "и државните инспектори за храна", а на крајот од ставот
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "а против
решението донесено од Државниот комунален инспекторат, може да се
поднесе жалба до министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на комуналните работи".
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија".
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