
Службен весник на РСМ, бр. 36  од 17.2.2022 година 

20220360438

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 33 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 287/21), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 15 
февруари 2022 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ЗА 2022 ГОДИНА

I
Со оваа програма, согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 287/21), согласно раздел 140.01, 
Програма 6 - Водостопанаство, Потпрограма 60 - Водостопанство, категорија 48 – 
капитални расходи, ставка 482 – други градежни објекти се утврдуваат намените за 
користење на средствата за реализирани работи во 2022 година во вкупен износ од 
821.280.000,00 денари.

II
 Средствата од дел I од оваа програма во износ од 821.280.000,00 денари се 

распоредуваат за:
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III
Реализацијата на средствата од дел II мерки 1, 2 и 3 од оваа програма во износ од 

739.212.227,00 денари ќе ја врши Управата за водостопанство, и тоа за:
- изградба, реконструкција, експропријација и пренамена на земјиште, набавка и 

одржување на основните водостопански објекти за наводнување и одводнување и надзор 
над изведбата предвидени се средства во износ од 252.333.541,00 денари,

- изготвување елаборати, студии и техничка документација за реконструкција и 
рехабилитација на инфраструктурата во системите за наводнување и одводнување 
предвидени се средства во износ од 70.053.000,00 денари, и 

- обврски по започнати и недовршени работи за склучени договори во 2015, 2016 и 
2017 година за изградба и надзор над изградбата на Брана Конско, Брана Речани со 
придружни објекти и Главен довод од ХС Равен – Речица и обврски за експропријација и 
пренамена на земјиште опфатено со изградба на Брана Конско, Брана Речани со 
придружни објекти и Главен довод од ХС Равен – Речица предвидени се средства во износ 
од  416.825.686,00 денари. 

IV
Реализацијата на средствата од дел II мерка 4 од оваа програма во износ од 

20.000.000,00 денари ќе ја врши АД Водостопанство на Република Северна Македонија во 
државна сопственост, Скопје за набавка на механизација и набавка на резервни делови 
потребни за одржување на основните водостопански објекти за наводнување и 
одводнување.

V
 Реализацијата на средствата од дел II мерка 5 од оваа програма во износ од 

62.067.773,00 денари ќе ја врши АД Водостопанство на Република Северна Македонија во 
државна сопственост, Скопје за:  

- изградба на системи за наводнување Чардаклија со вредност на договор од 
4.205.653,00 денари,

- набавка на механизација дел 1 - набавка на камион влекач со вредност на договор од 
4.531.200,00 денари, 

- набавка на механизација дел 2 - набавка на ниско носечка полуприколка со вредност 
на договор од 2.293.920,00 денари,

- набавка на механизација дел 3 - набавка на приколка со носивост од 3.5 тони со 
вредност на договор од 2.537.000,00 денари,

- модернизација на пумпна станица Марена во износ од 47.000.000,00 денари,
- надзор за рехабилитација и модернизација на пумпна станица Марена во износ од 

1.500.000,00 денари.

VI
За реализација на средствата од мерките 1, 2 и 4 утврдени во дел II од оваа програма ќе 

биде спроведена тендерска постапка согласно Законот за јавнитe набавки. 

VII
Плаќањето на средствата за реализација на мерките од дел II од оваа програма ќе се 

врши врз основа на решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
кон кое ќе биде доставена документација од различни ситуации со фактури за 
прикажаните извршени работи или услуги потврдени од страна на надзорниот орган или 
ревидентот, или склучени спогодби  и судски одлуки за висина на надоместок за 
експропријација и договори за надомест на штета за пренамена на земјиште. 
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VIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-13792/1-21 Прв заменик на претседателот
15 февруари 2022 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
д-р Artan Grubi, с.р.


