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1. ВОВЕД

1.1. Позадина

Поради преминот од поранешниот социјалистички систем во слободна пазарна 
економија, комуналниот сектор во повеќето земји од Југоисточна Европа мораше да 
се соочи со голем број на предизвици за да може да се прилагоди на новата состојба 
и да се усогласи со новата законска рамка и обврските кои се неопходни за членство 
во Европската унија. Во целата оваа слика секторите за водоснабдување, канализација 
и пречистување на отпадните води не успеаја да фатат чекор со брзите транзициски 
реформи. Во работењето на претпријатијата многу често недостасуваат принципите 
и методите на корпоративно управување. 

Едно од главните прашања кое ги засега водоводните претпријатија во Југоисточна 
Европа е значителната разлика помеѓу количеството на третирана и испорачана вода, 
од една страна, и количеството на вода кое реално им се наплаќа на корисниците, од 
друга страна. Оваа разлика се нарекува „неприходна вода/загуби на вода“ (англ. non-
revenue water) и нејзината просечна вредност изнесува 55% од вкупната третирана 
вода во Југоисточна Европа, додека меѓународно прифатената норма изнесува 20%. 
Големите количества на неприходна вода се евидентни преку големите количини на 
вода кои се губат низ пукнатини, кои не им се фактурирани на корисниците, или 
двете. Ова има сериозно влијание на финансиската одржливост на водоводните 
претпријатија што се гледа преку намалувањето на приходите и поголемите трошоци 
во работењето.

Високото ниво на неприходна вода во Југоисточна Европа е прашање кое е 
препознаено како приоритет од сите експерти и донесувачи на одлуки во регионот. Се 
преземаат мерки за намалување на неприходната вода но позитивните резултати тука 
се или ретки или ограничени. Ова е поради фактот што, за да се намали неприходната 
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вода, водоводните претпријатија мора да поминат низ сложен процес на системски 
и менаџерски промени во повеќето водоводни служби и одделенија, а заедно со 
тоа неопходно е спроведување и на технички мерки. Уште повеќе, големото ниво 
на неприходна вода не се случува исклучиво поради мерките во управувањето со 
водоводните претпријатија туку и поради слабата законска и финансиска  рамка како 
и поради политички и економски ограничувања кои постојат во одредени држави. 

Поради сето ова неопходно е да се примени современ пристап во намалувањето на 
неприходната вода, преку воведување на GIS, хидраулично моделирање,  методологија 
и технологија за откривање на загуби, мерење и пресметување на потрошената вода, 
стандардизирање на оперативните процедури, постојана обука на вработените, 
подигнување на свеста и комуникација со корисниците.

1.2. Преглед на проектот

Експертите во овој сектор се согласуваат дека немањето сигурни и точни податоци, 
недоволниот проток на информации, неадекватните раководни структури и процеси 
на управување се причина за (до две третини) неприходна вода. Количеството на оваа 
неприходна вода би можело значително да се намали со големи финансиски инвестиции 
од страна на водоводните претпријатија. Ова би требало да се постигне со примена на 
мерки кои се однесуваат на градење на капацитетите на засегнатите страни и преку 
коригирање на индивидуалните, организациски, институционални и раководни грешки 
во водоводните претпријатија. Ова понатаму ги вклучува и националните здруженија на 
водоводни претпријатија, здруженија на општини, нивните мрежи како и регулаторите 
на национално ниво. Од аспект на ефикасноста, успешноста и разбирањето неопходно 
е активностите за подигнување на капацитетите и кампањите за подигнување на свеста 
да се реализираат преку заеднички активности и комуникација со сите заинтересирани 
страни на национално и регионално ниво. 

Активностите на овој проект се фокусирани и ќе се однесуваат на следниве аспекти: 
(1) подигнување на свеста и капацитетите на оние кои ги донесуваат одлуките, како 
и на менаџерскиот и техничкиот дел, преку теоретски и практични (теренски) обуки; 
2) дизајнирање, адаптација и проширување на начините и методите за намалување 
на неприходната вода, вклучувајќи ги тука и најдобрите пракси кои се произлезени 
од практичната примена; (3) спроведување на сигурносни мерки за намалување на 
неприходната вода; и (4) обука на значителен број на регионални експерти по прашања 
поврзани со неприходната вода.

Долгорочната одржливост и промовирањето на неприходната вода во Југоисточна 
Европа, по завршувањето на проектот, треба да се оствари преку посветена работна грипа 



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија | 11

која работи на проектот на неприходна вода, вклучувајќи ги и сите релевантни чинители 
на локално, национално и регионално ниво кои се вклучени во институционалното 
работење на двете партнерски регионални мрежи: НАЛАС и IAWD.

Цели:

Со овој проект се очекува да бидат реализирани следниве резултати и индикатори:

Резултат 1: Зголемена свест кај водоводните претпријатија во општините од 
Југоисточна Европа за можностите за намалување на неприходната вода со користење 
на соодветни раководни мерки.

Индикатор 1: Свеста за можностите за намалување на неприходната вода со 
користење на соодветни раководни мерки е зголемена за 20% кај партнерските водоводни 
претпријатија и кај нивните здруженија/асоцијации (основа во 2014 год: ќе биде 
дополнително дефинирана со Основната студија; целна вредност за 2016 година: +20%; 
извор: интервју).

Резултат 2: Општините и на претпријатијата во Југоисточна Европа им се достапни 
мерки и најдобри пракси за ефективно и ефикасно намалување на неприходната вода.

Индикатор 2: Десетводоводни претпријатијаво Југоисточна Европа ја потврдија 
корисноста на алатките за неприходна вода и на најдобрите пракси (основа во 2014 
година: 0; целна вредност за2016 година: 10; извор: извештаи на разни национални 
здруженија/асоцијации на водоводни претпријатија).

Резултат 3: Водоводните претпријатија кои учествуваат во активностите ја намалиле 
неприходната вода.

Индикатор 3: Во извештаите на водоводните претпријатија (6 партнерски и 3 пилот 
водоводни претпријатија) е прикажано намалување на неприходната вода во просек од 
2%, како и во просек од 5% кај пилот водоводните претпријатија преку спроведување на 
раководни и технички мерки (основа во 2014 година: NI, целна вредност за 2016 година: 
NI; извор од теренско мерење и технички извештаи).

Резултат 4: Работна група која работи на загубите на вода составена од 
репрезентативните здруженија/асоцијации на водоводни претпријатија, здруженија 
на локалните самоуправи и партнерски водоводни претпријатија го промовира 
намалувањето на неприходната вода во Југоисточна Европа.



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

12 | Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија

2. ПОЧЕТНИ АКТИВНОСТИ И ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОДАТОЦИ

2.1. Прибирање апликации за учество во проектот и 
селекција на партнерските претпријатија

Во почетната фаза на проектот беше изготвен апликациски формулар (Прилог 1) 
водоводните претпријатија можеа да го користат за да аплицираат за учество во 
проектот. Оваа апликацијабеше дистрибуирана преку националните здруженија на 
водоводни претпријатија во Босна и Херцеговина, Македонија и Косово. Станува збор 
за прашалник кој има за цел прибирање на основните податоци за претпријатието и 
општината, со акцент на следниве поважни аспекти:

�� Основни информации за општината,

�� Основни информации за водоводното претпријатие,

�� Финансиски информации за водоводното претпријатие,

�� Управување и организирање на водоводното претпријатие,

�� Податоци за водоводниот систем и водниот биланс,

�� Проценка на потребите од подобрување на работењето.

Апликацискиот формулар беше дистрибуиран преку националните асоцијации/
организации на водоводни/комунални претпријатија до оние членки кои ги 
исполнуваат критериумите за учество во проектот. Критериумите беа направени 
пропорционално на буџетот на проектот, големината на претпријатието, бројот 
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на жители кои ги снабдува и процентот на загуба на вода. За учество во проектот 
аплицираа вкупно 24 водоводни претпријатија од трите земји.

Табела 1:  Водоводни претпријатијакои аплицираа за проектот

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
(ГРАД - ВОДОВОД)

МАКЕДОНИЈА
(ГРАД - ВОДОВОД)

КОСОВО
(ГРАД - ВОДОВОД)

БИЛЕЌА - ЈП Водовод ДЕЛЧЕВО - ЈПКД Брегалница ГЛОГОВАЦ - РВП Приштина

ИСТОЧНО САРАЕВО - КП Водовод и канализација ГЕВГЕЛИЈА - ЈПКД Комуналец ЛИПЉАН - РВП Приштина

БАНОВИЌИ - ЈП Водовод и канализација КОЧАНИ - KЈП Водовод ПОДУЈЕВО - РВП Приштина

БИХАЌ - ЈП Водовод СТРУМИЦА - ЈПКД Комуналец

БРЕЗА - ЈП Комунално ВИНИЦА - ЈП Солидарност

ГОРАЖДЕ - ЈКП 6 Март СВЕТИ НИКОЛЕ - ЈКП Комуналец

ХАЏИЌИ - ЈКП Комуналац ШТИП – ЈП Исар

ИЛИЈАШ - ЈКП Водостан

ЈАЈЦЕ - JКП Водовод и канализација

КЉУЧ - ЈП Укус

НЕУМ - ЈП Комунално

СРЕБРЕНИК - ЈП Водовод и канализација

ВЕЛИКА КЛАДУША - JКП Водовод и 
канализација

ЖИВИНИЦЕ - ЈКП Комунално

Дијаграм 1: Вкупен број на примени апликации, по земји

Врз основа на претходно дефинирани критериуми направена е селекција на 9 
партнерски претпријатија за учество во проектот, што беше потврдено и на првиот 
состанок на Управниот одбор на проектот.



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

14 | Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија

Табела 2: Водоводни претпријатијаизбрани за учество во проектот

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
(ГРАД - ВОДОВОД)

МАКЕДОНИЈА
(ГРАД - ВОДОВОД)

КОСОВО
(ГРАД - ВОДОВОД)

ИСТОЧНО САРАЕВО - КП Водовод и 
канализација

ГЕВГЕЛИЈА - ЈПКД Комуналец ГЛОГОВАЦ - РВП Приштина

ГОРАЖДЕ - ЈКП 6 Март КОЧАНИ - KЈП Водовод ЛИПЉАН - РВП Приштина

ВЕЛИКА КЛАДУША - JКП Водовод и 
канализација

ВИНИЦА - ЈП Солидарност ПОДУЈЕВО - РВП Приштина

2.2 Прибирање податоци од партнерските претпријатија

Во рамките на проектните активности исто така беше направено и дополнително 
прибирање на податоци со користење на детален прашалник (Прилог 2) со цел да се 
утврди сегашната состојба кај деветте партнерски претпријатија. Овој прашалник 
ги опфати техничките, институционални и управни капацитети на намалување на 
загубите на вода, со следниве основни поглавја:

��  Карактеристики на водоводниот систем – водоводна мрежа, објекти во 
системот, карактеристики и капацитети,

��  Тимови за детектирање на загубите – капацитети, активности, процедури, 
комуникација и известување,

��  Мапирање на водоводниот систем (GIS) и хидрауличен модел – активности, 
процедури, ажурирање, комуникација и известување,

��  Определување на зоните на потрошувачка – кои се сегашните зони, можности 
за нивно формирање, мерење, исправност на вентилите и хидрантите,

��  Податоци за водниот биланс.

За потребите на изработка на регионална проценка на состојбата кај партнерските 
претпријатија беа користени следниве податоци кои беа обезбедени:

�� Податоци од формуларот за аплицирање во проектот за намалување на загубите 
на вода во Југоисточна Европа,

�� Податоци од деталните прашалници,
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�� Податоци од презентациите на партнерските претпријатија реализирани во 
рамките на втората обука за техничкиот персонал,

�� Податоци од пленарната дискусија во рамките на реализираните обуки,

�� Податоци прибрани во рамките на теренските посети остварени кај пилот 
претпријатијата.

Податоци обезбедени во текот на обуката се однесува на обуките реализирани за 
техничкиот персонал во месец јуни 2015 година во Скопје (Македонија) и во август 
2015 година во Клагенфурт, Австрија.
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3. ПРОЦЕНКА НА ТЕХНИЧКИТЕ АСПЕКТИ НА 
НАМАЛУВАЊЕТО НА НЕПРИХОДНАТА ВОДА

3.1. Босна и Херцеговина

Општа проценка на сегашната состојба во Босна и Херцеговина

Оваа проценка на сегашната состојба се заснова на прашалникот од апликацискиот 
формулар кој за да аплицираат го искористија вкупно 14 водоводни претпријатија 
од подрачјето на Босна и Херцеговина. Анализата на овој прашалник ни даде увид во 
општите карактеристики во секторот за намалување на неприходната вода:

�� Просечното количество на неприходна вода во последните 5 години кај 
испитаните водоводни претпријатија изнесува 58% од вкупната произведена 
вода. Оваа вредност варира од мошне мали загуби (19%) до мошне големи загуби 
(80%), со напомена дека овие вредности се пресметани од самите претпријатија. 
Овие податоци значително се совпаѓаат со претходно направените анализи и 
студии на неприходна водана национално ниво.

��  Водоводните претпријатија во Босна и Херцеговина ја мерат потрошувачката на 
вода кај 91% од потрошувачите (опфатот тука варира помеѓу 70% и 100%). Како 
проблем кој ги спречува да го зголемат процентот на измерена потрошена вода е 
потешкотијата да се инсталираат водомери во објектите за колективно домување 
(зградите) затоа што истите не се проектирани и изградени на начин секоја 
станбена единица да има свој водомер. Најчесто се користи заеднички водомер 
и потрошувачката се дели на бројот на станбени единици пропорционално со 
бројот на членови во домаќинството. 
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��  Процентот на општинско население приклучено на јавниот систем за 
водоснабдување е 72%. Остатокот од населението се снабдува со вода преку 
локални или индивидуални водоводи кои најчесто под надлежност на месните 
заедници или на групи граѓани. 

��  Во просек, 3,5 вработени во јавните водоводни претпријатија опслужуваат 1.000 
жители кои користат јавен водовод. 

��  Мерењето на произведената вода на точката на влез во системот за водоснабдување 
го вршат 57% од претпријатијата, што е исклучително мал процент. Под знак 
прашање е исто така и точноста на измерените податоци затоа што водоводните 
претпријатија најчесто не ја контролираат точноста на водомерите на местата 
каде се врши зафаќање на водата. Во случаи каде нема водомери се прави 
проценка на количествата вода кои биле зафатени и тоа врз основа на податоците 
за капацитетот на пумпата и бројот на работни часови, или на некој друг начин. 

��  Седумдесет и еден процент од испитаните претпријатија имаат воведено зони на 
потрошувачка, како еден од основните елементи за управување со водоводниот 
систем и важен за активно детектирање на загубите на вода. Овие податоци треба 
да се земат со определена резерва затоа што деталните анализи кај партнерските 
претпријатија покажуваат голем процент на неисправни вентили во системот за 
водоснабдување или неправилно определени зони на потрошувачка.

��  Просечен број на вработени кои работат во техничкиот сектор и во секторот 
за работење и одржување е 32 лица. Кога ги толкуваме овие податоци треба да 
имаме предвид дека на проектот можеа да аплицираат водоводни претпријатија 
со средна големина т.е. општини кои имаат најмногу до 40.000 жители.

��  Што се однесува до човечките ресурси, водоводните претпријатија во Босна 
и Херцеговина во просек имаат 3.5 вработени лица кои се инженери од разни 
струки.

��  Кај водоводните претпријатијакои беа анкетирани во просек има вработено 
околу 16.8% жени кои најчесто работат во секторите за општи и заеднички работи 
или за финансии. Во техничките сектори/одделенија нивниот број е значително 
помал. 

��  Просечната старост на цевководите е повеќе од 30 години. Ова, заедно со немањето 
план за замена на дотраените цевки, претставува една од главните причини за 
големиот процент на неприходна вода во Босна и Херцеговина. Ваквата состојбае 
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потенцирано со фактот кој водоводните претпријатија често го искажуваат – 
дека линиите/водовите за дистрибуција и секундарната мрежа (приклучоците 
на семејствата) се најслабите врски во системот за водоснабдување.

��  Не постои ажуриран катастарот на водоводниот систем како основа за квалитетно 
управување и планирање на водоводниот систем и за спроведување на активна 
детекција на загубите. Водоводните претпријатија во Босна и Херцеговина имаат 
некои податоци за објектите во рамките на системот за водоснабдување но истите 
обично се делумно точни, застарени и не се ажурираат редовно. Причина за 
ваквата состојба е немањето на доволно човечки и технички капацитети како и 
фактот дека раководството на овие претпријатија не посветува доволно внимание 
на овој сегмент од работењето.

��  Водоводните претпријатија во Босна и Херцеговина обично немаат тимови 
оспособени за детектирање на загубите на вода, иако поголем број од овие 
претпријатија сепак имаат одредена опрема која најчесто не е од корист. Понатаму, 
дел од оние претпријатија кои имаат вакви тимови најчесто ги користат за други 
работни задачи со што се губи континуитетот во нивната работа. Повеќето 
водоводни претпријатија немаат разработена програма за детектирање на 
загубите на вода и не вршат активна детекција на овие загуби. И во овој случај 
причина за ваквата состојба е менаџментот на претпријатието и немањето на 
квалитетни човечки ресурси.

��  Водоводните претпријатија често не се во состојба да изолираат поединечни 
делови од водоводниот систем ако дојде до пукање на цевка поради непостоење 
или неисправност на секциски вентили. Поради тоа, кога се вршат поправки, 
мора да се исклучуваат цели населби што доведува до непотребни удари врз 
водоводната мрежа и незадоволство кај корисниците.

��  Ниту едно од партнерските претпријатија нема планови за намалување на 
неприходната вода, за активна контрола на протекувањата, детектирање, 
лоцирање и отстранување на дефектите.

��  Освен горенаведените проблеми и негативности, во Босна и Херцеговина сепак 
има и некои позитивни примери во областа на намалување на неприходната вода, 
што создава потенцијал за трансфер на знаењето и на позитивните искуства како 
на национално така и на регионално ниво.
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Во понатамошниот текст ќе дадеме детален опис на техничките аспекти за намалување 
на загубите во водоводните системи кај трите партнерски водоводни претпријатија 
во Босна и Херцеговина опфатени со проектот. 

Карактеристики на водоводните системи:

ИСТОЧНО САРАЕВО: Водоводното претпријатие (КП) Водовод и канализација АД 
управува со систем за водоснабдување на околу 30.000 луѓе, со повеќе од 11.000 
приклучоци. Водоводната мрежа има вкупна должина од 197 километри, вклучувајќи 
ги тука само цевките со профил поголем од DN50. Градскиот водовод на источно 
Сараево покрива три општини и тоа: Источно Ново Сараево, Источна Илиџа и Трново. 
Системот се состои од пет независни системи за водоснабдување: Тилава, Грабски 
Млини, Љуштра, Враца и Јахоринска Врела, и истиот се снабдува од три извори: 
Тилава (180 л/с); Грабски Млини (25 л/с) и Љуштра (30 л/с), при што на изворот 
Тилава има филтер станица за третирање на водата за пиење во чии рамки се наоѓа 
и резервоар со вкупен капацитет од 1.600 м³. Поради неповолната конфигурација на 
теренот системот има 17 пумпни станици и 23 резервоарисо вкупен волумен од околу 
3.800 м³. Водоводот исто така е опремен и со SCADA систем кој ги следи главните 
параметри на функционирањето на системот, а се врши и континуирано мерење на 
влезните количества вода во системот.

Слика 1: Водоводни системи: Тилава, Враца, Баба, Љушстра и Грабски Млини
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ВЕЛИКА КЛАДУША: Водоводниот систем на Велика Кладуша снабдува околу 35.000 
жители т.е. има повеќе од 14.088 приклучоци и со него управува ЈКП Водовод и 
канализација ДОО. Оваа водоводна мрежа се состои од 5 независни но поврзани 
подсистеми со вкупна должина од 650 километри. Водата се црпи од 6 извори на кои 
има вкупно 8 бушотини т.е. бунари од кои во моментот се црпат 260 л/с, додека вкупната 
издашност изнесува 412 л/с. Вкупниот резервоарски капацитет изнесува 12.835 м³ 
кој е распореден помеѓу 17 резервоари. Големи се трошоците за електрична енергија 
поради големата висина (до 300 метри) до која мора да пумпаат пумпните станици  
и големата длабочина за црпење на водата (до 200 метри). Управувањето, надзорот и 
контролата на водоводните системи се врши од центарот за телеметрија преку SCADA 
системот, 24 часа на ден. Карактеристично за овој систем на водоснабдување е и 
големата покриеност на општинското населени со јавен систем за водоснабдување 
кое е повеќе од 95%.

Слика 2: Систем за водоснабдување на Велика Кладуша 
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ГОРАЖДЕ: Со системот за водоснабдување на Горажде управува ЈКП 6 Март ДОО кое 
снабдува со вода околу 22.400 жители т.е. околу 5.700 приклучоци. Водоводната мрежа 
е со вкупна должина од 50 километри, сметајќи ги тука само профилите на цевки 
поголеми од DN 50. Системот има еден извор на вода за пиење со кој се зафаќа водата 
од реката Дрина кај Витковиќи со капацитет од 200 л/с по што во филтер станицата се 
врши третирање на водата и истата се пумпа во главниот резервоар Расадник. Инаку 
во системот има вкупно 6 резервоари со вкупен капацитет од 3.500 м³. Мрежата е 
многу стара и во неа се присутни разни видови на материјал: лиено железо, челик, 
ПВЦ азбест-цемент (AC), поцинкувани цевки, оловни цевки, итн. Водоводот не е 
опремен со SCADA системот ниту има некаков GIS, но сепак го мери количеството 
на произведена вода.

Слика 3: Систем за водоснабдување во Горажде

Во следната табела е даден споредбен приказ на главните карактеристики на овие 
три системи за водоснабдување.
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Табела 3: Главни карактеристики на системите за водоснабдување на партнерските 
претпријатија

ИСТОЧНО САРАЕВО –
КП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ВЕЛИКА КЛАДУША – 
JКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГОРАЖДЕ – ЈКП 6 МАРТ

Вкупната должина на водоводната мрежа е 
197 километри

Вкупната должина на водоводната мрежа е 
650 километри

Вкупната должина на водоводната 
мрежа е 50 километри

3 извори 6 извори кои вклучуваат 8 бунари
1 извор – фабрика/постројка за 
вода

23 резервоари 17 резервоари 4 резервоари

Една постројка за третирање на водата за 
пиење – остатокот се дезинфицира

Нема постројка за третирање на водата за 
пиење – се користи само дезинфекција 

Една постројка за третирање на 
водата за пиење – на единствениот 
извор

Постои ограничен SCADA систем со опфат од 
10% од системот

Постои задоволителен SCADA систем – со 
опфат од 98% од системот

Не постои SCADA систем

Тимови за детекција на загубите на вода

Еден од главните критериуми за селекција на партнерските претпријатија во проектот 
беше да имаат воспоставено тимови за детекција на загубите на вода. Источно 
Сараево го има најбројниот и стручно оспособен тим кој повеќе години работи 
на оваа проблематика, додека тимот во Велика Кладуша беше формиран неодамна 
и тој нема доволно искуство во работењето на оваа проблематика. Водоводното 
претпријатие во Горажде има најмал тим кој дефинитивно треба да биде засилен со 
уште 1 до 2 вработени лица. Сите водоводни претпријатија посочија дека тимовите за 
детекција на загубите на вода имаат поддршка од раководството на претпријатието во 
својата работа и дека редовно ги известуваат своите раководители за своите работни 
активности.

Освен најквалитетните човечки капацитети, водоводното претпријатие во 
Источно Сараево има и најдобра инфраструктура, опрема за работа и ги спроведува 
активностите потребни за детектирање на загубите на вода. Од друга страна, 
водоводното претпријатие во Горажде е недоволно опремено за сериозна теренска 
работа. Водоводот во Велика Кладуша, како и многу други водоводни претпријатија во 
Босна и Херцеговина, во годините по завршувањето на војната доби одредена опрема 
за детектирање на загубите на вода. Сепак, поради немање на човечки капацитети и 
поради немање свест и непрепознавање на тоа колку е важна оваа област од страна 
на тогашното раководство, опремата е веќе оштетена и неупотреблива поради 
неквалитетно чување со годините и поради нестручно ракување. Ова е последица од 
делумно погрешниот пристап кај некои донатори – при набавката на софистицирана 
опрема не се организира и квалитетна обука за тимовите и за раководството на 
водоводните претпријатија. Во овој смисол важно е да се потенцира дека водоводот 
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во Источно Сараево има формирано и тренинг центар за организирање теоретска и 
практична обука за детектирање на загубите кој во моментов е напуштен и не е во 
функција.

Иако имаат формирано тимови, партнерските претпријатија не вршат квалитетно 
откривање на протекувањата т.е. најмногу се поправаат видливите и дојавените 
дефекти. Основни причини за ваквата состојба е тоа што раководството на 
претпријатието нема свест за тоа колку се важни важно активното детектирање на 
загубите на вода и капацитетите (знаење и до одреден дел финансиски средства) за 
активно вршење детекција на загубите на вода. Велика Кладуша во својата работа 
користи многу квалитетен SCADA систем за детектирање на одредени делови од 
мрежата (зони) кај кои се забележува зголемена потрошувачка на вода. Претпријатијата 
исто така имаат и голем број на интервенции за поправање на дефектите.

Табела 4: Oсновни податоци за тимовите за детектирање на загубите на вода

ИСТОЧНО САРАЕВО –КП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

ВЕЛИКА КЛАДУША – JКП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА ГОРАЖДЕ– ЈКП 6 МАРТ

Постои тим за детекција на загубите со 
тројца вработени

Постои тим за детекција на загубите со 
двајца вработени

Постои тим за детекција на загубите со 
еден вработен

Тимот за детекција има поддршка од 
раководството

Тимот за детекција имаподдршка од 
раководството

Тимот за детекција имаподдршка од 
раководството

Редовно известување до раководителите, 
еднаш неделно

Редовно известување до раководителите, 
еднаш месечно

Редовно известување до раководителите, 
секој ден

ИНФРАСТРУКТУРА НА ТИМОТ ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ДЕФЕКТИТЕ:

Тимот има соодветен канцелариски 
простор

Тимот има соодветен канцелариски 
простор

Тимот има соодветен канцелариски 
простор

Тимот има соодветно возило Тимот има соодветно возило Тимот нема соодветно возило

Има поголем дел од опремата неопходна 
за детектирање на загубата на вода

Има еден дел од опремата за 
детектирање на загубите на вода, но 
истата не е функционална. Добиена е 
како донација во 1999 година

Има само геофон од 1997 година

СИСТЕМАТСКО ОТКРИВАЊЕ НА ПРОТЕКУВАЊАТА:

Не се врши ноќно мерење
Протокот ноќе се следи преку SCADA 
системот

Во ноќните часови се врши истражување 
на дефектите со геофон

Не се врши систематско откривање на 
протекувањата

Се прават обиди за откривање на 
протекувањата преку SCADA системот

Не се врши систематско откривање на 
протекувањата

Не се врши систематско откривање на 
протекувањата

Времето за реакција по откривање на 
протекувањата е 1 до 2 дена, зависно од 
профилот

Просечното време за поправање на 
дефектот е околу 3 часа

Голем број на пријавени и поправени 
дефекти (299/273) – до август 2015.

Голем број на пријавени и поправени 
дефекти (650) – до август 2015.

Голем број на пријавени и поправени 
дефекти (600) – до август 2015.
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Дијаграм 2: Број на дефекти во мрежата за водоснабдување

Мапирање на системот за водоснабдување (GIS) 
и хидрауличен модел

GIS-от и мапирањето на системот за водоснабдување, како и хидрауличниот модел, 
се основа за вршење на активностите за детектирање на загубите на вода. Имајќи го 
ова предвид, сите три водоводни претпријатија имаат формирано GIS тимови кои 
се состојат од еден до двајца вработени. Овие тимови ја имаат основната опрема за 
работа (компјутер, софтвер, плотер) иако е евидентно дека Источно Сараево го има 
најдобро опремениот GIS тим. Би било добро водоводните претпријатија да имаат 
рачни GIS уреди за прибирање податоци на терен.

Како подлоги за работа најчесто се користат дигитализирани катастарски карти 
и ортофото снимки кои не секогаш се од најнов датум (ова особено се однесува 
на катастарските подлоги). Се врши редовно ажурирање на GIS-от, во смисол на 
внесување на новоизградените делови од системот и подобрување на точноста на 
постојниот систем. Со исклучок на Горажде, GIS тимовите во другите две претпријатија 
ги снабдуваат другите одделенија со податоци неопходни за работа на терен.

Можеме да кажеме дека не постојат тимови или лица кои се занимаваат со 
изработка на хидрауличен модел на водоводниот систем, иако Велика Кладуша има 
само лице назначено за тоа во рамките на GIS тимот. Во секој случај постои потреба да 
се изработи хидрауличен модел во сите водоводни претпријатија, меѓутоа прашање е 
дали ваквата активност треба да постои во рамките на самото претпријатие или за таа 
цел да се ангажираат надворешни даватели на услуги а претпријатието да има само 
едно вработено лице кое ќе знае да ги толкува резултатите од хидрауличниот модел. 
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Ова во секој случај треба да биде разгледано како можност бидејќи не се работи за 
големи водоводни системи. 

Табела 5: Основни податоци за GIS тимови и хидраулично моделирање

ИСТОЧНО САРАЕВО – КП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

ВЕЛИКА КЛАДУША – JКП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА ГОРАЖДЕ – ЈКП 6 МАРТ

Формиран е GIS тим
Во фаза на формирање и реализација на 
GIS тим

Формиран е GIS тим

Има добро опремен GIS тим Има недоволно опремен GIS тим Има недоволно опремен GIS тим

Постојат дигитални мапи на подрачјето 
опфатено со водоснабдување

Постојат дигитални мапи на подрачјето 
опфатено со водоснабдување

Постојат дигитални мапи на подрачјето 
опфатено со водоснабдување

Се спроведуваат активности за 
ажурирање на мрежата за GIS

GIS системот е во фаза на реализација - 
постојано се работи на него 

Се спроведуваат активности за 
ажурирање на мрежата за GIS

Податоците обезбедени од терен се 
внесуваат во GIS (освен дефектите)

Податоците обезбедени од терен се 
внесуваат во GIS

Податоците обезбедени од терен се 
внесуваат во GIS

GIS тимот ги овозможува податоците 
неопходни за теренска работа

GIS тимот ги овозможува податоците 
неопходни за теренска работа

GIS тимот ги овозможува податоците 
неопходни за теренска работа

Не постои тим за хидраулично 
моделирање

Тимот за хидраулично моделирање 
е во рамките на GIS-от – во фаза на 
формирање

Не постои тим за хидраулично 
моделирање

Дијаграм 3: Тимови за GIS и хидраулично моделирање

Воспоставување на зони на потрошувачка

За целите на реализација на следната фаза на проектот, партнерските водоводни 
претпријатија требаше да предложат барем една зона на потрошувачка. Водоводното 
претпријатие од Горажде беше единственото кое не даде никаков предлог за ваквата 
зона, ниту пак има имплементирано вакви зони во својот систем. Водоводот од 
Велика Кладуша има имплементирано зони на потрошувачка во својот водоводен 
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систем, и кај најголем дел од нив се следат влезните количини на вода преку SCADA 
системот иако, како и кај Источно Сараево, не се врши мерење на влезните количества 
вода во предложените зони (ова се планира во иднина). Источно Сараево и Горажде 
немаат имплементирано зони на потрошувачка, што е најчесто случај во Босна и 
Херцеговина. Уште една работа која често се забележува во Босна и Херцеговина се 
неисправните гранични вентили – единствено водоводното претпријатие од Велика 
Кладуша има спроведено контрола и поправки на вентилите кои се неисправни во 
предложената зона.

Во моментов во ниту една од предложените зони на потрошувачка не се врши 
мерење на влезните количества вода, само водоводот во Источно Сараево врши 
континуирано мерење на притисокот во предложените зони. 

Се забележува непостоење на точни податоци за бројот на население и потрошувачи 
во Источно Сараево и во Горажде. Податоци за загубата на вода во предложената 
зона доставија Источно Сараево (62%) и Велика Кладуша (25.24 м³/ч – врз основа 
на прилог доставен од претходна анализа, Институт за хидротехника, 2007 година).

Водоводното претпријатие во Источно Сараево не врши активности за проверка 
на исправноста на вентилите и хидрантите во предложените зони, додека водоводните 
претпријатија во Велика Кладуша и во Горажде вршат проверка на исправноста на 
вентилите и хидрантите, како и поправка на недостатоците кои се забележуваат.
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Табела 6: Основни податоци за предложените зони на потрошувачка

ИСТОЧНО САРАЕВО – КП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

ВЕЛИКА КЛАДУША – JКП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА ГОРАЖДЕ – ЈКП 6 МАРТ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ DMA ЗОНИ

Се предлагаат три пилот зони на 
потрошувачка – Враца, Београдска, 
Добриња 4

Се предлага една пилот зона – зона на 
потрошувачка 4

Не се предлага зона на потрошувачка

Немаат имплементирано зона на 
потрошувачка – доставен е предлог

Имаат имплементирано најмалку една 
зона на потрошувачка.

Немаат имплементирано зона на 
потрошувачка

Не се поправени граничните вентили во 
зоната на потрошувачка 

Граничните вентили во зоната на 
потрошувачка се проверени и поправени

Не се поправени граничните вентили во 
зоната на потрошувачка 

Планирана е инсталација на мерачи 
на проток за предложената зона на 
потрошувачка

Планирана е инсталација на мерачи 
на проток за предложената зона на 
потрошувачка

Не се планира инсталирање на мерачи 
за проток во ниту една од предложените 
зони на потрошувачка

Евентуалната зона на потрошувачка има 
ажурирани податоци

Во фаза на реализација е ажурирањето 
на податоци за евентуалната зона на 
потрошувачка

Не е предложена зона на потрошувачка

МЕРЕЊЕ НА ПРОТОКОТ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВО ЗОНАТА НА ПОТРОШУВАЧКА:

Во зоните на потрошувачка не се врши 24 
часовно мерење

Зоната на потрошувачка 4 има проток од 
29.07 м³/ч (HEIS – 2007)

Не е доставен прилог со анализа на 
зоната на потрошувачка

Се врши континуирано мерење на 
притисокот во целата мрежа

Притисокот во зоната на потрошувачка 4 
изнесува 4 бари

Не е доставен прилог со анализа на 
зоната на потрошувачка

Не е утврден бројот на населението во 
предложените зони на потрошувачка, но 
постои можност за тоа

Предложената зона на потрошувачка има 
1.299 лица

Не е доставен прилог со анализа на 
зоната на потрошувачка

Загубата на вода во зоната Враца е 62%
Потрошувачка 3.83 м³/ч  – загуба на вода 
25.24 м³/ч (HEIS – 2007)

Не е доставен прилог со анализа на 
зоната на потрошувачка

Не е доставен прилог со анализа на 
зоната на потрошувачка

Доставен  е прилог со анализа на зоната 
на потрошувачка (HEIS – 2007)

Не е доставен прилог со анализа на 
зоната на потрошувачка

ПРОВЕРКА НА ИСПРАВНОСТА НА ВЕНТИЛИТЕ И ХИДРАНТИТЕ ВО ЗОНАТА НА ПОТРОШУВАЧКА:

Не била правена проверка на вентилите 
и хидрантите

Направена е проверка на вентилите и 
хидрантите кои се предмет на анализа

Направена е проверка на вентилите и 
хидрантите во мрежата

Не била правена проверка на вентилите 
и хидрантите

Постојат некои општи податоци за 
состојбата на вентилите во мрежата

Проверени се 40 вентили и 30 хидранти. 
Сите хидранти беа неисправни 

Не била правена проверка на вентилите 
и хидрантите

Се вршат активности за поправка на 
неисправните вентили и хидранти

Се вршат активности за поправка на 
неисправните вентили и хидранти

Воден биланс

За целите на правење проценка на состојбата со неприходна вода во системите 
за водоснабдување на партнерските водоводни претпријатија, обезбедени беа 
податоци и направен е воден биланс. Очигледно е дека сите три водоводни системи 
не се соочуваат со прекини во водоснабдувањето т.е. имаат доволни количества 
вода за снабдување на потрошувачите. Единствено системот за водоснабдување од 
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Велика Кладуша врши извоз на вода на големо – помеѓу 50.000 до 80.000 м³ годишно 
(просечна вредност). 

Врз основа на податоците кои беа доставени во деталниот прашалник 
забележуваме проблем во точноста на доставените податоци т.е. некои податоци 
се засноваат на слободна проценка која може да се толкува наразни начини. Врз 
основа на овие основни податоци утврден е процентот на неприходна вода за Источно 
Сараево (44,5%), за Велика Кладуша (53,4%) и за Горажде (64,3%), што во просек 
изнесува 54,1%. Оваа вредност е нешто помала од процентот на неприходна вода 
(58%) како примерок од 14-те водоводни претпријатија кои доставија податоци преку 
формуларот за аплицирање.

За селектираната зона на потрошувачка во пилот водоводното претпријатија ќе 
биде направен детален воден биланс со користење на IWA методологијата.

Табела 7: Основен воден баланс за партнерските претпријатија

ИСТОЧНО САРАЕВО–
КП ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА

ВЕЛИКА КЛАДУША –
JКП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

ГОРАЖДЕ –ЈКП 6 МАРТ

Вкупно население приклучено на 
водоводната мрежа

30.000 35.000 22.400

Вкупно приклучоци 10.978 12.584 5.700

Вкупно неактивни приклучоци 416 1.456 50

Дали има прекини во 
водоснабдувањето?

Не Не Не

Вкупно произведено количество на 
вода (м³/годишно)

3.259.000 3.750.997 4.200.000

Фактурирана измерена потрошувачка 
(м³/годишно)

1.663.360 1.669.999 1.440.000

Фактурирана неизмерена 
потрошувачка (м³/годишно)

144.640 11.450 60.000

Извезени количини вода на големо 
(м³/годишно)

0 65.000 0

Просечен притисок во мрежата (м) 38 40 45

Потрошувачка на вода по жител (л/
жител/ден)

150 150 120

Вкупна неприходна вода (м³/годишно) 1.451.000 2.004.548 2.700.000

Процент на неприходна вода 44,5 53,4 64,3
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Дијаграм 4: Вкупно население приклучено на мрежата за водоснабдување, вкупен број на 
приклучоци и вкупен број на неактивни приклучоци во Источно Сараево, Велика Кладуша и 
Горажде

Дијаграм 5: Вкупно количество на произведена вода, фактурирана, измерена и неизмерена 
потрошувачка вода, и количество на извезена вода во Источно Сараево, Велика Кладуша и 
Горажде 

3.2. Македонија

Генералната проценка на почетната состојба во однос на активноститекон неприходната 
вода во Македонија најмногу се заснова на прашалниците т.е. апликациските 
формулари доставени од седум водоводни претпријатија од Македонија (Делчево, 
Штип, Свети Николе, Струмица, Кочани, Гевгелија, Виница) како и други подетални 
прашалници, анкети и детални разговори со надлежните вработени лица од некои 
водоводни претпријатија (Гевгелија, Кочани и Виница).
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И покрај малиот број на водоводни претпријатија кои беа предмет на евалуација 
(7) а кои претставуваат 10,14% од вкупниот број на претпријатија во Република 
Македонија (69) кои овозможуваат водоснабдување и канализациски услуги, или 
само водоснабдување т.е. само канализација (50 овозможуваат водоснабдување 
и канализација; 16 овозможуваат само водоснабдување; 3 овозможуваат само 
канализациски услуги) со кои се опфатени околу 191.468 жители т.е. 9,47% од 
населението во Македонија, сепак оваа анкета/истражување дава значителен увид 
во актуелната состојба и пракси поврзани со неприходната вода кај водоводните 
претпријатија во Република Македонија, и ги покажува трендовите и областите во 
кои постојат слабости во однос на неприходната вода. 

Општо земено, постои јасна свест дека загубата на вода е еден од главните 
проблемиза водоводните претпријатија во Македонија и за потребата од постоење на 
програми за намалување на овие загуби. Сепак, во повеќето случаи на ваквата свест ѝ 
недостасуваат подлабоко познавање и соодветна технологија за реална имплементација 
на активности и за управување со овој проблем. Некои од претпријатијата кои беа 
интервјуирани дадоа типични објаснувања: „веќе преземаме одредени активности 
но не во вид на формална програма“, „постои моментум за сеопфатна програма за 
намалување на загубите на вода“, „нема доволно ресурси (кадровски и финансиски) 
за спроведување на формална програма за намалување на загубите на вода“. Некои 
од претпријатијата ја изразија потребата од јасни насоки и обуки за тоа од каде да се 
почне и како да се спроведуваат програмите за намалување на неприходната вода. 

Генерално загубите на вода сè уште се искажуваат во проценти, како индикатор за 
добро финансиско работење, но тие не се доволни да бидат технички или оперативни 
индикатори. Специјализираната група за неприходна вода/IWA препорача технички/
оперативен индикатор на учинокот ILI (анг. Infrastructure Leakage Index), особено за 
водоводните претпријатија опфатени во KfW проектот (финансиска соработка со 
Македонија, Програма за водовод и канализација, Фаза I – Кочани и Гевгелија). Поимот 
„неприходна вода“ е широко прифатен и се користи во сите извештаи. Водоводните 
претпријатија во доволна мера го користат IWA/WLSG водниот биланс, особено оние 
кои се опфатени со KfW програмата за водовод и канализација во Македонија. Сепак, 
таа треба да се стандардизира за секоја година и за секое водоводно претпријатие. 

Една од причините зошто доаѓа до толку големи загуби на вода е застареноста на 
водоводните системи но и немањето на кадровски капацитет во јавните претпријатија, 
непостоење на посебни одделенија за откривање на протекувањата и проактивна 
политика во насока на детектирање на реалните загуби, надополнето со немање 
соодветна опрема за детектирање на протекувањата и нивен мониторинг со која би 
се спроведувале активностите неопходни за сериозни справување со прашањето на 
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неприходна вода. Ова се смета за пречка кога станува збор за справување со овој 
проблем. 

Високото ниво на реална загуба на вода може да се припише на лошата структурна 
состојба на старите азбесни цементни цевки и дефектите на спојките (што е случај 
кај најголем број од претпријатијата) и на цевките од лиено железо (кај големите 
водоводни претпријатија), заедно со старите галванизирани цевки за поврзување. 
Сепак, веќе постои тенденција на замена на овие цевки со ПВЦ и полиетиленски 
цевки со голема густина (HDPE), а во ретки случаи и со дуктилни железни цевки. 

На сите горенаведени причини за високиот степен на реални загуби можеме да го 
додадеме и високиот работен притисок во мрежата поради кој често доаѓа до пукање 
во внатрешната мрежа и мрежата на корисниците. Сепак, се забележува нагорен 
позитивен тренд во управувањето со притисокот, и тоа најмногу преку инсталирање 
на вентили за регулирање на притисокот.

Во овој извештај е дадена анализа на актуелните пракси за намалување на 
неприходната вода во водоводните претпријатија кои беа евалуирани. Даваме 
податоци и опис на најважните проблеми утврдени во работењето и на актуелните 
активности кои се однесуваат на намалување на неприходната вода:

�� Просекот на загуба на вода кај водоводните претпријатија кои беа евалуирани 
(7) во 2014 година изнесува 49.27%. Иако изгледа голема, сепак оваа бројка се 
смета за помала од вистинската ситуација во водоводните претпријатија во 
државата, најмногу поради малиот број на водоводни претпријатија кои беа 
опфатени со евалуацијата. Неповолната состојба се согледува тогаш кога ќе се 
направи споредба со загубата на вода изразена како процент од произведената 
вода (под 20%). Овој параметар варира од мало ниво на загуби (38.83%) до многу 
високо ниво на загуби (65.95%), при што мора да потенцираме дека овие бројки 
се пресметани од самите претпријатија.

Просечната загуба на вода во 2014 година изразена во апсолутна вредност кај 
претпријатијата кои беа опфатени со евалуацијата изнесуваше 1,597,165 м³ вода;  
(зголемување од 393,559 м³ на 3,252,384 м³).
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Дијаграм 6: Неприходна вода (м³, %)

��  На водоводните претпријатија многу им се важни податоците за количество 
на произведена вода, за да можат да испорачаат доволни количини вода до 
потрошувачите. Истовремено, произведената вода е важна информација која 
го дава индикаторот за неприходна вода, и тоа како разлика помеѓу водата која 
била произведена и онаа која била фактурирана/продадена.

Големите количества произведена вода предизвикуваат импликации во однос 
на капиталните инвестиции неопходни за надградба на системот тогаш кога се 
надминува капацитетот на инфраструктурата.

Кога зборуваме за ова истражување, 5 од вкупно 7 евалуирани претпријатија (кои 
претставуваат 71.43%) се изјаснија дека производството на вода го мерат со мерачи 
на вода во самите производни капацитети или на влез во системот. Сепак, под знак 
на прашање е точноста на измерените податоци затоа што претпријатијата обично не 
вршат проверка на мерачите на произведена вода. Во случаи каде нема вакви мерачи 
проценката на зафатената вода се прави врз основа на капацитетот на пумпите и на 
податоците за работни часови, врз основа на нивото на водата на изворот или на 
други начини.

��  Просечното ниво на мерење и процентот на потрошувачка која се мери кај 
потрошувачите се релативно високи (96.6%), каде процентот се движи помеѓу 
91 и 100%. Во основа, водоводните претпријатија во Македонија имаат пракса 
да инсталираат водомери кај секој потрошувач, што ги вклучува и становите во 
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колективните објекти за живеење (зградите). Сепак, некои од претпријатијата веќе 
почнаа да инсталираат водомери пред самите објекти за да се одвои разликата 
помеѓу главниот водомер и збирот на водомерите во секој стан, според бројот 
на потрошувачи, што значително ќе ги намали загубите на вода во становите 
и ќе го зголеми количеството на фактурирана вода. Инаку, според деталната 
анализа на одбраните претпријатија и врз основа на искуството на консултантот, 
овие бројки треба да бидат помали (не земајќи ги предвид дивите приклучоци). 
Исто така, повеќето од претпријатијата не практикуваат замена или баждарење 
(калибрирање) на водомерите на секои 5 години, што влијае на точноста на 
фактурираната вода.

��  Потрошувачката на вода во однос на произведената и потрошената/продадена 
вода може да се утврди преку индикаторите за учинок изразени во единицата 
„л/лице/на ден“.  Сепак, при пресметувањето на овие индикатори може да има и 
одредени извори на грешки како што се:

�y Вкупното количество на произведена вода (имањето и точноста на мерачи на 
проток кои долго време не биле баждарени, што може да доведе до значителна 
несигурност во точноста на пријавените количества).

�y Вкупното количество на продадена вода (водомери кои не се баждарени, кои се 
постари од 5 години и кои покажуваат помали количества на потрошена вода, 
потрошувачи кај кои потрошувачката на вода се пресметува на паушални 
основи и потрошувачи без водомери).

�y Вкупното население кое се опслужува (ако имаме поголеми или поголеми 
вредности тие можат значително да влијаат на индикаторите за произведена 
вода и за потрошувачка).
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Дијаграм 7: Потрошувачка на вода – произведена вода; продадена вода (л/по лице/на ден) 
– резиме за 2014 година

�y Просечната потрошувачка на произведена вода од 299 л/по лице/на 
ден имплицира дека претпријатијата кои се опфатени со евалуацијата 
испорачуваат доволни количества вода до своите потрошувачи.

�y Просечната вкупната потрошувачка на продадена вода од 138 л/полице/ на 
ден е под европскиот просек од 160 л/по лице/на ден. Земајќи ги предвид 
навиките на населението во Македонија кога станува збор за користењето на 
водата и релативно ниската свест за штедење вода, овој индикатор веројатно 
е потценет и е резултат на помали нивоа на фактурирана вода или помал број 
на опслужувано население.

�y Имајќи ја предвид големата зависност на индикаторите за производство на 
вода, за потрошувачка и за произведена и продадена водаод населението, 
неопходни се интензивни активности за утврдување на точниот број на 
потрошувачи – население кое користи вода, одвоено од податоците од 
другите регионални или државни извори, процес на проверка и баждарење на 
водомерите на местото на производство, како и редовна замена и баждарење 
на водомерите кај потрошувачите (на 5 години).

�� Мерењето на опфатот со водоснабдување е клучен индикатор за овозможување 
на сите засегнати страни во секторот води да зацртаат цели и да го проценат 
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нивото на инвестиции неопходно за реализација на тие цели. Проценката 
на опфатот со водоснабдувањето се изведува директно од податоците кои ги 
даваат водоводните претпријатија за: (а) вкупното население во подрачјето кое 
се опслужува; и (b) вкупното население кое е опслужувано од претпријатието.

Просечниот опфат со водоснабдување во регионот овозможен од страна на 
седумте водоводни претпријатија изнесуваше 86% во 2014 година. Проблеми со 
опфатот и покриеноста има во некои села, во неурбанизирани населени места и 
во некои населби кои од технички причини поради нивната локација, не можат да 
се поврзат на водоводната мрежа. Сепак, тие најмногу добиваат вода од локални 
или индивидуални шеми за водоснабдување со кои најчесто управуваат локалните 
заедници или групи граѓани.

�� Соодносот на вработени лица (кој уште се нарекува продуктивност на 
вработените лица) е прифатен меѓународен клучен индикатор за учинок кој 
најчесто се изразува како број на вработени на 1.000 приклучоци или на 1.000 
опслужувани жители. Овие индикатори во голема мера зависат од тоа дали 
подрачјето е урбано или рурално, од големината на претпријатието, од степенот 
на користење надворешни услуги, видот на услугите кои се даваат, одржувањето 
на водоводната мрежа, итн. Вкупната просечна продуктивност на вработените 
кај водоводните претпријатија опфатени со евалуацијата е 20 вработени на 
1.000 приклучоци, и 5.3 вработени на 1.000 опслужувани жители. Меѓународно 
прифатен стандард за водоводни претпријатија е помалку од 6 вработени на 
1.000 приклучоци. Сепак, мора да се потенцира дека повеќето од евалуираните 
претпријатија не нудат само услуги за водоснабдување и канализација туку исто 
така се занимаваат и со собирање на цврст отпад, управување со зелени пазари 
и други услуги. Освен тоа, се чини дека бројот на приклучоци е преценет, што 
доведува до горенаведениот индикатор за ниска продуктивност кај вработените. 
Имајќи го предвид фактот дека водоснабдувањето и канализацијата се основните 
услуги на водоводните претпријатија кои веројатно вработуваат најголем број 
лица, можеме да заклучиме дека превработеноста е реалност во претпријатијата 
опфатени со евалуацијата. 

�� Поделбата на отворената мрежа во помали зони на потрошувачка со кои полесно 
се управува е опција која им овозможува на мрежните оператори поефикасно да 
управуваат со системот, во смисол на контрола на притисокот, квалитет на водата 
и сл. Загубата на вода е присутна со 28.57% (две од вкупно седумте евалуирани 
претпријатија). Во основа, мрежата е циркуларна за да има неколку влезови и 
излези од/во зоната, без можност да се приоретизираат подрачјата со повисоко 
ниво на неприходна вода или протекувања.
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��  Од аспект на човечките ресурси, просечниот број на вработени во техничкиот 
и секторот за одржување е 29. Просечниот број на инженери во секторите за 
водоснабдување е 4.4. Просечниот број на вработени женски лица е 25 (од кои 
повеќето работат во секторите за финансии и во администрацијата). Една од 
слабостите кога станува збор за човечките ресурси е неповолната старосна 
структура на персоналот.

��  Во основа, претпријатијата опфатени со евалуацијата немаат формирано 
(и обучено) посебни тимови за детекција на протекувања, иако некои од 
претпријатијата имаат опрема за мерење на протокот и, само во еден случај, 
опрема за детектирање на протекувањата. Немањето на обучен кадар во рамките 
на претпријатијата, отсуството на проактивна политика за проактивна контрола 
на протекувањата, немањето акциски планови, немањето фокус на загубите 
на вода од страна на раководството, како и немањето на соодветна опрема за 
детектирање на протекувањата и мониторинг за да можат да се спроведуваат 
и реализираат активностите неопходни за сериозно справување со проблемот 
на неприходна вода, може да се сметаат за ограничувања кога зборуваме за 
решавање на проблемот со големите загуби на вода.

��  Не постои ажуриран катастар на водоводниот систем како основа за квалитетно 
управување и планирање на водоводниот систем и за спроведување на активна 
детекција на протекувањата. Сепак, повеќето од евалуираните претпријатија 
велат дека главниот систем за водоснабдување ги поседува неопходните 
капацитети како што се резервоари, пумпни станици и сл. во системот на основни 
средства (на хартија, во Autocad или во Google Мaps), без приклучоци и водомери. 
GIS софтверот постои само во едно претпријатие и вработените се обучени да 
управуваат со него. Ваквата незадоволителна состојба со подземниот катастар 
кај јавните претпријатија се очекува да биде значително променета во наредните 
две години. Според новиот Закон за катастар на недвижности/Правилник 
за регистрирање на инфраструктурни капацитети, секое претпријатие има 
обврска да го регистрира во GIS софтверот целиот катастар на водоснабдување 
и канализација, и да ги достави GIS податоците до Агенцијата за катастар на 
недвижности.

��  Рехабилитација на мрежата – Кога станува збор за староста и за материјалите кои 
се користат во системот, водоводните претпријатија кои беа евалуирани посочија 
дека системите за водоснабдување се многу стари, дека повеќето од цевките се 
направени од PVC/PE, азбестен цемент и, во некои случаи, од лиено и дуктилно 
железо. Повеќето од цевките за поврзување се галванизирани. Сепак, постои 
тенденција овие цевки да се заменат со полиетиленски (PE) цевки. Генерално се 
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забележува сè поголемо внимание врз одржувањето и рехабилитацијата, која сè 
уште е недоволна а годишните стапки на рехабилитација на мрежата се ниски. 
Главна причина за ова се недоволните средства со кои не се успева да се покријат 
ниту оперативните трошоци. Ваквата тенденција може да доведе до заклучок 
дека ваквите средства ќе бидат заменети во наредните стотици години ако не 
бидат сменети актуелните политики и пракси. Промената на политиките за 
рехабилитација (и на стапките на замена) бара поголеми финансии/инвестиции, 
суштински промени во процесите и културата на работење, донесување на 
програми за проактивно одржување, координација на програмите за одржување 
помеѓу секторите во водоводните претпријатија и поголема ефикасност 
на програмите за одржување преку користење на технологија и обука. 
Рехабилитацијата на цевките и активностите за замена обично се вршат според 
релевантноста/критичната важност за давањето услуги, состојбата или трошокот 
за одржување. Обично не постои долгорочно планирање на капиталните 
инвестиции засновано на балансирање на инвестициските трошоци со ризиците 
и последиците од дефекти на средствата. Како резултат на ваквата состојба 
недоволните финансиски средства на општините и јавните претпријатија 
се трошат на неприоритетни инвестиции наместо на инвестиции кои повеќе 
би придонеле кон подобрување на ефикасноста на системот и унапредување 
на нивото на услуги, како и на унапредување на работната ефикасност на 
водоводните претпријатија. Планското одржување и навремената негова 
надградба овозможува да се стави акцент на оние интервенции/инвестиции кои 
овозможуваат подобрување на услугите по разумна цена. Понекогаш приоритетот 
на рехабилитацијата или замена на било кој дел од системот на цевки зависи од 
политичкото влијание, готовите проекти и планови и од други работи. Сепак, 
некои водоводни претпријатија, во многу ретки случаи, ги мерат ефектите и 
бенефитите од замената на цевките и тие најчесто во своите годишни извештаи 
наведуваат само колкава била должината на заменетите цевки, без притоа да ги 
видат бенефитите во вид на степен на намалување на неприходната вода.

Системи за водоснабдување во избраните претпријатија

Гевгелија

ЈПКД Комуналецод Гевгелијае јавно претпријатие задолжено за водоснабдување 
на Општината Гевгелија, која инаку се состои од Градот Гевгелија и петте села: 
Богородица, Моин, Мрзенци, Селемлија и Стојаково. Системот опслужува околу 
18.000 жители со главна линија за пренос долга 72 километри (DN 80 – DN 200, која 
се состои од 50 километри AC цевки, 11.2 километри PE цевки и 9 километри PVC 
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цевки) т.е. вкупно 8.830 приклучоци. Станува збор за комунално претпријатие кое 
врши повеќе функции: водовод, канализација, управување со цврст отпад и други 
јавни услуги (погребални услуги, одржување на јавни тоалети, јавни подрачја и јавни 
зелени површини).

Главниот извор на вода за Гевгелија се бунарските полиња во Моин кои се користат 
во текот на целата година. Тие се состојат од вкупно 4 бушотини со комбиниран 
капацитет помеѓу 188 и 200 л/с. Дезинфекцијата се врши на самите бунари со користење 
на хлорен гас, кој се прилагодува зависно од побарувачката на вода која, пак, се пумпа 
директно во сервисниот резервоар на Стопанство со капацитет од 3.000 м³. Протокот 
на вода е гравитациски од сервисниот резервоар во главната дистрибуциска мрежа 
на градот. Вкупниот капацитет на резервоарот изнесува 4.400 м³ и тој се состои од 
6 резервоари. 

Втор извор на вода се бунарските полиња на реката Вардар кои се наоѓаат во 
североисточниот дел од градот и кои имаат капацитет од околу 60 л/с. На самите 
бунари се врши дезинфекција со хлорен гас и водата од нив се пумпа директно во 
дистрибуциската мрежа на индустриското подрачје на Гевгелија.

Сликата 4 го покажува подрачјето кое се опслужува со вода како и главните цевки 
за пренос кои ги користи ЈПКД Комуналец Гевгелија:

Слика 4: Подрачје кое се опслужува со вода за ЈПКД Комуналец Гевгелија
Извор: ЈПКД Комуналец Гевгелија

Не постои систем за мониторинг (SCADA) но, со поддршка од KfW проектотна 
неколку места се инсталирани уреди за следење на протокот и притисокот 
(ултрасонични статични мерачи и мерачи за притисок) – за рачно симнување 
на податоците. ЈПКД Комуналец Гевгелија не врши детектирање на загубите/
протекувањата и нема опрема за откривање на протекувањата (освен мобилниот 
ултрасоничен мерач на проток кој се користи за целите на следење). 
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Кога станува збор за мапирањето, претпријатието поседува дигитални мапи во 
Autocad и хидрауличен модел изготвен и калибриран за просечните денови на проток 
од 2013 година, а за потребите на KfW проектот (консултантски услуги за изготвување 
на Физибилити студија за програмата за вода и канализација, фаза II, Македонија). 
ЈПКД Комуналец Гевгелија непрекинато испорачува вода до дистрибутивната мрежа 
и до селата кои се поврзани на неа. Во Гевгелија нема рестрикции на вода. Вкупното 
количество на вода произведено во 2014 година изнесуваше 3.044.104 м³/годишно.

Кочани

КЈП Водовод Кочани е јавно комунално претпријатие задолжено за снабдување 
со вода на Општината Кочани, што го опфаќа Градот Кочани и осум села: Бања, Бели, 
Долни Подлог, Горни Подлог, Грдовци, Мојанци, Прибачево и Тркање. Системот 
снабдува со вода околу 34.000 жители со главна линија за пренос долга 148 километри 
(DN50 - DN500) и опслужува вкупно 15.200 приклучоци. Станува збор за комунално 
претпријатие кое врши повеќе функции: водоснабдување, канализација, управување 
со цврст отпад и други јавни услуги како што се погребални услуги и одржување на 
јавните сообраќајници и урбани зелени површини. Претпријатието исто така работи 
со геотермални води и со управување со недвижен имот.

Бунарското поле Грдовски орман, инаку единствен извор на вода за Градот 
Кочани, ги  снабдува со вода Градот како и околните села. Има вкупно 14 бунари со 
вкупен капацитет од 265 л/с. Водата од бунарското поле се пумпа преку пумпната 
станица Грдовци до „бустер“ пумпната станица и потоа до филтер станицата. Главната 
линија за пренос на сировата вода DN 500 под притисок од бунарското поле до 
филтер станицата е со вкупна должина од 6.571 метар (од кои 4.000 метри се стари 
30 години, 1.271 метри се стари 10 години а остатокот од 1.300метри беше заменет 
во 2012 година).

Филтер станицата има капацитет од 25.900 м³/ден (300 л/с со работа 24 часа). 
Водата се дезинфицира со хлорен гас во филтер станицата. Вкупниот волумен на 
резервоарите изнесува 3.400 м³ и се состои од вкупно 10 резервоари.

На сликата 5 се прикажани главните карактеристики на системот за водоснабдување 
во Кочани:
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Слика 5: Главни карактеристики на системот за водоснабдување во Кочани  
Извор: KЈП Водовод Кочани

КЈП Водовод Кочани има воспоставено систем за мониторинг (SCADA) и има 
инсталирано мониторинг точки за протокот на водата и притисокот кој овозможува 
следење на протокот на водата и на притисокот речиси низ целиот систем. Главната 
контролна станица се наоѓа кај филтер станицата за вода. Мрежата за водоснабдување 
во Кочани е поделена во три зони на притисок: висока, средна и ниска зона. Секоја од овие 
зони има свој резервоар за дистрибуција на водата во мрежата на таа зона до крајните 
потрошувачи. Уште повеќе, КЈП Водовод Кочани веќе има воспоставено неколку зони 
на потрошувачка и продолжува да го дели остатокот од мрежата во дополнителни зони 
на потрошувачка. 

КЈП Водовод Кочани не врши детектирање на протекувањата и нема никаква опрема 
за детектирање на протекувањата (освен мобилниот ултрасоничен мерач на протокот кој 
се користи за целите на следење). 

Кога станува збор за мапирањето, претпријатието поседува дигитални мапи во Au-
toCAD и хидрауличен модел изготвен и калибриран за просечните денови на проток од 
2013 година, а за потребите на KfW проектот (консултантски услуги за изготвување на 
Физибилити студија за програмата за вода и канализација, фаза II, Македонија). КЈП 
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Водовод Кочани непрекинато испорачува вода до дистрибутивната мрежа и до селата 
кои се поврзани на неа. Во Кочани нема рестрикции на вода. Вкупното количество на 
вода произведено во 2014 година изнесуваше 4.457.710 м³/годишно.

Виница

ЈП Солидарност Виницае јавно комунално претпријатие задолжено за снабдување со 
вода на Градот Виница и шест села: Јакимово, Црн Камен, Пекони, Калиманци, Трсино, 
Драговраште. Системот снабдува со вода за пиење околу 14.000 жители со главна 
линија за пренос долга 45 километри (DN 50 – DN 300, AC-10 kм, PVC-12 kм, PE-18,5 
kм, галванизирани цевки-0,5 kм) и 4.573 приклучоци. Станува збор за комунално 
претпријатие кое врши повеќе функции: водоснабдување, канализација, управување со 
цврст отпад и други јавни услуги како што се урбани зелени површини, погребални 
услуги, управување со зелени површини и со сточни пазари.

Градот Виница и околните села се снабдуваат со вода од Градечка Река која има 
капацитет од 30 л/с до 1.000 л/с, како и од бунарите Дончово Кладенче (40 л/с), Осојница 
20 л/с, Капини 12 л/с, Јакимово 20 л/с. 

Филтер станицата (постројка за пречистување на површинската вода) има капацитет 
од 120 л/с и оптимален капацитетод 110 л/с, со резервоар од 960 м³. Вкупната површина 
на резервоарите е 2.260 м³, и таа се состои од вкупно 5 резервоари. 

На сликата 6 се прикажани главните карактеристики на системот за водоснабдување 
во Виница:
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 Слика 6: Главни карактеристики на системот за водоснабдување во Виница
Извор: ЈП Солидарност Виница

Претпријатието во Виница има воведено ограничен систем за мониторинг (SCA-
DA) и тоа само кај станицата за производство (при што се следат следниве параметри: 
прилив на сирова вода, PH, матност (турбидитет), спроводливост, резидуален хлор) 
и контрола на нивоата во сите резервоари.

Постојат дигитални мапи на подрачјето кое се снабдува со вода во Autocad но 
истите се без координати. 

ЈП Солидарност Виницане врши детектирање на протекувањата и нема никаква 
опрема за детектирање на протекувањата. Тоа исто така сè уште нема воспоставено 
никаков тим за GIS ниту за хидраулично моделирање. 

Генерално, мрежата за водоснабдување во Виница е поделена во две зони – зона 
со висок притисок и зона со низок притисок.

Вкупното количество на вода произведено во 2014 година изнесуваше 1.441.778 
м³/годишно.

Во оваа табела даваме споредба на главните карактеристики на сите три системи 
за водоснабдување:
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Табела 8: Главни карактеристики на системите за водоснабдување на избраните 
претпријатија

ГЕВГЕЛИЈА -ЈПКД КОМУНАЛЕЦ ВИНИЦА –ЈП СОЛИДАРНОСТ КОЧАНИ -KЈП ВОДОВОД

Должина на главните цевки: 72 kм
(DN 80 - DN 200)
Старост: преку 20 години

Должина на главните цевки: 45 kм
(DN 50 - DN 300)

Должина на главните цевки: 148 kм
(DN 50 - DN 500)
Старост: 30 - 40 години.

2 бунарски полиња (60 л/с;160 л/с);  
Градечка Река (1.000 л/с – 30 л/с) 
бушотина (40 л/с, 20 л/с,5 л/с)

Бунарско поле – 14 бунари -265 л/с 
Пречистителна станица

Волумен на резервоарите 4.400 м³ (6 
резервоари)

Волумен на резервоарите 2.260 м³(5 
резервоари)

Волумен на резервоарите 3.400 м³(10 
резервоари)

Нема уреди за пречистување, само 
дезинфекција со хлорен гас 

Станица за филтрирање на водата, 
проектирана за 120 л/с – оптимално 
110 л/с

Пречистителна станица 300 л/с, се наоѓа 
над сите зони за водоснабдување

Не постои SCADA систем; протокот и 
притисокот (ултрасонични статични 
мерачи и мерачи на притисок) се следат 
на неколку локации – рачно симнување 
на податоците

SCADA систем има само кај 
пречистителната станица (параметри кои 
се следат: прилив на сирова вода, PH, 
матност (турбидитет), спроводливост, 
резидуален хлор) и контрола на нивоата 
во сите резервоари. 

Постои SCADA систем со целосна 
покриеност: производство, прилив 
во главните цевки и одлив од сите 
резервоари, влез во постојните зони на 
потрошувачка, притисок во секоја зона 
на неколку локации, ниво на водата во 
резервоарите, работење на пумпите

Тимови за детектирање на протекувањата

Сите три претпријатија немаат формирано тимови за детектирање на протекувањата, 
и исто така немаат ни опрема за откривање на протекувањата. Претпријатијата во 
Кочани и Гевгелија имаат ултрасонични мобилни мерачи на проток за целите на 
следење. Главна причина за ваквата ситуација е немањето разбирање кај раководството 
за важноста од активно откривање на протекувањата и немањето капацитет (знаење 
и финансиски ресурси) за активно детектирање на протекувањата. 

Претпријатијата не водат и не чуваат евиденција за бројот и видовите на поправки 
кои се вршат во дистрибутивниот систем. Дијаграмот 8 дава осврт на поправките во 
периодот 01-08.2015 година. Може исто така да потенцираме дека постои соодветна 
месечна комуникација и известување до техничкиот директор и до раководителот 
на секторот за вода и канализација во врска со протекувањата кои се случиле и кои 
биле поправени.
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Табела 9: Основни податоци за тимовите за детектирање на протекувањата

ГЕВГЕЛИЈА -ЈПКД КОМУНАЛЕЦ ВИНИЦА –ЈП СОЛИДАРНОСТ КОЧАНИ – KЈП ВОДОВОД

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата

Ноќно мерење се врши само на локации 
со инсталирани мерачи на проток

Не се врши ноќно мерење

Ноќното мерење се врши преку 
инсталирани стационарни мерачи на 
проток кои се поврзани со SCADA, и 
понекогаш со мобилни ултрасонични 
мерачи на проток

Раководството ги поддржува сите 
активности насочени кон намалувањето 
на загубите на вода

Раководството ги поддржува сите 
активности насочени кон намалувањето 
на загубите на вода

Раководството ги поддржува сите 
активности насочени кон намалувањето 
на загубите на вода

ИНФРАСТРУКТУРА НА ТИМОТ ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПРОТЕКУВАЊАТА:

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата ниту соодветен 
канцелариски простор за потребите на 
тимот

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата ниту соодветен 
канцелариски простор за потребите на 
тимот

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата ниту соодветен 
канцелариски простор за потребите на 
тимот

Не постои соодветно возило Не постои соодветно возило Не постои соодветно возило

Има ултрасоничен мобилен мерач на 
проток

Не постои опрема за детектирање на 
загубите на вода

Постои ултрасоничен мерач на проток: 
Flexim Fluxus ADM 6725 

СИСТЕМАТСКО ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПРОТЕКУВАЊАТА:

Не се врши систематско откривање на 
протекувањата

Не се врши систематско откривање на 
протекувањата

Има планови за детектирање на 
подрачјата каде има протекување преку 
SCADA системот; Не се врши систематско 
откривање на протекувањата

КОМУНИКАЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Постои соодветно дневно известување 
до раководителот на секторот за вода и 
канализација во однос на протекувањата 
кои се случиле и кои биле поправени

Постои соодветно дневно известување 
до раководителот на секторот за вода и 
канализација во однос на протекувањата 
кои се случиле и кои биле поправени

Постои соодветно дневно известување до 
техничкиот директор и раководителот на 
секторот за вода и канализација во однос 
на протекувањата кои се случиле и кои 
биле поправени

Голем број на пријавени и поправени 
протекувања (421 кај приклучоците и 83 
во дистрибутивната мрежа)

Вкупно пријавени и поправени 
протекувања - 145

Вкупно пријавени и поправени 
протекувања (170 во дистрибутивната 
мрежа, вклучувајќи ги и приклучоците)

Дијаграм 8: Вкупно дефекти во водоводната мрежа
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Активности за мапирање, GIS и хидраулично моделирање

Основа за успешно детектирање на протекувањата и за успешно решавање на проблемот 
со неприходна вода е точно да се знае трасата на цевките, што бара постоење на добро 
етаблиран GIS систем и хидрауличен модел. Како што може да се забележи од долната 
табела, ниту едно од избраните претпријатија сè уште немаат воведено GIS систем и 
хидрауличен модел. Во рамките на проектот „Консултантски услуги за изготвување 
на Физибилити студија за програмата за вода и канализација, фаза II, Македонија“ 
беше изготвен хидрауличен модел (Epanet софтвер) за дистрибутивните системи во 
Гевгелија и Кочани, кои беа калибрирани на просечен проточен денза 2013 година. 
Сепак, сè уште не е реализирана обука за лицата кои би го користеле овој модел. 
Ваквата незадоволителна состојба со евиденцијата на подземната инфраструктура 
кај водоводните претпријатија се предвидува значително се промени во наредните 
години. Според новиот Закон за катастар на недвижност/Регулатива за регистрирање 
на инфраструктурни објекти, секое претпријатие има обврска, преку GIS софтверот, 
да ја регистрира целокупната водоводна и канализациска мрежа и таквите GIS 
податоци да ги достави до Агенцијата за катастар на недвижност.

Што се однесува до мапите, во сите три претпријатија постојат основни информации 
за мрежата во AutoCAD но најчесто тие немаат координати. Сите претпријатија имаат 
направено редовно ажурирање на мрежата во смисол на внесување на неодамна 
изградените делови од системот и подобрување на прецизноста на постојната мрежа 
преку планови и фотографии од реконструкцијата на мрежата и од поправањето на 
протекувањата.

Табела 10: Основни информации за тимовите за GIS и хидраулично моделирање 

ГЕВГЕЛИЈА -ЈПКД КОМУНАЛЕЦ ВИНИЦА –ЈП СОЛИДАРНОСТ КОЧАНИ – KЈП ВОДОВОД

Не постои GIS тим Не постои GIS тим Не постои GIS тим

Постојат дигитализирани мапи на 
подрачјето кое се снабдува со вода 
(AutoCAD, но без координати; Epanet 
хидрауличен модел)

Постојат дигитализирани мапи на 
подрачјето кое се снабдува со вода 
(AutoCAD, но без координати)

Постојат дигитализирани мапи на 
подрачјето кое се снабдува со вода 
(AutoCAD, но без координати; Epanet 
хидрауличен модел)

Не постои тим за хидраулично 
моделирање

Не постои тим за хидраулично 
моделирање

Не постои тим за хидраулично 
моделирање

Не постои сериозна активност околу 
ажурирањето на GIS мрежата/не постои 
GIS

Не постои сериозна активност околу 
ажурирањето на GIS мрежата/не постои 
GIS

Не постои сериозна активност околу 
ажурирањето на GIS мрежата/не постои 
GIS

Се изготвуваат планови и се прават 
фотографии при реконструирање на 
мрежата и поправање на протекувањата

Се прибираат податоци за подобрување 
на точноста на локациите на одредени 
делови од системот за водоснабдување, 
преку изготвување на планови и мерење 
на должината на терен, додека траат 
поправките на протекувањата

Се прават планови и фотографии 
при реконструирање на мрежата и 
поправање на протекувањата

Новите регистрирани приклучоци и 
мрежи се внесуваат во постојната мапа 
во AutoCAD но без координати

До раководителот за одржување се 
доставуваат планови на хартија

До раководителот на работната единица 
за водовод и канализација се доставуваат 
планови на хартија
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Дијаграм 9: Тимови за GIS и хидраулично моделирање

Воспоставување зони на потрошувачка

Податоците во долната табела се однесуваат на предложените зони на потрошувачка 
за секое претпријатие кои се неопходни за следната фаза на проектот, како и на веќе 
формираните зони на потрошувачка во нивните системи. КЈП Водовод Кочани е 
лидер во следењето на приливот во веќе дефинираните зони на потрошувачка, со 
користење на SCADA системот, и исто така има намера да го зголеми бројот на точки 
за следење на протокот и притисокот. ЈПКД Комуналец Гевгелија тукушто започна 
да го дели системот во зони на потрошувачка, во рамките на KfW проектот за 
Физибилити студија, преку воведување на неколку локации за следење на притисокот 
и протокот. Во случајот со ЈП Солидарност Виница, сè уште немаме потврдени зони 
на потрошувачка.

Во моментов постои недостаток од точни податоци за бројот на потрошувачи и 
приклучоци во предложените зони но притоа во фаза на имплементација е процесот 
на ажурирање на некои од зоните на потрошувачка. 

Во однос на веќе спроведените мерења на минимален ноќен проток и определување 
на неприходната вода за конкретни зони на потрошувачка, долната табела прикажува 
некои активност на претпријатијата во Кочани и Гевгелија, додека во претпријатието 
во Виница досега не се направени мерења.
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Табела 11: Основни информации во однос на предложените зони на потрошувачка

ГЕВГЕЛИЈА – ЈПКД КОМУНАЛЕЦ ВИНИЦА – ЈП СОЛИДАРНОСТ КОЧАНИ –KЈП ВОДОВОД
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗОНИ НА ПОТРОШУВАЧКА:

Се предлагаат две пилот зони на 
потрошувачка – кружен тек - Град 
Гевгелија; индустриска зона-Блокотехна

Се предлагаат пет зони на потрошувачка: 
Мал Воден; Циганско маало и населба 
Градец; село Јакимово; Тртејско маало, 
Пепелиште

Се предлагаат четири зони на 
потрошувачка: село Грдовци, село 
Брибачево, ул.„Партизанска“ (АСНОМ), 
ул.„Љупчо Сантов“

Потврдени се три зони на потрошувачка: 
1. Морандо Ф 250 мм, 2. Кон граничниот 
премин и селата Ф 200 мм, 3. Село 
Мрзенци и Негорски бањи Ф 200 мм.
Вкупно приклучоци: 1/730; 2/858; 3/200
Вкупно жители: 1/3451; 2/2917; 3/680

Нема потврдени зони на потрошувачка

Потврдени се четири зони на 
потрошувачка: 1. Тркање-Бања, 2. 
Подлог-Мојанци, 3. Бели, 4. Оризари
Вкупно приклучоци: 1/490; 2/496; 3/110; 
4/902
Вкупно жители:  1/2000; 2/2000; 3/400; 
4/4000

Граничните вентили во зоните на 
потрошувачка се проверуваат и 
поправаат (2 од 5) 

Граничните вентили во предложените 
зони на потрошувачка не се проверуваат 

Граничните вентили во предложените 
зони на потрошувачка не се проверуваат

Се планира инсталација на мерачи на 
проток кај некои од предложените зони 
на потрошувачка 

Се планира инсталација на мерачи на 
проток кај некои од предложените зони 
на потрошувачка

Се планира инсталација на мерачи на 
проток кај некои од предложените зони 
на потрошувачка

Во фаза на спроведување е ажурирање 
на податоци за некои од зоните на 
потрошувачка

Потенцијалната зона на потрошувачка 
има ажурирани податоци

Во фаза на спроведување е ажурирање 
на податоци за некои од зоните на 
потрошувачка

МЕРЕЊЕ НА ПРОТОКОТ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗОНИ НА ПОТРОШУВАЧКА:
24 часовно мерење на протокот во зоните 
на потрошувачка: 1. Морандо DN 250 мм; 
2. Кон граничниот премин и селата DN 
200мм; 3. Село Мрзенци и Негорски бањи 
DN 200мм

Не се врши 24 часовно мерење на 
протокот 

Име на зоната на потрошувачка:  Подлог-
Мојанци, Тркање-Бања, Бели,Оризари

Во горенаведените зони на потрошувачка 
спроведено е континуирано мерење на 
притисокот 

Притисокот се мери само со манометри
Вкупно жители:Подлог-Мојанци, Тркање-
Бања, Бели,Оризари

Вкупно жители во зоните на 
потрошувачка: Морандо  (3451); Кон 
граничниот премин и селата  (2917); Село 
Мрзенци и Негорски бањи(680)

Вкупно жители во предложените зони на 
потрошувачка: 1/1750;2/1400; 3/1400; 
4/350; 5/1050

Вкупно жители: Подлог-Мојанци/2000; 
Тркање-Бања/2000; Бели/400; 
Оризари/4000

Не е направена анализа на неприходната 
вода; реалните загуби се анализираат 
преку соодносот на минимален ноќен 
проток и просечен проток во зоните

Не се врши анализа на неприходната 
вода и на реалните загуби 

Не се врши анализа на неприходната вода; 
реалните загуби се анализираат преку 
соодносот на минимален ноќен проток и 
просечен проток во зоните

Зона на потрошувачка Морандо; 12,77 
л/с/19,23 л/с = 66,4% неприходна 
вода, неприходна вода кон граничниот 
премин и селата 22,44 л/с/24,27 л/с=92% 
неприходна вода; Зона на потрошувачка 
село Мрзенци и Негорски бањи 5,69 
л/с/6,85 л/с=83% неприходна вода 

Нема податоци

Ниска зона во насока на градот (мин. 
18 л/с, просек 24,015 л/с, макс. 28.7 л/с; 
Ниска зона во насока на селата мin. 10.2 
л/с; просек 21.41 л/с, макс. 37.5 л/с;  М.Ш. 
Доклеве: мин. 19.2 л/с; просек 29.13 л/с, 
макс. 35.1 л/с;

ПРОВЕРКА НА ВЕНТИЛИТЕ И ХИДРАНТИТЕ:
Во процесот на одржување на мрежата 
и поправка на протекувањата се врши 
проверка на точноста на хидрантите 

Линиските вентили и хидранти обично 
се проверуваат при поправки на 
протекувањата

Се врши редовна проверка на вентилите 
и хидрантите 

Вкупно вентили:188,проверени се 113, 20 
не се затвораат добро 
Вкупно хидранти: 44, проверени, 15 се во 
дефект а 4 се непристапни 

Нема информации за бројот на дефектни 
хидранти и вентили 

Нема информации за бројот на оштетени 
хидранти и вентили 

Нема информации за бројот на оние кои 
биле поправени

Нема информации за бројот на оние кои 
биле поправени

Нема информации за бројот на оние кои 
биле поправени
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Воден биланс

Во Табелата 12 се дадени некои компоненти од водниот биланс (годишен просек 
изразен во м³), дефинирани од Меѓународната асоцијација за води/специјалната 
Група за загуби на вода, врз основа на податоците достапни за периодот јануари 
– декември 2014 година. Посочените податоци претставуваат почетна проценка 
на водниот биланс врз основа на информациите добиени од претпријатијата. 
Нивото на неприходна вода е изразено во процент од произведената вода, како и 
во апсолутна вредност (во м³/годишно). Просечната вредност за трите избрани 
претпријатија е 51.97%, која е многу слична на просекот на седумте претпријатија 
применета во проектот (49.66%). Изразувањето на неприходната вода како процент 
од произведената вода е едноставен индикатор, кој е нашироко прифатен и разбран 
помеѓу јавните претпријатија во Македонија. Неприходната вода е многу чувствителна 
на еден од двата параметри од кои таа произлегува (произведена и фактурирана 
вода) и не ги зема предвид други карактеристики на мрежата како што се бројот на 
приклучоци, должината на приклучоците, притисокот во мрежата и сл. Неприходната 
вода не е соодветна за споредување помеѓу водоводните претпријатија но таа сепак 
претставува добра основа за споредување на загубите во истото претпријатие, и е 
добар финансиски индикатор. Во случајот на трите избрани претпријатија, иако сите 
тие го мерат производството на вода со користење на водомери, овој индикатор сепак 
се смета за релативно точен поради постоењето и точноста на мерачи на проток (кои 
најчесто не се баждарени), и на водомери кај потрошувачите кои не се баждарени, 
кои се постари од пет години и кои покажуваат помали количества на вода. Тука се и 
потрошувачите на кои паушално им се фактурира потрошената вода и потрошувачи 
кои немаат водомери.
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Табела 12: Основни податоци за водниот биланс за избраните претпријатија 

ГЕВГЕЛИЈА -ЈПКД 
КОМУНАЛЕЦ

ВИНИЦА –ЈП 
СОЛИДАРНОСТ КОЧАНИ – KЈП ВОДОВОД

Вкупно население кое се 
снабдува со вода

18.000 14.000 34.000

Вкупно приклучоци 8.830 4.573 15.200

Вкупно неактивни приклучоци 650 40 3.500

Дали има прекини 
(рестрикции) во 
водоснабдувањето и кога?

Не Не Не

Вкупно произведено 
количество на вода(м³/
годишно)

3.044.104 1.246.396 4.457.710

Фактурирана измерена 
потрошувачка(м³/годишно)

1.256.227 762396 1.448.178

Фактурирана неизмерена 
потрошувачка(м³/годишно)

314.057 - 69.482

Извезени количини вода од 
системот (м³/годишно)

0 0 0

Просечен притисок во целиот 
систем (м)

50 40 40-60

Потрошувачка на вода 
по жител (л/жител/ден) 
произведено/продадено

362,80/187,15 248,17/151,80 330,08/112,38

Вкупна неприходна вода(м³/
годишно)

1.473.820 484.000 2.940.050

Процент на неприходна вода 48,42 38,83 65,95

Дијаграм 10: Вкупно население кое се снабдува со вода; вкупно приклучоци; вкупно 
неактивни приклучоци во Гевгелија, Виницаи Кочани
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Дијаграм 11: Вкупно количество на произведена вода; фактурирана и измерена; 
фактурирана и неизмерена; количество на вода извезено од системот за Гевгелија, 
Виницаи Кочани 

3.3. Косово

VГенералната проценка на почетната состојба во однос на праксите кон неприходната 
вода на Косово најмногу се заснова на прашалниците т.е. апликациските формулари 
доставени од три оперативни единици на Косово (Глоговац, Липљан, Подујево) како и 
други подетални прашалници, анкети и детални разговори со надлежните вработени 
лица од избраните оперативни единици, вклучувајќи ги тука и претходните искуства 
на консултантот со регионалните водоводни претпријатија и објавените извештаи 
во врска со неприходната вода.

И покрај малиот број на опфатени водоводни претпријатија (вкупно 3 оперативни 
единици) кои претставуваат 5.71% од вкупниот број на претпријатија на Косово 
(7), кои овозможуваат водоснабдување и канализациски услуги и покриваат околу 
146.626 жители т.е. 8.04% од вкупното население на Косово, сепак оваа анкета/
истражување дава значителен увид во актуелната состојба и пракси поврзани со 
неприходната вода кај регионалните водоводни претпријатија и нивните оперативни 
единици на Косово и ги покажува трендовите и областите во кои постојат слабости 
во однос на неприходната вода. Оперативните единици кои беа предмет на евалуација 
(Глоговац, Липљани Подујево – регионално водоводно претпријатие Приштина) беа 
избрани преку интерен договор и процес на селекција во SHUKOS (Асоцијација за 
водоснабдување и отпадни води на Косово).

Неприходната вода и понатаму е едно од најпроблематичните прашања за 
водоводните претпријатија на Косово, при што станува збор за околу 73 милиони 
м³(Извештај на РКВК за 2014 година) неприходна вода која се третира и дистрибуира 
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до потрошувачите а која не им носи никакви приходи на регионалните водоводни 
претпријатија. Се работи за големи количества неприходна вода која инаку ги 
задоволува барањата на оние подрачја кои имаат хроничен недостаток на вода. И 
покрај големиот број на проекти финансирани од разни меѓународни донатори а во 
врска со неприходната вода и заложбите на регионалните водоводни претпријатија, 
се чини дека овие активности за намалување на количеството на неприходна вода 
имаа ограничен ефект -  регионалните водоводни претпријатија не успеаја да ја 
решат алармантната ситуација на загуба на вода. Се случи токму спротивното – 
неприходната вода остана на високо ниво, со минимални промени кои можат да се 
припишат на дополнителните напори за намалување на производството на вода. Во 
моментов на Косово не постои сеопфатна стратегија за намалување на неприходната 
вода, во смисол на очигледни и реални загуби. Поради тоа, регионалните водоводни 
претпријатија треба да направат повеќе во насока на намалување на неприходната 
вода, да ги зголемат приходите од продажба на вода и да ги задоволат потребите 
на оние подрачја кај кои има рестрикции на вода. И покрај сето ова постои јасна 
свест за овој проблем и за потребата од програми за намалување на неприходната 
вода кај регионалните водоводни претпријатија. Сепак, во повеќето случаи на 
ваквата свест им недостасуваат подлабоко познавање и соодветна технологија за 
реална имплементација на активности, при што акцентот првенствено се става на 
изнаоѓање решенија од аспект на управувањето. Некои од претпријатијата ја изразија 
потребата од јасни насоки и обуки за тоа од каде да се почне и како да се спроведуваат 
програмите за намалување на неприходната вода.

Генерално загубите на вода сè уште се прикажуваат во проценти, како индикатор 
за добро финансиско работење, но тие не се доволни како технички или оперативни 
индикатори. Специјализираната група за неприходна вода/IWA препорача технички/
оперативен индикатор на учинокот ILI (Infrastructure Leakage Index), особено за 
водоводните претпријатија опфатени со програмата за обука за неприходна вода. 
Поимот „неприходна вода“ е широко прифатен и се користи во сите извештаи. 
Регионалните водоводни претпријатија можат да ја усвојат IWA методологијата за воден 
биланс како пристап во раководењето кој успешно се користи кај претпријатијата. 
Сепак, таа треба да биде вклучена во пресметките како стандард секоја година и со 
покривање на секоја зона на потрошувачка која е предмет на евалуација.

Една од причините зошто доаѓа до толку големи загуби на вода е застареноста на 
водоводните системи но и немањето на обучен кадровски капацитет за неприходна 
вода, немањето проактивна политика во насока на детектирање на реалните загуби, 
надополнето со недоволно активности за детектирање  на протекувањата и немање 
опрема за следење со сериозно справување со прашањето на неприходна вода. Уште 
повеќе, регионалните водоводни претпријатија не се во можност да ги намалат 
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комерцијалните загуби на вода поради неизвесности во однос на нивното дефинирање 
и состав. Ова е особено случај за време на донаторски проекти насочени кон градење 
на капацитетите и обуки – активностите за намалување на неприходната вода го губи 
моментумот веднаш откако ваквите проекти ќе завршат.

Високото ниво на реална загуба на вода може да се припише на лошата структурна 
состојба на старите цевки и неисправните спојки, како и неодамна заменетите цевки 
со несоодветен квалитет, заедно со старите галванизирани цевки. Сепак, веќе постои 
тенденција на замена на овие цевки со ПВЦ и полиетиленски цевки со голема густина 
(HDPE), а во ретки случаи и со дуктилни железни цевки.

На сите горенаведени причини за високиот степен на реални загуби можеме да 
ги додадеме и зачестените пукања на цевките поради испрекинатото водоснабдување 
и високиот оперативен притисок во дел од старата мрежа, што доведува до уште 
поголема зачестеност на пукањата на цевките во внатрешната мрежа и мрежата 
на корисниците. Сепак, се забележува нагорен позитивен тренд во управувањето 
со притисокот, и тоа најмногу преку инсталирање на вентили за регулирање на 
притисокот.

Во овој извештај е содржана анализа на актуелните пракси за намалување на 
неприходната вода во оперативните единици кои беа евалуирани. Во следните поглавја 
даваме податоци и опис на најважните проблеми утврдени во работењето и давањето 
услуги кои се однесуваат на актуелната пракса на намалување на неприходната вода:

�� Просечното утврдено ниво на неприходна вода во 2014 (во проценти) за 
оперативните единици (вкупно 3) кои беа предмет на евалуација од 56.58%, е 
повисок од сегашното ниво од 49% кај регионалното водоводно претпријатие 
Приштина, но е блиску до националниот просек од 57.6%. Сепак, неповолната 
состојба се согледува тогаш кога ќе се направи споредба со загубата на вода 
изразена како процент од произведената вода (под 20%).Просечната вредност кај 
овие три оперативни единици варира од 54.81% загуби на вода до 57.88%, при што 
мора да потенцираме дека овие бројки се пресметани од самите претпријатија.

Просечната загуба на вода во 2014 година изразена во апсолутна вредност кај 
оперативните единици кои беа опфатени со евалуацијата изнесуваше 1.126.868 м³ вода;  
(зголемување од 816.115 м³ на 1.528.088 м³), додека количеството за регионалното 
водоводно претпријатие Приштина изнесува 18.452.520 м³. 
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Дијаграм 12: Неприходна вода (м³, %)

��  На водоводните претпријатија многу им се важни податоците за количество на 
произведена вода, за да можат да обезбедат испорачување на доволни количини 
вода до потрошувачите. Истовремено, произведената вода е важна информација 
која го генерира индикаторот за неприходна вода, и тоа како разлика помеѓу водата 
која била произведена и онаа која била фактурирана/продадена.

Големите количества на произведена вода предизвикуваат импликации во однос на 
капитални инвестиции неопходни за надградба на системот тогаш кога се надминува 
капацитетот на инфраструктурата. 

Кога зборуваме за ова истражување, сите три оперативни единици кои беа предмет 
на евалуација се изјаснија дека производството на вода го мерат со мерачи на вода во 
самите производни капацитети или на влез во системот. Сепак, под знак на прашање е 
точноста на измерените податоци затоа што претпријатијата обично не вршат проверка 
на мерачите на произведена вода. Во случаи каде нема вакви мерачи проценката на 
зафатената вода се прави врз основа на капацитетот на пумпите и на податоците за 
работни часови, врз основа на нивото на водата на изворот или на други начини.

��  Просечното ниво на мерење и процентот на потрошувачка кај трите оперативни 
единици изнесува 86.7% (вредностите се во рангот од 85% до 90%). Еден од првите 
приоритети на раководството на водоводните претпријатија на Косово, особено во 
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последните неколку години, е инсталирање на нови водомери кај секој корисник. 
Сепак, според деталната анализа на одбраните претпријатија и врз основа на 
искуството на консултантот, овие бројки треба да бидат помали (не земајќи ги 
предвид дивите приклучоци). Исто така, повеќето од претпријатијата не се 
придржуваат до обврската за замена или баждарење (калибрирање) на водомерите 
на секои 5 години, што значително влијае на точноста на фактурираната вода.

�� Потрошувачката на вода во однос на произведената и потрошената/продадена вода 
може да се утврди преку индикаторите за учинок изразени во единицата „л/лице/
на ден“.  Сепак, при пресметувањето на овие индикатори може да има и одредени 
извори на грешки како што се:

�y Вкупното количество на произведена вода (имањето и точноста на мерачи на 
проток кои долго време не биле баждарени, што може да доведе до значителна 
несигурност во точноста на пријавените количества).

�y Вкупното количество на продадена вода (водомери кои не биле баждарени, 
кои се постари од 5 години и кои покажуваат помали количества на потрошена 
вода, потрошувачи кај кои потрошувачката на вода се пресметува на паушални 
основи и потрошувачи без водомери).

�y Вкупното население кое се опслужува (ако имаме поголеми или поголеми 
вредности тие можат значително да влијаат на индикаторите за произведена 
вода и за потрошувачка).

Дијаграм 13: Потрошувачка на вода – произведена вода; продадена вода (л/по лице/на ден) 
– резиме за 2014 година
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�y  Просечната потрошувачка на произведена вода од 112 л/по лице/на ден укажува 
дека оперативните единици кои се опфатени со евалуацијата испорачуваат 
доволни количества вода до своите потрошувачи, земајќи предвид дека повеќе 
од половината од произведената вода се губи како неприходна вода.

�y  Просечната вкупна потрошувачка на продадена вода од речиси 49 л/лице/ден 
е многу пониска од европскиот просек од 160 л/лице/ден. Земајќи ги предвид 
навиките на населението во однос на користењето на водата и релативно 
ниската свест за заштеда на вода, овој показател укажува дека количините 
на вода што се доставува до потрошувачите не е задоволителна, и дека е или 
нереално ниска поради малите количини фактурирана вода (веројатно поради 
прекини во водоснабдувањето и/или нелегални приклучоци) и/или поради 
преценетиот број на опслужено население.

�y Имајќи ја предвид големата зависност од населението која ја имаат индикаторите 
за производство на вода, за потрошувачка и за произведена и продадена 
вода, неопходни се интензивни активности за утврдување на точниот број 
на потрошувачи/население/корисници, одвоено од податоците од другите 
регионални или државни извори, да се направи проверка и баждарење на 
водомерите на местото на производство, како и редовно организирање, замена 
и баждарење на водомерите кај потрошувачите (на 5 години).

 Мерењето на опфатот со водоснабдување е клучен индикатор за 
овозможувањето на сите засегнати страни во секторот води да зацртаат цели и да го 
проценат нивото на инвестиции неопходно за реализација на тие цели. Проценката 
на опфатот со водоснабдувањето се изведува директно од податоците кои ги даваат 
водоводните претпријатија за: (а) вкупното население во подрачјето кое се опслужува; 
и (b) вкупното население кое е опслужувано од претпријатието.

��  Просечниот опфат со водоснабдување во регионот овозможен од трите евалуирани 
оперативни единици изнесуваше 69.73% во 2014 година, што е блиску до опфатот 
на целото регионално водоводно претпријатие Приштина (72%). Проблеми со 
опфатот и покриеноста има во некои села, во неурбанизирани населени места и 
во некои населби кои од технички причини поради нивната локација, не можат 
да се поврзат на водоводната мрежа. Тие најмногу добиваат вода од локални или 
индивидуални шеми за водоснабдување со кои најчесто управуваат локалните 
заедници или групи граѓани.
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��  Соодносот на вработени лица (кој уште се нарекува продуктивност на вработените 
лица) е прифатен меѓународен клучен индикатор за учинок кој најчесто се 
изразува како број на вработени на 1.000 приклучоци или на 1.000 опслужувани 
жители. Овие индикатори во голема мера зависат од тоа дали подрачјето е 
урбано или рурално, од големината на претпријатието, од степенот на користење 
надворешни услуги, видот на услугите кои се даваат, одржувањето на водоводната 
мрежа, итн. Вкупната просечна продуктивност на вработените кај оперативните 
единици опфатени со евалуацијата е 5.95 вработени на 1.000 приклучоци, и 0.76 
вработени на 1.000 опслужувани жители. Меѓународно прифатениот стандард 
за водоводни претпријатија е помалку од 6 вработени на 1.000 приклучоци и 0.4 
вработени на 1.000 население опслужувано со вода. Имајќи го предвид фактот 
дека водоснабдувањето и канализацијата се единствени услуги на водоводните 
претпријатија, можеме да заклучиме дека превработеноста не претставува 
проблем во претпријатијата опфатени со евалуацијата. 

��  Поделбата на отворената мрежа во помали зони на потрошувачка со кои полесно 
се управува е опција која им овозможува на мрежните оператори поефикасно да 
управуваат со системот, во смисол на контрола на притисокот, квалитет на водата 
и неприходна вода – нешто што не постои кај оперативните единици кои беа 
предмет на евалуација. Во основа, мрежата е циркуларна за да се имаат неколку 
влезови и излези од/во зоната, без можност да се приоретизираат подрачјата 
со повисоко ниво на неприходна вода или протекувања. Сепак, постои силна 
решителност да се започне со прилагодување на системот во насока на зони на 
потрошувачка.

�� Од аспект на човечките ресурси, просечниот број на вработени во техничкиот 
и секторот за одржување е 20. Просечниот број на инженери во секторите за 
водоснабдување е 1.3. Просечниот број на вработени женски лица е 3 (од кои 
повеќето работат во секторите за финансии и во администрацијата). Една од 
слабостите кога станува збор за човечките ресурси е неповолната старосна 
структура на персоналот.

��  Во основа, оперативните единици опфатени со евалуацијата немаат формирано 
(и обучено) посебни тимови за детекција на протекувања, иако регионалното 
водоводно претпријатие Приштина веќе има обучени и добро опремени тимови 
за детектирање на протекувањето. Немањето на обучен кадар како и немањето 
на соодветна опрема за детектирање на протекувањата и мониторинг за да 
можат да се спроведуваат и реализираат активностите неопходни за сериозно 
справување со проблемот на неприходна вода, постоењето на само еден тим 
за детектирање на протекувањата за сите подрачја опфатени со регионалното 
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водоводно претпријатие Приштина, отсуството на проактивна политика за 
активна контрола на протекувања и немањето на акциски планови, како и 
недоволното внимание кое раководителите го посветуваат на неприходната вода 
се главните ограничувања кога зборуваме за решавање на проблемот со големите 
загуби на вода.

��  Не постои ажуриран катастар на водоводниот систем како основа за квалитетно 
управување и планирање на водоводниот систем и за спроведување на активна 
детекција на протекувањата. Сепак, повеќето од евалуираните претпријатија го 
пофалија капацитетот на главниот систем за водоснабдување и на сите објекти 
во негов состав (резервоарите и пумпните станици) основниот инвентар на 
основни средства на хартија (или во GIS како што е тоа случај во Липљан), без 
приклучоци и водомери. GIS софтверот постои само во централата во Приштина 
и вработените се обучени да управуваат со него.

��  Рехабилитација на мрежата - Кога станува збор за староста и за материјалите 
кои се користат во системот, оперативните единици кои беа евалуирани посочија 
дека системите за водоснабдување се многу стари (Глоговац – 30% од мрежата 
е од 1985 година; системот во Липљан е стар 53 години; системот во Подујево е 
стар 35 години а градската мрежа е стара 59 години), дека повеќето од цевките се 
направени од PVC/PE, азбестен цемент и, во некои случаи, од лиено и дуктилно 
железо. Повеќето од цевките за поврзување се галванизирани. Сепак, постои 
тенденција да се заменат овие цевки со полиетиленски (PE) цевки. Генерално 
се забележува сè поголемо внимание врз одржувањето и рехабилитацијата, 
која сè уште е недоволна а годишните стапки на рехабилитација на мрежата се 
ниски. Главна причина за ова се недоволните средства со кои не се успева да 
се покријат ниту оперативните трошоци. Ваквата тенденција може да доведе 
до заклучок дека ваквите средства ќе бидат заменети во наредните стотици 
години ако не бидат сменети актуелните политики и пракси. Промената 
на политиките за рехабилитација (и на стапките на замена) бара поголеми 
финансии/инвестиции, суштински промени во процесите и културата на 
работење, донесување на програми за проактивно одржување, координација 
на програмите за одржување помеѓу секторите во водоводните претпријатија 
и поголема ефикасност на програмите за одржување преку користење на 
технологија и обука. Рехабилитацијата на цевките и активностите за замена 
обично се вршат според релевантноста/критичната важност за давањето услуги, 
состојбата или трошокот за одржување. Обично не постои долгорочно планирање 
на капиталните инвестиции засновано на балансирање на инвестициските 
трошоци со ризиците и последиците од дефект на средствата. Како последица 
на недоволните финансиски средства, и општините и водоводните претпријатија 
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инвестираат во неприоритетни инвестиции наместо на инвестиции кои повеќе 
би придонеле кон подобрување на ефикасноста на системот и унапредување 
на нивото на услуги, како и на унапредување на работната ефикасност на 
водоводните претпријатија. Планското одржување и навремената негова 
надградба овозможува да се стави акцент на оние интервенции/инвестиции кои 
овозможуваат подобрување на услугите по разумна цена. Понекогаш приоритетот 
на рехабилитацијата или замена на било кој дел од системот на цевки зависи од 
политичкото влијание, готовите проекти и планови и од други работи. Сепак, 
некои водоводни претпријатија, во многу ретки случаи, ги мерат ефектите и 
бенефитите од замената на цевките и тие најчесто во своите годишни извештаи 
наведуваат само колкава била должината на заменетите цевки, без притоа да ги 
видат бенефитите во вид на степен на намалување на неприходната вода.

Информација за системите за водоснабдување на избраните 
водоводни претпријатија/оперативни единици

Оперативна единица Глоговац/регионално водоводно 
претпријатие Приштина

Оперативната единица Глоговаце составен дел од најголемото регионално водоводно 
претпријатие на Косово – РВП Приштина кое е задолжено за снабдување со вода на 
Општината Глоговац, снабдувајќи притоа околу 20.000 жители преку главната линија 
за пренос долга 99 километри (DN 50 - DN 600, која се состои од 60% PE; 15% PVC; 
18% метал; 7% AC (азбестен цемент) и 3.772 приклучоци. 

Слика 7: Подрачја на водоснабдување на оперативната единица Глоговац
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Главен извор на вода на оперативната единица Глоговац е езерото Газивода кое се 
наоѓа во северозападниот дел на Косово, на подрачје од 11.9 kм² и има капацитет од 
околу 350.000.000 м³. Водата од ова езеро тече преку отворен канал за пренос долг 50 
километри, од кој 50% поминува низ тунели. Системот за флокулација лоциран во 
главниот пумпен систем Биболак е со алуминиум сулфат.

Пумпната станица се состои од 4 вертикални пумпи со вкупен капацитет од 440 
л/с (секоја со по 110 л/с) 315 kW, H=150 м, при што водата се пумпа директно преку 
цевка за пренос која е долга 18.500 метри и со широчина од Ø 600 мм. Таа тече до 
резервоар за претходно третирање со капацитет од 2X2500 м³. Водата се филтрира 
со 6 затворени филтри, секој со капацитет од 25-30 л/с и 540 м³/ч . Дезинфекцијата 
се врши со хлорен гас. Вкупен капацитет на резервоарите за чиста вода е 500 м³ кој 
се состои од два резервоари (2X250 м³). Водата од резервоарите гравитациски тече 
директно во дистрибутивната мрежа и доаѓа до максималното ниво на високата зона 
(650 м), средната зона (600 м) и ниската зона (570 м). 

Сликата 8 го прикажува системот за водоснабдување на оперативната единица 
Глоговац/регионално водоводно претпријатие Приштина, заедно со главните линии 
за пренос, пумпната станица и резервоарите:

Слика 8: Систем за водоснабдување на оперативната единица Глоговац/регионално 
водоводно претпријатие Приштина
Извор: Оперативната единица Глоговац/РВП Приштина

Во системот на оперативната единица Глоговац не е инсталиран систем за 
мониторинг (SCADA). 
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Оперативната единица Глоговац нема ниту стратегија за детектирање на 
протекувања ниту опрема за нивно откривање. Со оглед на тоа дека детектирањето 
на протекувањата е централизирана активност која ја врши секторот за детектирање 
на протекувањата на регионалното водоводно претпријатие Приштина, оперативната 
единица Глоговац генерално е опфатена со оваа активност. 

Од аспект на мапирање, не постојат дигитални мапи во AutoCAD ниту GIS и 
хидрауличен модел на системот. Вкупното количество вода произведено во 2014 
година изнесува 1.430.290 м³/годишно.

Оперативна единица Липљан/РВП Приштина

Оперативната единица Липљане дел од најголемото регионално водоводно 
претпријатие е на Косово – РВП Приштина, кое со вода ја снабдува Општината 
Липљан т.е. Градот Липљан и 32 села со вкупно 46.326 жители и 200 километри 
главна линија за пренос (од која 20% е направена од азбестен цемент, 75% од HDRE 
и останатите 5% од DCI и PVC). Цевките се со дијаметар од 50 мм до 315 мм и има 
вкупно 8.000 приклучоци. 

Главен извор на вода на оперативната единица Липљан е бунарското поле кај 
„фабриката за хартија“, кое се состои од 7 бунари со вкупен капацитет од 80 л/с, 
инсталиран капацитет од 40 л/с и капацитет на резервоарот од 450 м³; бунарското 
полево близина на реката Ситница кое се состои од 5 бунари со вкупен капацитет од 40 
л/с, инсталиран капацитет од 25 л/с и капацитет на резервоарот од 450 м³; бунарското 
полекај границата со Грачаница кое се состои од 6 бунари со вкупен капацитет од 70 
л/с, инсталиран капацитет од 40 л/с и капацитет на резервоарот од 350 м³.

Водата од овие извори се третира во две пречистителни станици кои се наоѓаат во 
Албаник (Шајковци во Подујево) и во Бадовци. Во системот има неколку резервоари 
за води кои го опслужуваат градот Липљан и селата. Вкупниот волумен на овие 
резервоари е 2.390 м³ (450 м³, 240 м³, 1000 м³, 500 м³, 200 м³, секој од нив). 

Системот за водоснабдување на оперативата единица Липљан/РВП Приштина е 
прикажан на сликата 9:
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Слика 9: Систем за водоснабдување на оперативата единица Липљан/РВП Приштина
Извор: Оперативна единица Липљан/РВП Приштина

Во системот на оперативната единица Липљан нема инсталирано SCADA систем, 
освен кај филтер станиците за вода. 

Оперативната единица Липљан нема никаква опрема за детектирање 
на протекувањата. Со оглед на тоа дека детектирањето на протекувањата е 
централизирана активност која ја врши секторот за детектирање на протекувањата 
на регионалното водоводно претпријатие Приштина, оперативната единица Липљан 
генерално е опфатена со оваа активност. 
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Постојат дигитални мапи на Градот Липљан од 2010 година во AutoCAD, но сè 
уште не е опфатено целото подрачје. Исто така во оваа оперативна единица не постои 
ниту тим за GIS или за хидраулично моделирање. 

Вкупното количество вода произведено во 2014 година изнесува 1.890.870 м³/
годишно.

Оперативна единица Подујево/РВП Приштина

Оперативната единица Подујевое дел од најголемото регионално водоводно 
претпријатие на Косово – РВП Приштина, кое со вода ја снабдува Општината 
Подујево т.е. околу 50.400 жители (13.500 жители т.е. 15% од вкупното население во 
Општината Подујево се снабдува од филтер станицата за вода а 36.900 жители т.е. 
41% од вкупното население на Општината се снабдува од главната пумпна станица 
во Подујево) преку 87.6 километри главна линија за пренос (со дијаметар од DN 90 
до DN 400, од кои 46,01% се направени од HDPE, 38,98% од PVC, 3,69% од метал и 
11,32% AC (азбестен цемент) со вкупно 7.098 приклучоци.  

Слика 10: Подрачје кое се снабдува со вода од оперативната единица Подујево

Главен извор на вода на оперативната единица Подујево, со вкупен капацитет 
од 84.5 л/с, е филтер станицата за вода. Водата гравитациски тече преку главната 
линија за пренос долга 8.22 км и широка 400 мм од резервоарот на филтер станицата 
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до градскиот резервоар кој има вкупен капацитет од 6.000 м³ (2x1.500 м³; 1x3.000 м³) 
при што водата гравитациски тече до Градот Подујево и снабдува 16 села. 

Втор извор на вода е пумпната станица Подујево која има капацитет од околу 21 
л/с. Главната линија на пренос од резервоарот во близина на пумпната станица до 
Градот Подујево е долга 1.2 км и широка 250 мм.

Сликата 11 го прикажува системот за водоснабдување на оперативната единица 
Подујево/РВП Приштина, заедно со главните линии за пренос на вода, пумпната 
станица и резервоарите: 

Слика 11: Систем за водоснабдување на оперативната единица Подујево/РВП Приштина  
Извор: Оперативна единица Подујево/РВП Приштина
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Слика 12: Систем за 
водоснабдување на оперативната 
единица Подујево/РВП Приштина

Во системот нема инсталирано систем за мониторинг (SCADA), освен кај филтер 
станицата за вода. 

Оперативната единица Подујево нема ниту стратегија за детектирање на 
протекувања ниту опрема за нивно откривање. Со оглед на тоа дека детектирањето 
на протекувањата е централизирана активност која ја врши секторот за детектирање 
на протекувањата на регионалното водоводно претпријатие Приштина, оперативната 
единица Подујево генерално е опфатена со оваа активност.
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Не постојат дигитални мапи во AutoCAD ниту GIS или хидрауличен модел на 
системот. Вкупното количество вода произведено во 2014 година изнесува 2.640.200 
м³/годишно.

Следнава табела споредбено ги прикажува главните карактеристики на овие три 
системи за водоснабдување:: 

Табела 13: Главни карактеристики на системите за водоснабдување на избраните 
претпријатија 

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦАГЛОГОВАЦ 
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ЛИПЉАН 
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ПОДУЈЕВО 
РВП ПРИШТИНА

Должина на главните цевки: 98.95 км
(DN 50 - DN 600); 60% PE;15% PVC; 18% 
метал; 7% AC (азбестен цемент); 30% од 
мрежата е од 1985 година

Должина на главните цевки: 200 км; 
75% од мрежата е од  HDPE, 20% од AC 
а остатокот од PVC , DCI, итн.; мрежата е 
стара 53 години.

Должина на главните цевки:87,6 
км (DN 90 - DN 400); материјал AC; PVC; 
галванизирани и HDPE.
Старост: 35 години.  Градска мрежа: 59 
години. 

Езеро Газивода; 4 пумпи од 315 kм  4x110 
л/с  вкупно 440   H 150 м

Бунари 80 + 70 + 40 л/с
1 извор - Пречистителна станица 84,5 л/с
2 извор- бунарско полеПС 21 л/с

Волумен на резервоарите
2x2500 м³ = 5000 м³ и 
2x250 м³ = 500 м³

Волумен на резервоарите
450 м³, 240 м³, 1000 м³, 
500 м³, 200 м³

Волумен на резервоарите
1x3000 м³+2x1500 м³ =
6000 м³

6 затворени филтри; капацитет 25-30 л/с
Има две големи филтер станици за 
водасо кои управува РВП Приштина

Капацитет на пречистителната станица 
945 л/с; од кои 84.5 л/сec се за системот 
за водоснабдување на Подујево

Во оперативната единица Глоговац нема 
инсталирано SCADA систем

Во оперативната единица Липљан нема 
инсталирано SCADA систем. Има само 
еден во филтер станицата за вода

Нема инсталирано SCADA систем освен во 
филтер станицата за вода;

Тимови за детектирање на протекувањата

Ниту едно од трите оперативни единици нема формирано тимови за детектирање на 
протекувањата а немаат ниту опрема за откривање на протекувањата. Оваа активност е 
централизирана преку постојниот Сектор за детектирање на протекувањата формиран 
во генералната дирекција на РВП Приштина и тој има 3-4 вработени. Секторот е 
добро опремен за спроведување на истражувања за евентуални протекувања на вода 
на разни локации. Сепак, постои само еден тим задолжен за покривање на целото 
подрачје кое го опслужува РВП Приштина преку трите оперативни единици, и тој 
не може да постигне задоволителни резултати во смисол на активна контрола на 
протекувањата и намалување на нивото на неприходна вода. 

Оперативните единици имаат и чуваат евиденција за бројот и видовите на поправки 
кои биле направени во дистрибутивниот систем. Во дијаграм 14 е дадена бројката на 
овие поправки за периодот 01-08.2015 година. Исто така треба да потенцираме дека 
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постои соодветна месечна комуникација и известување до техничкиот директор и 
до раководителот на секторот за вода и канализација во врска со протекувањата кои 
се случиле и кои биле поправени.

Табела 14: Основни податоци за тимовите за детектирање на протекувањата

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ГЛОГОВАЦ
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ЛИПЉАН
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ПОДУЈЕВО
РВП ПРИШТИНА

Тимот за детектирање на протекувањата 
се наоѓа во генералната дирекција на РВП 
Приштина (3 вработени)

Тимот за детектирање на протекувањата 
се наоѓа во генералната дирекција на РВП 
Приштина  (3 вработени)

Тимот за детектирање на протекувањата 
се наоѓа во генералната дирекција на РВП 
Приштина  (3 вработени)

Нема информации за евентуално мерење 
на ноќниот проток и на притисокот. 

Нема информации за евентуално мерење 
на ноќниот проток и на притисокот

Нема информации за евентуално мерење 
на ноќниот проток и на притисокот

Раководството ги поддржува сите 
активности насочени кон намалувањето 
на загубите на вода

Раководството ги поддржува сите 
активности насочени кон намалувањето 
на загубите на вода

Раководството ги поддржува сите 
активности насочени кон намалувањето 
на загубите на вода

ИНФРАСТРУКТУРА НА ТИМОТ ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПРОТЕКУВАЊАТА:

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата ниту соодветен 
канцелариски простор за потребите на 
тимот (само во РВП Приштина).

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата ниту соодветен 
канцелариски простор за потребите на 
тимот (само во РВП Приштина).

Не постои тим за детектирање на 
протекувањата ниту соодветен 
канцелариски простор за потребите на 
тимот (само во РВП Приштина).

Не постои соодветно возило кај 
оперативните единици (само во РВП 
Приштина)

Не постои соодветно возило кај 
оперативните единици (само во РВП 
Приштина)

Не постои соодветно возило кај 
оперативните единици (само во РВП 
Приштина)

Опрема која ја има РВП Приштина: 
акустичен детектор на протекувања со 
микрофон за земја; детектор на цевки 
и кабли; локатор за сите материјали, 
мобилен мерач на протокот; логер на 
притисокот; GPRS логер на протокот и 
притисокот; ултрасонично мерење на 
дебелината на ѕидовите; мини детектор 
за протекувања на вода, логер на шум; 
локатор за закопани вентили/капаци од 
хидранти 

Опрема која ја има РВП Приштина: 
акустичен детектор на протекувања со 
микрофон за земја; детектор на цевки 
и кабли; локатор за сите материјали, 
мобилен мерач на протокот; логер на 
притисокот; GPRS логер на протокот и 
притисокот; ултрасонично мерење на 
дебелината на ѕидовите; мини детектор 
за протекувања на вода, логер на шум; 
локатор за закопани вентили/капаци од 
хидранти

Опрема која ја има РВП Приштина: 
акустичен детектор на протекувања со 
микрофон за земја; детектор на цевки 
и кабли; локатор за сите материјали, 
мобилен мерач на протокот; логер на 
притисокот; GPRS логер на протокот и 
притисокот; ултрасонично мерење на 
дебелината на ѕидовите; мини детектор 
за протекувања на вода, логер на шум; 
локатор за закопани вентили/капаци од 
хидранти

СИСТЕМАТСКО ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПРОТЕКУВАЊАТА:

Нема информации дали се врши 
систематско детектирање на 
протекувањата

Тукушто се започна со активности 
за систематско детектирање на 
протекувањата

Нема информации дали се врши 
систематско детектирање на 
протекувањата

КОМУНИКАЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Постои соодветна дневна комуникација и 
известување по потреба. Се изготвуваат 
неделни планови за работа.

Постои соодветна дневна и месечна 
комуникација и известување до 
техничкиот директор и до сите виши 
и средни раководители вклучени во 
одредени аспекти од активностите за 
неприходна вода.

Се врши квалитетно дневно и месечно 
известување и комуникација преку 
техничкиот директор и раководителот за 
производство на вода, до генералниот 
директор, секторот за квалитет на вода 
и секторот за услуги кон корисниците. Се 
даваат повратен одговор и извештаи за 
детектираните и поправени протекувања 
по секое барање за детектирање на 
протекувања

Вкупно пријавени и поправени 
протекувања - 50

Вкупно пријавени и поправени 
протекувања – 18 (само во урбаното 
подрачје на Липљан)

Вкупно пријавени и поправени 
протекувања - 515
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Дијаграм 14 : Вкупен број на протекувања во водоводната мрежа

Активности за мапирање, GIS и хидраулично моделирање

Основа за успешно детектирање на протекувањата и за успешно решавање на 
проблемот со неприходна вода е точно да се знае трасата на цевките, што бара постоење 
на добро етаблиран GIS систем и хидрауличен модел. Како што може да се забележи 
од долната табела, ниту една од избраните оперативни единици нема воведено GIS 
систем и хидрауличен модел. Сепак, овие услуги се достапни преку секторот за GIS 
и хидрауличен модел кој се наоѓа во генералната дирекција на претпријатието во 
Приштина. Според информациите доставени од самите оперативни единици постојат 
само мапи на градот Липљан од 2010 година а во тек се активностите за мапирање 
на другите подрачја опфатени со услугите на РВП Приштина а кои ги спроведува 
централно одделение во Приштина, вклучувајќи ги тука и овие три општини.

Само оперативната единица Липљан врши редовно ажурирање на мрежата во смисол 
на внесување на неодамна изградените делови од системот и ја подобри прецизноста 
на постојните објекти со планови и фотографии од реконструкцијата на мрежата и 
од поправањето на протекувањата. 
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Табела 15: Основни информации за тимовите за GIS и хидраулично моделирање 

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦАГЛОГОВАЦ
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ЛИПЉАН
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ПОДУЈЕВО
РВП ПРИШТИНА

Во тек се активности за мапирање и сл. 
кои ги организира централно одделение 
во Приштина, вклучувајќи ја и мрежата 
за водоснабдување во други општини. 

Во тек се активности за мапирање и сл. 
кои ги организира централно одделение 
во Приштина, вклучувајќи ја и мрежата 
за водоснабдување во други општини.

Во тек се активности за мапирање и сл. 
кои ги организира централно одделение 
во Приштина, вклучувајќи ја и мрежата 
за водоснабдување во други општини.

Не постојат дигитални мапи од 
подрачјата кои се снабдуваат со вода

Постои дигитална мапа само за Градот 
Липљан од 2010 година

Не постојат дигитални мапи од 
подрачјата кои се снабдуваат со вода

Во оперативната единица Глоговац не 
постои тим за хидраулично моделирање

Во оперативната единица Липљан не 
постои тим за хидраулично моделирање

Во оперативната единица Подујево не 
постои тим за хидраулично моделирање

Не се врши активно ажурирање на GIS 
мрежата

Оперативната единица не врши активно 
ажурирање на GIS мрежата – ова го 
прави само генералната дирекција во 
Приштина 

Оперативната единица не врши активно 
ажурирање на GIS мрежата – ова го 
прави само генералната дирекција во 
Приштина

Не се прават фотографии ниту скици при 
реконструкција на мрежата и поправање 
на протекувањата

Податоците за ажурирање на податоците 
за мрежата се прибираат преку теренски 
испитувања 

Не се прават фотографии ниту скици при 
реконструкција на мрежата и поправање 
на протекувањата

Не се прибираат податоци за ажурирање 
на информациите за мрежата

Скиците се пренесуваат во .dwg формат 
и се доставуваат до канцеларијата за GIS 
при РВП Приштина

Не се прибираат податоци за ажурирање 
на информациите за мрежата

Дијаграм 15: Тимови за GIS и хидраулично моделирање

Воспоставување зони на потрошувачка

Податоците во долната табела се однесуваат на предложените зони на потрошувачка 
за секое претпријатие кои се неопходни за следната фаза на проектот, како и на веќе 
формираните зони на потрошувачка во нивните системи. Во основа, водоводната 
мрежа во трите избрани оперативни единици сè уште не е организирана во зони на 
потрошувачка и постои недостаток од формирани и потврдени зони на потрошувачка. 
Иако секое претпријатие/оперативна единица имаше обврска да предлози зони на 
потрошувачка, тоа досега го има направено само оперативната единица во Липљан. 

Во моментов постои недостаток од точни податоци за бројот на потрошувачи и 
приклучоци во предложените зони, освен за оперативната единица во Липљан. 
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Во однос на веќе спроведените мерења на минимален ноќен проток и определување 
на неприходната вода за конкретни зони на потрошувачка, долната табела покажува 
дека овие активности сè уште не се спроведени.

Табела 16: Основни информации во однос на предложените зони на потрошувачка

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦАГЛОГОВАЦ
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ЛИПЉАН
РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА ПОДУЈЕВО
РВП ПРИШТИНА

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗОНИ НА ПОТРОШУВАЧКА: 

Не се предложени зони на потрошувачка.
Се предлагаат пет зони на потрошувачка:  
Бујар – Чалапек; Јањево – Гуштерица;
дел од Градот Липљан

Не се предложени зони на потрошувачка.

Не постојат потврдени зони на 
потрошувачка

Не постојат потврдени зони на 
потрошувачка

Не постојат потврдени зони на 
потрошувачка

Граничните вентили не се проверени
Не се проверени граничните вентили во 
предложените зони на потрошувачка

Граничните вентили не се проверени

Се планира изградба на локација за 
портабилен мерач на проток 

Се планира инсталирање на мерачи на 
проток за некои од предложените зони на 
потрошувачка 

Нема информации за намера за изградба 
на локација за портабилен мерач на 
проток

Нема ажурирани податоци за можната 
зона на потрошувачка 

Има ажурирани податоци за можната 
зона на потрошувачка:
Вкупно приклучоци: 1/263; 2/814; 3/470; 
Вкупно жители: 1/1315; 2/4070; 3/2350;  

Нема ажурирани податоци за можната 
зона на потрошувачка 

МЕРЕЊЕ НА ПРОТОКОТ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗОНИ НА ПОТРОШУВАЧКА:

Нема информации за тоа дека 
евентуално се врши 24 -но мерење на 
протокот.

Нема информации за тоа дека 
евентуално се врши 24-но мерење на 
протокот.

Нема информации за тоа дека 
евентуално се врши 24-но мерење на 
протокот.

Нема информации за тоа дека евентуално 
се врши мерење на притисокот.

Нема информации за тоа дека евентуално 
се врши мерење на притисокот

Нема информации за тоа дека евентуално 
се врши мерење на притисокот

Нема податоци за бројот на жители.
Вкупно жители во предложената зона на 
потрошувачка: 1/1315; 2/4070; 3/2350.

Нема податоци за бројот на жители.

Не се врши анализа на неприходната 
вода и на реалните загуби.

Не се врши анализа на неприходната 
вода и на реалните загуби.

Не се врши анализа на неприходната 
вода и на реалните загуби.

Нема податоци ниту резултати. Нема податоци ниту резултати. Нема податоци ниту резултати.

ПРОВЕРКА НА ВЕНТИЛИТЕ И ХИДРАНТИТЕ:

Во процесот на одржување на мрежата 
и поправка на протекувањата се врши 
проверка на точноста на хидрантите и 
вентилите

Линиските вентили и хидранти обично 
се проверуваат летно време поради 
злоупотреби на водата од страна на 
жителите.

Точноста на хидрантите и вентилите се 
проверува еднаш месечно, и по потреба, 
и тоа најмногу во урбаните делови на 
Подујево и во некои села. 

Нема информации за бројот на хидранти 
и вентили во дефект.

10% од хидрантите се оштетени, 
остатокот се во добра состојба со оглед на 
тоа дека се инсталирани неодамна. 

При редовни проверки идентификувани 
се осум дефектни вентили (два од нив 
во градот и шест на приклучоците во 
селата). Два од вкупно шест вентили не 
беа затворени како што треба.

Нема информации за бројот на оние кои 
биле поправени

Нема информации за бројот на оние кои 
биле поправени

Два вентили во градот беа веднаш 
поправени; заменети се два вентили 
кои не можеа добро да се затвора. 
Просечното време за поправка беше 
околу еден час.  
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Воден биланс

Во Табелата се дадени некои компоненти од водниот биланс (годишен просек изразен 
во м³), дефинирани од Меѓународната асоцијација за води/специјалната Група за загуби 
на вода), врз основа на податоците достапни за периодот јануари – декември 2014 
година. Посочените податоци претставуваат почетна проценка на водниот биланс врз 
основа на податоците добиени од оперативните единици. Нивото на неприходна вода 
е изразено во процент од произведената вода, како и во апсолутна вредност (во м³/
годишно). Просечната вредност за трите избрани оперативни претпријатија на РВП 
Приштина е 56.58%, која е повисока во споредба со онаа за целото РВП Приштина 
(49%), но е блиски до националниот просек од 57.6%. 

Изразувањето на неприходната вода како процент од водата која била фактурирана, 
споредено со количеството на произведена вода е едноставен индикатор кој е лесен 
за разбирање од пошироката јавност. Сепак, кај стручните лица постои перцепција 
дека овој индикатор можеби не е најсоодветен за правење проценка на степенот на 
загуба на вода бидејќи е многу чувствителен на една од двете променливи кои тој 
ги генерира (произведена и фактурирана вода), и дека истиот не ги зема предвид 
другите карактеристики на мрежата како што се бројот на приклучоци, должината на 
приклучоците, притисокот во мрежата и сл. Овој индикатор можеби не е најсоодветен 
за споредување помеѓу водоводните претпријатија но таа сепак претставува добра 
основа за споредување на загубите помеѓу истото претпријатие, и е добар финансиски 
индикатор.
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Табела 17: Основни податоци за водниот биланс за избраните претпријатија/
оперативни единици

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА 
ГЛОГОВАЦ

РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА 
ЛИПЉАН

РВП ПРИШТИНА

ОПЕРАТИВНА ЕДИНИЦА 
ПОДУЈЕВО

РВП ПРИШТИНА

Вкупно население кое се снабдува со 
вода

34.743 46.326 65.557

Вкупно приклучоци 3.772 8.000 7.098

Вкупно неактивни приклучоци 175 730 -

Дали има прекини (рестрикции) во 
водоснабдувањето и кога?

Да, во лето Да, во лето Да, во лето

Вкупно произведено количество на вода 
(м³/годишно)

1.430.290 1.890.870 2.640.200

Фактурирана измерена потрошувачка 
(м³/годишно)

590.580 615.218 979.874

Фактурирана неизмерена потрошувачка 
(м³/годишно)

23.595 239.252 132.283

Извезени количини вода од системот 
(м³/годишно)

0 0 0

Просечен притисок во целиот систем (м) 40 31 40

Потрошувачка на вода по жител (л/
жител/ден) произведено/продадено

112,79/48,83 111,83/50,53 110,34/46,48

Вкупна неприходна вода (м³/годишно) 816.115 1.036.400 1.528.043

Процент на неприходна вода 57,06 54,81 57,88

Дијаграм 16: Вкупно население кое се снабдува со вода; вкупно приклучоци; вкупно 
неактивни приклучоци во Глоговац, Липљан и Подујево
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Дијаграм 17: Вкупно количество на произведена вода; фактурирана и измерена; 
фактурирана и неизмерена; количество на вода извезено од системот за Глоговац, 
Липљан и Подујево
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4. ПРОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ И 
РАКОВОДНИ ПРАКСИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
НЕПРИХОДНАТА ВОДА

4.1. Босна и Херцеговина

Институционални пракси

NОд институционален аспект, трите партнерски претпријатија се типичен пример за 
организација, поставеност и сопственост на комунални и водоводни претпријатија 
во Босна и Херцеговина, при што има некои разлики зависно од тоа на кој ентитет 
му припаѓаат. На пример, комуналното претпријатие Водовод и канализација АД 
Источно Сараево е формирано како акционерско друштво во мешовита сопственост 
каде мнозински сопственик е Фондот за акции на Република Српска. Главна дејност 
на овие претпријатија е водоснабдување и одвод на отпадните води, водење техничка 
документација и катастар на подземни инсталации на водоводните и канализациони 
мрежи, инсталирање на цевки, проектирање на градежни и други објекти.

ЈКП Водовод и канализација ДОО од Велика Кладушае формирано како друштво 
со ограничена одговорност кое е во 100% сопственост на Општината, и ова е најчест 
случај во Босна и Херцеговина. Основнадејност на претпријатието е производство 
и дистрибуција на вода и одвод на отпадните води. До средината на 2005 година ова 
претпријатие исто така се занимаваше и со собирање, транспорт и одлагање на отпад 
но потоа претпријатието беше поделено на две посебни претпријатија – нешто што, 
според мислењето на раководството, се покажа како добра одлука.

ЈКП 6 Март ДОО од Гораждее формирано како друштво со ограничена одговорност 
кое 100% е во сопственост на Општината Горажде. Главна дејност на ова претпријатие 
е производство и дистрибуција на вода, одвод на отпадните води како и собирање, 
транспорт и одлагање на отпад. Ваквиот начин на организација на претпријатие да 
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нема негова поделба е карактеристичен за помалите претпријатија во Федерацијата 
Босна и Херцеговина. 

Инфраструктурата на системот за водоснабдување најчесто е во сопственост на 
општините во Босна и Херцеговина (Источно Сараево и Горажде). Еден исклучок 
од ова правило е водоводниот систем во Велика Кладуша кој е во сопственост на 
водоводното претпријатие. 

Водоводните претпријатијаво Босна и Херцеговинанемаат јасно дефиниран однос 
со своите сопственици (освен одлуката за нивно формирање). Ова претставува 
отежнувачкаоколност во нивното работење и отвора можности за политичко влијание 
врз нив. Може да се каже дека ова се причините поради кои претпријатијата не го 
исполнуваат принципот на ефикасност во работењето, во смисол да имаат минимален 
број на вработени доволен за спроведување на сите оперативни активности на 
претпријатието. Поради тоа постои голема потреба од склучување на договори 
помеѓу водоводните претпријатија и мнозинските сопственици кои би ги дефинирале 
нивните меѓусебни права и обврски.

Често се случува некои претпријатија во одреден период да имале формирано 
тимови за детекција на загубите кои биле активни во одреден временски период 
(најчесто додека траел некој проект) по што овие тимови престанувале со својата 
работа. Иако огромен број на претпријатијата имаат донесено правилници за 
систематизација на работните места, многу често работите поврзани со детектирање 
на загубите и изработка на GIS не се дефинирани во самата систематизација туку се 
спроведуваат како „попатни и повремени“ работи кои често се занемаруваат. Од овие 
причини многу е важно, за да се обезбеди одржливост и континуитет во работењето 
на тимовите за детектирање на загубите и GIS, истите да бидат дефинирани и опишани 
во систематизацијата на работните места на претпријатието.

Иако повеќето од водоводните претпријатија во Босна и Херцеговина имаат 
изработени планови за работа кои, според она што тие го кажуваат, се спроведуваат 
во пракса, и иако имаат донесено програми за финансиско и оперативно подобрување 
на работењето, многу често под знак прашање е финансиската одржливост на 
претпријатието од причина што не се воведени економски цени на услугите за 
водоснабдување и канализација. Поради тешката финансиска состојба водоводните 
претпријатија не иницираат активности за намалување на неприходната вода затоа 
што, според нив, немаат почетни финансиски средства. Ваквиот пристап е погрешен 
затоа што многу од активностите поврзани со намалување на неприходната вода не 
бараат никакви финансиски вложувања, или бараат минимални финансии, чиј поврат 
се реализира во краток временски период. 
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Во текот на пленарните дискусии и коментари во рамките на овој проект 
учесниците потенцираа уште неколку институционални проблеми:

��  Сопствениците на водоводните претпријатијаобично не ја поддржуваат нивната 
финансиска одржливост, во смисол дека избегнуваат да донесат економска цена 
за услугите за водоснабдување. Ова доведување до недостаток од материјално-
технички средства за вршење на основната дејност а со тоа и на активностите за 
детектирање и поправка на дефектите.

�� Политичко влијание – присутно во именувањето на директорот а често на 
другите вработени лице, без притоа да се води сметка за нивната стручност и 
компетентност за извршување на неопходните работи. Како последица на ова 
голем број претпријатија во Босна и Херцеговина не можат да се справат со 
предизвиците во секојдневното работење (вклучувајќи ја тука и неприходната 
вода) поради немање кадар.

�� Посебен проблем за водоводните претпријатија во Босна и Херцеговинае данокот 
кој се пресметува на фактурирани приходи (наместо на наплатени приходи) 
што претставува дополнително оптоварување на ионака тешката финансиска 
ситуација кај повеќето водоводни претпријатија.

Пракси на раководење и известување

Очигледно е дека раководството на партнерските претпријатија ги разбира 
процедурите за доделување задачи и обврските кои треба да се реализираат, и истите 
ги спроведува до одредена мера. Конкретно, почитувањето на зацртаните процедури 
и известувањето задоволително се спроведуваат во водоводното претпријатија на 
Велика Кладуша затоа што тоа ги поседува меѓународните стандарди ISO:9001 и 
HACCP. Од друга страна очигледен е недостатокот од програми и алатки кои би им 
помогнале на раководителите да бидат ефикасни раководители и да се стекнат со 
способност да делуваат и да раководат со работите.

Јавното претпријатија во Велика Кладуша обезбедува одредена обука за своите 
вработени во рамките на ISO стандардите и со времетраење од 5 дена, додека другите 
претпријатија во моментов не обезбедуваат никакви обуки за своите вработени, 
освен оние кои повремено се организираат во рамките на одредени проекти или 
донаторски програми. Генерално може да се каже дека развивањето на човечките 
ресурси, под водство на обучени стручни лица, е активност со висок приоритет во 
водоводните претпријатија. Ова ја потврдува исправноста на активностите на овој 
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проект – реализирање обуки за обучувачи за намалување на неприходната вода, со 
што ќе се создаде база на експерти за реализирање вакви обуки на национално ниво 
и ќе се овозможи понатамошно ширење на знаењето на подигнување на свеста во 
овој сектор. 

Објектите во рамките на водоводните системи се во најголем дел едноставни, стари 
се преку 30 години и се направени согласно поранешните југословенски стандарди. 
Овие објекти/постројки обично немаат упатства за користење и одржување, 
со исклучок на некои понови постројки изградени од странски донатори. Од 
прашалниците може да се забележи голем број на водоводни претпријатија не вршат 
ниту контрола на вентилите и хидрантите, како основни елементи на водоводната 
мрежа. Ваквата состојба го отежнува функционирањето и одржувањето на целиот 
систем како и работата на тимовите за детектирање на загубите.

Административните служби во водоводните претпријатија немаат логични 
организациски решенија во нивните служби, обврските и одговорностите на 
одделенијата и на вработените не се јасно дефинирани и постои слаб систем на 
известување. Во некои претпријатија се забележува и немање на канцелариска опрема 
и потрошен материјал.

Повеќето водоводни претпријатија во Босна и Херцеговина вршат месечно 
читање на водомерите кај корисниците врз основа на што се врши фактурирање 
на потрошувачката. Како причини за ваквата пракса се наведени тоа што, лицата 
од водоводното претпријатие кои го вршат ова читање истовремено ја проверуваат 
и исправноста на инсталациите на домашниот приклучокот (што оди во прилог 
на намалување на загубите) како и недовербата која корисниците ја имаат во 
пресметувањето и плаќањето на сметките за просечната потрошувачка од претходниот 
период. Ваквиот пристап овозможува степен на наплатана побарувањата во износ од 
82% во Источно Сараево, 92% во Велика Кладуша и 75% во Горажде. Овие проценти 
на наплата дополнително се анализираат во Велика Кладуша и во Горажде според 
категориите на потрошувачи. Ненаплатените побарувања се наплаќаат по судски пат 
(што претставува дополнителен трошок за водоводните претпријатија) а истовремено 
се спроведување и мерката на исклучување на корисниците од системот.

Поголемиот број од прашалниците даваат проценка за голем број на диви 
приклучоци во водоводните системи на Босна и Херцеговина, што влијае на 
количеството на неприходна вода. Сите претпријатија спроведуваат одредени мерки за 
откривање на ваквите приклучоци но со недоволен успех. За време на работилниците 
некои претпријатија ја потенцираа потребата од купување на инспекциски камери за 
мали профили со кои сакаат да вршат контрола на домашните приклучоци. 
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Комуникацијата со потрошувачите се врши преку телефонска линија наведена 
на самите фактури, преку локалните медиуми или преку интернет страницата на 
претпријатијата (само водоводот во Горажде нема интернет страница). Не постојат 
програми за подигнување на свеста кај корисниците кои сигурно би биле корисни за 
намалување на неприходната вода и на бројот на диви приклучоци. 

Според податоци од прашалниците, тимовите за детектирање на загуби на 
партнерските претпријатија квалитетно известуваат кон надлежните лица и служби. 
Прашање е дали постои потреба водоводното претпријатие во Горажде да врши 
известување после секое истражување на терен.

Табела 18: Зачестеност на известувањата од страна на тимот за детектирање на 
загубите

ИСТОЧНО САРАЕВО –
КП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ВЕЛИКА КЛАДУША –
JКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ГОРАЖДЕ –
ЈКП 6 МАРТ

Се врши квалитетна секојдневна 
комуникација и известување до шефот 
на службата

Се врши квалитетна секојдневна 
комуникација и известување до шефот 
на службата

Се врши квалитетна комуникација и 
известување до директорот после секое 
истражување

До раководителот на тимот се 
доставуваат неделни извештаи

До раководителот на тимот се 
доставуваат месечни извештаи

До раководителот на тимот се 
доставуваат извештаи после секое 
истражување

Голем број на пријавени и поправени 
дефекти (299/273)

Голем број на пријавени и поправени 
дефекти (650)

Голем број на пријавени и поправени 
дефекти (600)

4.2. Македонија

Водоводните претпријатија кои се опфатени со овој проект се всушност јавни 
претпријатија кои се основани од општините и се во нивна сопствена. Тие најчесто се 
нарекуваат „јавни претпријатија“. Јавните претпријатија кои се предмет на евалуација 
во овој извештај се основани (согласно Законот за јавни претпријатија) од општините/
Градот Скопје (во некои случаи и од неколку општини) за да ги реализираат 
надлежностите кои им се пренесени согласно Законот за локална самоуправа. Повеќето 
од претпријатијата кои се предмет на евалуација вршат повеќе јавни активности: 
освен водоснабдување, канализација и собирање и одлагање на отпадот тие нудат 
и други јавни услуги како што се управување со пазари, погребални услуги, јавна 
чистота и хигиена и уредување на зеленило. Активностите на јавните претпријатија 
за водоснабдување и канализација се сметаат како услуги од јавен интерес па во тој 
смисол тие мора да ги почитуваат принципите на сигурно снабдување, континуитет, 
постојаност како и квалитет, транспарентност, пристапност и универзалност, 
а над сè: заштита на потрошувачите и корисниците. Давателите на услуги мора 
постојано да овозможуваат водоснабдување, стандардизиран квалитет и да обезбедат 
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функционалност на соодветната инфраструктура и опрема. Јавните комунални 
претпријатија (ЈКП) се задолжени за определување на нивото на услуги согласно 
барањата за минимум стандарди за услугите кои се дефинирани во соодветните 
правила и регулативи за комунални услуги. Во повеќето случаи сите овие активности 
тие ги покриваат со сопствени ресурси – од заеми или од други извори, а во некои 
случаи (особено кај помалите и руралните претпријатија), општините најчесто го 
субвенционираат работењето и одржувањето на претпријатијата. ЈКП се задолжени за 
редовно одржување и сервисирање на средствата кои се во нивна сопственост или кои 
им се пренесени од општините. Освен тоа, ЈПК мора да спроведуваат инвестициско 
одржување кое подразбира поправање на опремата и одржување на онаа опрема 
која не е дел од редовното одржување (поправка или замена на резервни делови кои 
се со поголема вредност и се од суштинска важност за опремата, и во случаи кога 
таквите поправки не значат осовременување на опремата туку задржување на истото 
ниво на корисност). Во основа, ЈКП не ги покриваат капиталните трошоци. Според 
членот 64 од Законот за локална самоуправа, општината го има правото да поседува 
ствари, парични средства и права. Помалите средства исто така се во сопственост 
на ЈКП. Самите ЈКП се независни лица со целосна одговорност. Директорите на ЈКП 
ги назначува градоначалникот на општината преку јавен конкурс додека членовите 
на Управниот одбор и на Одборот за материјална и финансиска контрола (Надзорен 
одбор) ги назначува Советот на Општината. Во пракса, општината обично доминира 
врз ЈКП и тие работат во сомнителни услови т.е. ангажираат раководители кои се 
поврзани со политичка партија наместо да назначуваат стручни и искусни лица. 
Ова доведува до разни форми на неефикасност за кои обично потрошувачот мора 
да плати, било преку поголеми сметки за да се надоместат финансиски загуби или 
преку влошување на квалитетот на услугите предизвикано од недоволно финансиски 
средства неопходни за ефикасно капитално одржување.

Институционална рамка којаги регулира јавните комунални претпријатија: 
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Слика 13: Институционална рамка која ги регулира јавните комунални претпријатија

Планирање и известување за јавните услуги

ЈКП обично прават годишни програми (планови) кои ги содржат мерките и 
активностите кои ќе бидат имплементирани во претстојната година, заедно со 
финансиски план, и со јасно наведување на буџетот неопходен за реализација на 
тие активности. Некои ЈКП даваат само индикација за тоа кои активности сакаат 
да ги реализираат без притоа да посочат како истите би се финансирале, па дури и 
без да наведат буџет. Плановите најмногу содржат приоритетни активности, делови 
за оперативно работење и одржување како и инвестиции со кои би требало да се 
унапреди ефикасноста и работењето на претпријатието. 

Во повеќето случаи овие планови можеме да ги карактеризираме како „листа на 
желби“ затоа што буџетот неопходен за нивна имплементација не е јасно и соодветно 
прикажан. Уште повеќе, плановите за идни инвестиции не се резултат на направена 
евалуација или на прифатена методологија и јасни критериуми за евалуација. 
Планирањето на инвестициите се базира на експериментални податоци и лична 
проценка на раководството на ЈКП и на извештаи изготвени од секторите на ЈКП кои 
се прават врз основа на пазарните цени, претходни тендери, пракси и искуства, итн.

Јавните претпријатија имаат обврска да изготват детални финансиски планови 
еднаш годишно во кои се содржани приходите и расходите на јавното претпријатие, 
инвестициите и динамиката на нивна имплементација. Сепак, има претпријатија кои 
сè уште не изготвуваат инвестициски планови со јасно наведени финансиски средства 
кои се на располагање.
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Секое претпријатие има обврска да изготвува годишни извештаи за своето 
работење во кои добро се образложени активностите спроведени во претходната 
година, содржани се основните индикатори за учинок кои биле реализирани, најмногу 
во однос на финансиските постигнувања, неприходната вода и функционирањето на 
мрежата (број на пукнати цевки и дефекти со канализацијата). Што се однесува до 
индикаторите за финансиски и техничко учинок, на повеќето од претпријатијата им е 
познат IBNET пристапот за пресметување и генерирање индикатори со кои тие можат 
да ги следат тенденциите во своето работење и да го споредуваат истото во однос на 
други слични претпријатија.

Во основа, годишните извештаи на ЈКП не содржат осврт на реализирањето 
на годишните планови кои биле претходно донесени, не ги идентификуваат ниту 
решаваат евентуалните области на слабо работење и не содржат предлози за 
корективни активности со објаснување на причините зошто некои активности сè 
уште не се реализирани или имплементирани. Во вакви случаи, истите активности 
повторно и постојано стануваат дел од идните годишни планови на ЈКП.

Освен овие годишни извештаи (годишен план, годишен извештај за работењето 
на јавното претпријатие, извештаи за годишни сметки) секое јавно претпријатие исто 
така има законска обврска да донесе годишни планови за јавни набавки во кои јасно 
ќе бидат наведени предвидените активности, добра и услуги кои ќе се набавуваат во 
претстојната година, со јасно посочување на месецот, видот на набавка и планираните 
финансиски ресурси. Понатаму, секторите за финансиско и техничко работење на 
претпријатието имаат обврска да достават до општината тримесечни финансиски 
извештаи и технички извештаи со кои е опфатен период од шест месец.

Организација на јавните претпријатија од аспект на активности 
насочени кон неприходната вода

Соодветното функционирање и одржување на средствата е од суштинска важност 
за успехот на политиките насочени кон неприходната вода. Воведувањето на 
стандардизирани процедури за работење и управување овозможуваат максимален 
животен век на средствата и намалување на трошоците за оперативни работење 
и одржување. Кога зборуваме за искуството во Македонија, одржувањето и 
оперативните активности обично се извршуваат без писмена процедура. Најчесто 
комуникацијата помеѓу вработените во разни сектори се одвива преку лични 
контакти, телефонска комуникација и работни налози во поголемите и подобро 
организирани претпријатија. Ова може да се смета за една од недостатоците на 
процедурата за оперативно работење и одржување. Без соодветни електронски или 
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пишани процедури нема да може да се постигне неопходната ефикасност. Истото 
важи и во однос на идентификувањето на најслабите алки во синџирот. 

Комуникацијата помеѓу секторите најчесто се врши преку лични контакти, но 
сепак има тенденција исто така да се користи и писмена и емаил комуникација.

Како што спомнавме погоре, не постои посебен Сектор за детектирање на 
протекувањата и, во повеќето од претпријатијата, нема ниту обучен персонал за 
активности за неприходна вода ниту посебна специјална опрема за детектирање на 
протекувањата. Понатаму, поради тешката финансиска состојба, претпријатијата не 
вршат активности за намалување на неприходната вода затоа што ги немаат почетните 
ресурси. Понекогаш можеби се работи за погрешни приоритети и финансирање на 
претпријатието како и немање посветеност од раководителите на ова прашање. Сепак, 
земајќи ги предвид сите аспекти, во пракса невозможно е справувањето со високото 
ниво на неприходна вода и започнување со сеопфатни активности кон неприходната 
вода. 

Во однос на подобрување на работниот учинок на претпријатијата преку системи 
за управување со квалитет, само мал број претпријатија (5-6% од вкупниот број на 
претпријатија во РМ) веќе го имаат имплементирано ISO 9001:2008 стандардот. 
Процентот е многу поголем кога станува збор за HACCP стандардот кој е задолжителен 
за секое јавно претпријатие кое се занимава со производство и дистрибуција вода за 
пиење, согласно Законот за безбедност на храна/ Правилник за безбедност на храната. 
Сепак, и понатаму имаме претпријатија кои сè уште не го имплементирале HACCP а 
некои дури немаат ни започнато со оваа активност. 

Не постои формализирана обука на вработените ниту политика за човечките 
ресурси и план за развој. 

Комуникацијата со потрошувачите се одвива преку телефонскиот број даден на 
фактурата, преку локалните медиуми и преку интернет страницата на претпријатието. 
Некои ЈКП во моментов се во фаза на формирање на канцеларија за односи со 
потрошувачите која ќе ги решава жалбите и барањата.

Фактурирање и наплата:

Стапката на наплата во просек изнесува 76.84% и таа е клучен индикатор за успехот 
кога зборуваме за капацитетот на претпријатието да си ги наплати побарувањата. 
Ова може да се смета за незадоволително: и покрај фактот дека во последните години 
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се забележува некакво зголемување, во споредба со меѓународните искуства (повеќе 
од 95%) и имајќи предвид дека оваа стапка на наплата не се однесува на сметки 
наплатени во тековната година туку кумулативно – сите наплати во изминатите 
години. Овој финансиски индикатор ја става под знак прашање финансиската и 
оперативна одржливост на претпријатијата и нивниот капацитет да реализираат 
разни активности за намалување на неприходната вода.

Исто така, големата вредност на индикаторот за учинок на периодот на наплата, 
прикажан со повеќе од 400 денови, навистина ја става под знак прашање финансиската 
и оперативна одржливост на претпријатијата и нивниот капацитет да ги решат 
доспеаните обврски, и укажува на итната потреба од реформи во процесот на наплата 
во комуналниот сектор. Причини за одложениот период на наплата би можеле да 
бидат:

��  внатрешни: непостоење на ефикасен систем за наплата (професионален контакт 
центар за наплата, акциски програми за поголема наплата, оперативни планови и 
процедури, стимуланси, неадекватно постапување со жалбите од потрошувачите, 
корупција кај вработените, застарени фактури кои законски не можат да се 
реализираат и не можат да се отпишат поради големите финансиски износи);

��  надворешни: политички влијанија, поврзување на одредени активности со целта 
за мешање на наплата со меѓуетничките односи.

Во основа, наплатата на заостанатите долгови се врши на следниов начин: се 
испраќаат потсетувања и се испраќа последнаопомена пред ЈКП да го проследи 
случајот на нотар кој понатаму продолжува со наплата на долгот согласно Законот. 
Повеќето ЈКП не применуваат исклучување од системот како мерка.

Исто така, повеќето ЈКП сè уште немаат донесено пишана политика за водомери, 
фактурирање, наплата или исклучување.

Постојано (еднаш месечно или еднаш на два-три месеци) се врши читање на 
водомерите во домаќинствата, најчесто со мерачи. Сепак, постои тенденција за 
воведување на автоматско очитување т.е. мерење (AМR) кое се очекува дека ќе ги 
намали сегашните загуби поврзани со редовното читање на водомерите. Фактурите 
за вода се издаваат еднаш месечно. Според законите во Македонија водомерите треба 
редовно да се менуваат или да се баждарат на секои пет години но генерално ова не 
се почитува стриктно и не се имплементира од страна на ЈКП.  
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Плаќањата можат да се вршат директно на рака на инкасатор или во просториите 
на ЈКП, во поштите или преку банка.

Слабостите идентификувани во оваа област се неповолниот тарифен систем, 
високиот процент на потрошувачи со кои не е потпишан договор за услуги и 
несигурни податоци за регистрираните потрошувачи.

4.3. Косово

Правна и институционална рамка

Оперативните единици Липљан, Глоговаци Подујевокои беа евалуирани во рамките 
на овој проект се составен дел од регионалното водоводно претпријатие (РВП) 
Приштина. РВП Приштина АД е регионално јавно претпријатие кое дава услуги 
(водоснабдување и канализација) во југоисточниот и централниот дел на Косово т.е. 
во неколку општини (Подујево, Обилиќ, Косово Поле, Липљан, Штимлје, Глоговаци 
Грачаница). Освен РВП Приштина, на Косово има уште шест регионални водоводни 
претпријатија, и тоа:

�� РВП Хидродрини (кое ги опслужува општините Пеќ, Клина, Исток, Дечании 
Јуник),

��  РВП Митровица (кое ги опслужува општините Митровица, Вучитрн и Србица),

��  РВПБифуркација (кое ги опслужува општините Урошеваци Качаник),

��  РВП Хидрорегион Југор (кое ги опслужува општинитеПризрен, Малишево, Сува 
Река, Драгаш и Мамуша),

��  РВПРадониќи (кое ги опслужува општинитеЃаково, Ораховаци 12 села во 
Општината Призрен),

��  РВПХидроморава (кое ги опслужува општините Гњилане, Каменица и Витина).

Единствената лиценцирана компанија која обезбедува вода на големо е Ибар-
Лепенци АД која го снабдува со вода РВП Митровица АД и РВП Приштина АД.
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Сите овие регионални водоводни претпријатија се организирани според 
принципот на управување со речен слив. РВП се правни лица кои имаат лиценца 
да бидат претпријатија кои даваат јавни услуги. Компаниите имаат лиценца да ги 
реализираа своите услуги и да работат, и истата ја издава Регулаторната канцеларија за 
вода и отпадни води (РКВК). Регионалните водоводни претпријатија го определуваат 
нивото на услуги согласно барањата за минимални стандарди за услуги определени 
со правилата и регулативите на РКВК.

Регионалните водоводни претпријатија имаат централна администрација која 
се наоѓа во најголемите градови на општините кои се опслужувани од нив, додека 
оперативното работење го реализираат оперативните единици кои се наоѓаат во 
секоја општина.

Секое РВП е регионално јавно претпријатие организирано како АД уште од 2007 
(2008) година, со јасно дефинирани ентитети, корпоративно управување и ревизорска 
структура, согласно членот 35.5 од Регулативата на УНМИК 2001/6 за правни лица. 
Пред да постои сегашната поставеност на водоводните претпријатија на Косово, во 
периодот од 2003 до 2004 година се одвиваше тнр. процес на консолидација на јавните 
претпријатија кој истите ги подели во посебни правни лица за вода и канализација, и 
потоа повторно ги спои во вкупно 7 регионални компании врз основа на пристапот 
за интегрирано управување со речни басени.

На почетокот од реформите на секторот за води, на Косово имаше вкупно 34 јавни 
претпријатија – даватели на услуги кои опслужуваа околу 2 милиони потрошувачи 
во урбаните подрачја преку водоводни мрежи. Овие даватели на услуги обезбедуваа 
вода за пиење и канализација а повеќето од нив даваа и други услуги како што е 
собирање на цврстиот отпад. Отпадната вода обично беше директно испуштана во 
реките, без претходно третирање. Давателите на услуги беа финансирани од УНМИК 
преку Косовската труст агенција (KTA) која пак, до одреден степен беше поддржувана 
од донатори.

Главни вредности на РВП се посветеност во давањето квалитетни услуги на 
потрошувачите, постигнување на финансиска самоодржливост и транспарентност 
кон релевантните засегнати страни во секторот води на Косово. Заедничка визија 
на секое претпријатие е да се стави акцент на задоволството кај корисниците 
преку соодветно ниво на дадени услуги. Оваа визија го става фокусот на јавните 
претпријатија на снабдување со вода за пиење 24 часа во денот, секој ден во годината, 
која ги задоволува стандардите за квалитет и квантитет.
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Севкупната мисија на РВП е снабдување со вода за пиење со соодветен квалитет 
и квантитет, согласно стандардите на Светската здравствена организација, до сите 
свои корисници, без никаква расна, верска, национална или родова дискриминација.

РВПсе контролирани од сопственикот (централната власт) преку Бордот на 
директори (БД) и неговите членови ги назначуваат Министерството за економски 
развој (избрани преку јавен оглас, интервјуа, итн.) и општините кои се опфатени со 
услугите на тоа претпријатие. Со претпријатието раководи управен директор кој е 
назначен од Бордот на директори. Управниот директор има овластување да потпишува 
договори во име на претпријатието, согласно статутот и важечките законски прописи, 
и исто така има обврска да го известува Бордот на директори. Секоја општина има 
потпишано договор со РВП за обезбедување услуги во соодветната општина. 

Регионалните водоводни претпријатија обезбедуваат водоснабдување и 
канализациски услуги кои се регулирани од Регулаторната канцеларија за вода и 
отпад (РКВК). Истата е формирана како независна институција согласно Уставната 
рамка на Косово од страна на УНМИК, Регулатива бр. 2004/49 од 26 ноември 2004 
година. Според Законот бр. 03/L-086 Регулаторната канцеларија ги опфаќа само 
јавните претпријатија а не и приватните шеми за водоснабдување во руралните 
области. Регулаторната канцеларија дава отчет до Собранието на Косово согласно 
Законот бр. 03/L-086. Собранието ги именува директорот и заменик директорот на 
Регулаторната канцеларија, по претходен предлог од Владата.

Главни задачи и обврски на Регулаторната канцеларија за вода и отпад:

�� Издавање лиценци на водоводните претпријатија и водење сметка дека давателите 
на услуги ги исполнуваат своите обврски во однос на нивото на услуги,

�� Определување стандарди за услугите кои им се даваат на корисниците и следење 
на нивната примена од страна на давателите на услуги,

�� Одобрување на бизнис плановите на РВП,

�� Утврдување и одобрување на цените, и тоа на ниво кое е доволно за финансирање 
на работењето на давателите на услуги, со истовремено промовирање на 
ефикасноста за да се обезбеди дека овие цени биле утврдени на соодветен начин,

�� Утврдување на минимум стандарди за услуги,

�� Мониторинг на заштитата на корисниците.



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

86 | Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија

Во основа, секторот за води на Косово е регулиран на национално ниво. Политиката 
во овој сектор ја регулираат Министерството за животна средина и просторно 
планирање и меѓуминистерскиот Совет за води. Министерството за задолжено за 
изготвување на закони и подзаконски акти и развој на политики и стратегии, додека 
меѓуминистерскиот Совет за води обезбедува општа координација на развојот на 
водниот сектор во земјата, дава мислења и препораки за закони и правни акти кои го 
регулираат управувањето со водите и соодветната примена, ја изготвува и одобрува 
Националната стратегија за води и развојот на политика во секторот води. 

Меѓуминистерскиот Совет за води се состои од седум члена од вкупно четири 
министерства (Министерството за економски развој, Министерство за животна 
средина и просторно планирање, Министерство за локална самоуправа и 
Министерство за европски интеграции) и со него претседава премиерот на Косово. 

Институционална поставеност на регионалните водоводни претпријатија (РВП):

Слика 14: Институционална поставеност на регионалните водоводни претпријатија 
(РВП)
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Сопственост врз средствата на јавните претпријатија

NСпоред Законот за претпријатија во јавна сопственост бр.03/L-087 кој ја дава 
правната рамка со која се регулирани остварувањето на сопственичките права 
врз овие претпријатија, централната власт на Косово, преку Министерството за 
економски развој, е сопственик на регионалните водоводни претпријатија и на 
сите нивни средства. Ова Министерство управува со јавните претпријатија преку 
Борд на директори (претседавачот и половината членови на овој Борд ги назначува 
самото Министерство) и Одделението за политика и мониторинг (вработени во 
Министерството). Во основа, Министерството за економски развој ги финансира 
капиталните инвестиции согласно приоритетите на претпријатието и претходно 
одобрените проекти кои биле доставени до Министерството од самите претпријатија. 

Со приходите кои ги остваруваат, РВП можат да ги покриваат оперативните и 
трошоците за одржување (струја, плати, хемиски материјали и други трошоци) но 
не и капиталните инвестиции. Така што претпријатијата аплицираат за грантови не 
само до Министерството за економски развој туку и до општините во кои делуваат 
и до меѓународни донатори. Генералните дирекции на јавните претпријатија вршат 
сметководство, фактурирање и управување со инвентарот. Секторот за финансии на 
претпријатието се грижи за амортизацијата на сите средства.

Планирање

Заедничка визија на сите РВП е сите нивни вработени да ја разбираат целта на 
претпријатието во она што им го нуди на корисниците, и насочување на нивните 
напори кон остварување на стратешките цели, на нивната мисија и на долгорочните 
цели: поголема ефикасност и подобар оперативен учинок на претпријатието. 
Се изготвува тригодишен план кој претставува конечен документ од страна на 
вишото раководство, помогнати од секторот за финансии за финансиски прашања 
и од техничкиот сектор за технички прашања. Последниот бизнис план е изготвен 
за периодот 2015-2017 година со обврска да биде ревидиран секоја година. По 
завршувањето на секоја година, Бордот на директори, во првото тримесечје од следната 
година, прави проценка на реализираниот учинок и дефинира дали е во согласност 
со зацртаните целни индикатори за таа година, дали постои значително зголемување 
на фактурирана вода, поголема стапка на наплата, намалување на неприходната вода, 
зголемување на бројот на корисници приклучени на водоводната мрежа, намалување 
на трошоците, задржување на сегашното количество на произведена вода, подобри 
услуги за корисниците, итн. 

Тригодишниот бизнис план мора да биде усвоен од Бордот на директори. Бизнис 
планот генерално треба да биде ставен на официјалната интернет страница на 
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претпријатието и тоа е единствен начин за корисниците да пристапат до бараните 
информации во врска со целното ниво на услугите предвидени за корисниците. 
Претпријатието исто така е задолжено за планирање и проширување на услугите. 
Урбаните подрачја се многу добро покриени со услуги но има рурални подрачја со 
кои управуваат заедниците (системи кои не се од јавен карактери) или индивидуални 
системи кои се надвор од опфатот на водоснабдувањето. Јавните претпријатија 
постојано планираат да ги прошируваат своите услуги и во руралните подрачја, 
согласно нивниот капацитет да ги апсорбираат овие шеми а без притоа да се соочуваат 
со негативни финансиски и оперативни последици. 

РВП се обврзани да ги одржуваат објектите, опремата и уредите во функционална и 
оперативна состојба. Уште повеќе, тие се задолжени да го планираат проширувањето 
на опфатот со услуги. РВП ги утврдуваат условите и издаваат дозволи за приклучување 
во системот за водоснабдување и канализација за секој новоизграден, надграден или 
значително реконструиран објект.

Известување

Секое РВП има обврска еднаш во годината да прави проценка на активностите 
спроведени во претходната година, така што ќе направи споредување на остварените 
индикатори за финансиски и технички учинок со планираните индикатори за учинок 
за годината која е предмет на евалуација, а во рамките на тригодишниот бизнис план. 

Регионалните водоводни претпријатија доставуваат месечни извештаи до 
Регионалната канцеларија за вода и отпадни води во врска со учинокот на клучните 
финансиски и технички индикатори, како што се:

За водоводните претпријатија: квалитет на водата за пиење; континуирано 
снабдување; покриеност со канализација; измерена потрошувачка во споредба со 
вкупната потрошувачка; загуба на вода; вкупно жалби во годината на 1.000 корисници; 
ефикасност на вработените, итн.

За финансиски индикатори за учинок: показател на работењето; показател на опфат 
со работењето; оперативни трошоци на единицата; стапка на наплата, итн.

Освен тоа, претпријатијата изготвуваат и доставуваат месечни извештаи до Бордот 
на директори, пред нивниот редовен месечен состанок. Извештаите исто така се 
доставуваат до Одделението за следење на јавните претпријатија во рамките на 
Министерството за економски развој и до Националниот институт за јавно здравје 
на Косово во однос на квалитетот на водата.
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Организациска структура

Надлежностите и обврските кои ги дава Владата на Косово се реализираат преку 
Бордот на директори. Со претпријатието управува извршен директор во директна 
соработка со извршниот директор за финансии и администрација (главно службено 
лице за финансии) и извршниот директор за технички работи (технички директор).

Одделенијата за внатрешна контрола и ревизија, и за набавки и снабдување се под 
директен надзор (без мешање од директоратите) на извршниот директор.

Генерално можеме да кажеме дека во секое РВП постојат посебни сектори за 
детектирање на протекувањата кои се добро опремени со разни уреди за детектирање 
на протекувањата (како што се уреди за следење на цевките, корелатори, земјени 
микрофони, логери на притисок, ултрасонични мерачи на проток, итн.). Сепак, 
некои од нив не се користат поради неисправност и/ или поради потешкотиите да 
се купат оригинални батерии за овие уреди. Со оглед на тоа што детектирањето на 
протекувањата е централизирана услуга која ја врши Секторот за детектирање на 
протекувањата во генералната дирекција на РВП, оперативните единици генерално 
се опфатени со овие услуги. Имајќи го исто така предвид фактот дека Секторот за 
детектирање на протекувањата има само еден тим кој се состои од 3-4 технички 
лица (со кои најчесто раководи искусен инженер и кои се опремени со доволно 
опрема за мониторинг на протокот и притисокот, следење на цевките, откривање 
на протекувања, евидентирање на шумот) кој е задолжен за општините кои ги 
покрива, силно се препорачува формирање на посебни тимови за детектирање на 
протекувањата кои ќе делуваат во рамките на оперативната единица и ќе бидат 
опремени со основната опрема за детектирање на протекувањата.  

Човечки ресурси

Во пракса можеме да зборуваме за постојан недостаток од обуки на вработените во 
претпријатијата, особено во однос на технички прашања. Во последните неколку 
години засегнатите страни се имаат стекнато со компетенции и експерти во области 
како што се оперативно управување, неприходна вода, економска регулатива, 
планирање на политиките и соодветно ниво на услуги. И покрај очигледниот 
напредок, сепак и понатаму е потребно дополнително зајакнување на капацитетите 
во смисол на поголема ефикасност (особено во однос на неприходната вода), 
планирање на капиталните инвестиции и усогласено ниво на услуги. Како и да е, 
досега сереализирани повеќе обуки за неприходна вода во рамките на проектот 
„Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа“ финансиран од GIZ. Засега 
донаторските проекти се тие кои имаат водечка улога во градењето на капацитетите 
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на вработените во РВП. Асоцијацијата за водоснабдување и отпадни води на Косово 
(SHUKOS), формирана во 2001 година, исто така има цел да изготвува соодветно 
структурирани обуки и програми за градење на капацитетите.

Посветеност од раководителите кон намалување на 
неприходната вода 

Генерално постои силна посветеност и заложба кај раководството кон сите активности 
кои имаат за цел намалување на загубите на вода во РВП. Ваквиот пристап е содржан 
и во бизнис плановите за периодот 2015-2017 година, според кои намалувањето на 
техничките и очигледните загуби и понатаму претставува голем предизвик и е еден 
од првите приоритетите на раководствата на РВП. И покрај нивната заложба, и со 
повремена поддршка од донатори, РВП не беа во можност да се справат со проблемот 
на загуби на водата и, како последица на тоа, неприходната вода и понатаму е во 
големи количини при што некои минимални промени можат да им се припишат на 
континуираните обиди за намалување на производството на вода. Со оглед на тоа 
дека неприходната вода е сложен проблем, без стратешки пристап од РВП кон овој 
проблем не можеме да очекуваме поголеми подобрувања во однос на истиот.
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5. ДЕТАЛНА АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА ВО ПИЛОТ 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

Во рамките на проектните активности беше направена детална проценка на сегашната 
состојба во избраните пилот претпријатија, врз основа на која беа изготвени и 
соодветни извештаи. Во овие поглавја се содржани главните согледувања од тие 
извештаи за секое претпријатие поединечно, додека подеталните анализи се наоѓаат 
во извештаите наведени понатаму во текстот.

5.1. Босна и Херцеговина: пилот претпријатие JКП Водовод и 
канализацијаво Велика Кладуша

ЈКП Водовод и канализацијаод Велика Кладуша е јавно претпријатие формирано како 
друштво со ограничена одговорност во сопственост на Општината и негова главна 
дејност е водоснабдување и одвод на отпадните води на подрачјето на општината. 

Институционална проценка

Претпријатието е формирано согласно одредбите на постојните закони (Закон 
за трговски друштва, Закон за јавни претпријатија) и сите основачки акти на 
претпријатието се усогласени со оваа законска рамка. Дејноста на претпријатието е 
усогласена со одредбите на важечките закони и со нивните соодветни подзаконски 
акти (Закон за комунални дејности, Закон за водите) како и со одлуките на Советот 
на општината. ЈКП во целост ги имплементира овие прописи. 

Со претпријатието управува генерален директор, раководител на правна служба, шеф 
на финансии и сметководство и шеф на техничкиот сектор. Генералниот директор 
на претпријатието се бира на јавен конкурс а избраниот кандидат го потврдува 
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градоначалникот на Општината. Претпријатието ги има формирано сите тела 
предвидени со закон како што се Собрание на претпријатието, Надзорен одбор, 
Ревизорски одбор и сл. Не постои договор со кој би биле дефинирани правата и 
обврските помеѓу Општината Велика Кладуша и ЈКП Водовод и Канализација, туку 
нивните меѓусебни односи во моментов се дефинирани само со одлуката за основање. 

Сопственост врз имотот на претпријатието

За разлика од повеќето водоводни системи во Федерацијата Босна и Херцеговина, 
каде општините се сопственици врз системот за водовод, водоводниот систем во 
Велика Кладуша е во сопственост на водоводното претпријатие. Во сопственост на 
претпријатието исто така е и целиот движен и недвижен имот.

Годишно планирање

JКП Водовод и Канализацијаод Велика Кладушаима и спроведува деловен план кој 
се изготвува за секоја наредна година, при крајот на тековната година. Планот го 
донесуваат Надзорниот одбор и Собранието на претпријатието. Годишниот план за 
работа го опфаќа планирањето за одредени сектори на претпријатието и за главните 
деловни активности. Во него се содржани главните приоритетни активности на 
претпријатието планирани за наредна година, финансиски план и планираните 
инвестиции. За сите планирани активности се дефинира потребниот буџет. Ако 
го анализираме работењето во последните три години, претпријатието две години 
работеше со позитивен биланс а една година имаше негативен биланс. Со сегашните 
цени на услугите претпријатието во моментов не може да обезбеди одржливо 
работење. На барање на претпријатието Советот на општината ги разгледува и 
одобрува измените на цените на комуналните услуги, и тука често имаме политички 
влијанија со кои се отежнува работата на претпријатието. 

Известување

На крајот од секоја деловна година претпријатието изготвува Извештај за деловното 
работење во претходната година, кој го одобруваат надзорниот одбор и Собранието 
на претпријатието. Овој извештај потоа се проследува до Советот на Општина Велика 
Кладуша каде е презентиран од директорот на претпријатието, по што истиот се 
дава на усвојување. Извештајот обично содржи податоци за реализираните приходи 
и расходи, показатели на финансиското работење, анализа на работењето, податоци 
за техничкиот сектор, податоци за секторот развој и истражување, работењето на 



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија | 93

Надзорниот одбор, состојба со човечките ресурси во претпријатието како и извештај 
за загубите на вода и неприходната вода.

Организациска структура

Овој дијаграм ја покажува организациската структура на водоводното претпријатие 
во Велика Кладуша:

Слика 15: Организациска структура на водоводното претпријатие во Велика Кладуша
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Човечки ресурси

JКП Водовод и Канализацијаво последните неколку години има тренд на намалување 
на бројот на вработени – во моментов има 51 вработено лице т.е. 3,64 вработени на 
1.000 приклучоци. Во претпријатието постои план за обука на вработените на ниво 
на претпријатието и тие во просек поминуваат 5 дена годишно на обуки. Во овој 
момент најпотребно е да се организираат обуки за GIS и за детектирање на загубите. 
Раководството не е задоволно со моменталната понуда на обуките т.е. од можностите 
вработените на ЈКП дополнително и континуирано да се обучуваат. Мислат дека 
ваквите обуки треба да бидат организирани преку националните здруженија на 
водоводни претпријатија. 

Поради природата на работењето на ова претпријатие (земјени работи, работа во 
смени, ноќна работа и сл.), женската работна сила е застапена само со 12.73%.

Табела 19: Квалификациска структура на вработените

СЕКТОР/ СЛУЖБА ВКУПНО 
ВРАБОТЕНИ ВСС ВС ССС ВКВ КВ ПК НК

РАКОВОДСТВО 3 3

СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ И ФИНАНСИИ 8 7 1

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР 40 1 8 2 21 2 6

ВКУПНО: 51 3 1 15 2 21 2 7

Посветеност на раководството на претпријатието кон 
намалување на неприходната вода

Претпријатието нема изработено акциски план за детектирање и поправање на загубите 
и намалување на неприходната вода. Во рамките на проектните активности во текот на 
2007 и 2009 година (зона 1) беа спроведувани активности за намалување на загубите во 
зоната 3 (три) кои ги спроведуваше Институтот за хидротехника од Сараево. Оттогаш 
па наваму не се спроведуваат никакви други активности за детектирање на дефектите, 
освен пасивната детекција т.е. поправка на видливите или пријавени дефекти. Причина 
за ова е фактот што ЈКП Водовод и Канализација нема исправна опрема за спроведување 
на неопходните активности. 

Сепак, имајќи ги предвид важноста на овој проблем и неопходноста од нов, 
современ пристап во работењето, раководството на претпријатието во последната 
година започна да формира тимови за детектирање на загубите и GIS. Освен тоа, 
во последно време претпријатието активно учествува во регионални проекти за 
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управување со имотот и мерење на показателите на успешноста на работењето на 
водоводните претпријатија.

Проценка на оперативното управување

Проценка на техничкото управување

Извори на вода

Водоводниот систем на Велика Кладуша во моментов зафаќа 260 л/с со тоа што 
максималните расположливи количества на вода изнесуваат 412 л/с. Тука најмногу 
станува збор за бунари со големи длабочини (до 620 мети) а некои од нив имаат и 
поголема температура на водата од 28 °C. Од аспект на третирање на водата, се врши само 
дезинфекција со хлор затоа што квалитетот на водата е задоволителен и нема потреба од 
дополнително третирање. Водата во моментов се зафаќа од 6 посебни извори.

Капацитети на резервоарите

Јавниот систем за водоснабдување во Велика Кладуша располага со вкупно 13.694 м³ 
капацитет на резервоари кој се состои од вкупно 19 резервоари кои ги снабдуваат со 
вода сите зони на водоснабдување. Овие капацитети се последица на предвоениот 
развој на прехранбената индустрија, конфигурацијата на теренот и на проширувањето 
на водоводниот систем во периодот по војната. Главните капацитети на резервоари се 
состојат од три резервоари со вкупен капацитет од 10.000 м³ кои ги снабдуваат градот и 
клучните индустриски капацитети. 

Дистрибутивна мрежа

Водоводниот систем во Велика Кладуша е одржуван и контролиран од ЈПК Водовод и 
канализација ДОО. Станува збор за систем кој се состои од 5 независни и поврзани 
системи за водоснабдување, и тоа:

�� Централен водоводен систем (Квркуља и Дабравине I и II),

��  Водоводен систем Слапница – Врнограч,

��  Водоводен системШуматац,

��  Водоводен системЗбориште,
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�� Водоводен систем Квркуња – Подзвизд – Рајновац.

 Со цел поедноставно управување и анализа, системот е поделен во вкупно 11 зони 
на водоснабдување во кои просечниот притисок изнесува 4 бари (минимални 1.5 
бари а максимални 16 бари). Поради локацијата на изворите и поради неповолната 
конфигурација на теренот, во водоводниот систем се врши 100% пумпање на водата кон 
потрошувачите, и тоа:

�� 58% од потрошувачите се снабдуваат со вода со едно пумпање,

�� 39% од потрошувачите се снабдуваат со вода со две пумпања,

�� 3% од потрошувачите се снабдуваат со вода со три пумпања.

Дијаграм 18: Преглед на цевководи за материјали

За оваа цел секојдневно се користат 8 пумпни станици на самите извори т.е. 8 
препумпни станици што на водоводното претпријатија му создава големи трошоци 
за електрична енергија (околу 19.000 евра). 

Општината е 95% покриена со чиста вода за пиење т.е. околу 35.000 жители. 
Високософистицирана опрема произведува исклучително чиста вода која се 
контролира секој ден. Вкупната должина на водоводната мрежа изнесува околу 
650 километри со разни профили на цевки, што предизвика голема финансиски 
инвестиции и високи трошоци за одржување. Во следната табела даваме преглед на 
цевките според материјалот од кој се направени, добиени од GIS системот кој опфаќа 
околу 70% од мрежата: 
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Табела 20: Преглед на цевките според материјалот на изработка

МАТЕРИЈАЛ [%] ДОЛЖИНА [М]

AC 0,7% 4.063

L 1,1% 31.086

PEHD 88,1% 368.400

PVC 2,6% 10.021

(празно) 2,4% 232

DL 3,5% 19.750

C 1,6% 11.092

Вкупно 100,0% 444.644

Документација за водоводната мрежа и објектите

Водоводното претпријатие има референтни дигитални катастарски мапи во кои е 
исцртана јавната водоводна мрежа (во DWG т.е. AutoCAD формат) заедно со објектите 
кои и припаѓаат (резервоари, бунари, главни шахти, и сл.) и кои содржат основни 
податоци за истите. Во последните две години водоводното претпријатие активно 
учествува во проектот за управување со имотот во рамките на програмата за води 
на реката Дунав. Во рамките на овој проект беше изготвена GIS база на податоци во 
софтверот QGIS и во моментов во системот на GIS се внесени околу 70% од целиот 
систем за водоснабдување.

Водоводното претпријатие нема изработено хидрауличен модел на водоводниот 
систем, ниту на некој негов дел.

Управување со системот за водоснабдување

Центарот за телеметрија кој е опремен со современ SCADA систем е главната точка за 
управување и следење на работењето на јавниот систем за водоснабдување во Велика 
Кладуша. Со него се следи работата на сите 5 независни и поврзани подсистеми, што 
подразбира секојдневно следење на следниве трендови: проток на водата, работни 
часови на пумпите, ампеража на пумпите, ниво на водата во резервоарите и други 
показатели. Треба да се потенцира дека сите објекти во целост се покриени со 
телеметриско управување, со тоа што на некои објекти им недостасуваат мерачи на 
проток. Системот за далечинско надзор и управување со водоснабдувањето на Велика 
Кладуша ги овозможува следниве функции:
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�� Веродостојно прибирање, обработка и чување на информации за состојбата на 
поединечните објекти за водоснабдување, на мрежата за водоснабдување, за 
потрошувачката и производство на вода,

�� Едноставно и прегледно прикажување на собраните податоци,

�� Хронолошки запис на сите поважни настани во поединечни објекти во системот,

�� Далечинско управување со системот за водоснабдување врз основа на прибрани 
и обработени податоци, вклучувајќи и оптимизација,

�� Изработка на дневни, неделни, месечни и годишни извештаи,

�� Чување на основните технички податоци за системот за водоснабдување како и 
за поединечните објекти за водоснабдување.

Слика 16: Телеметриски систем на водоводот во Велика Кладуша
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Потрошувачка на вода

Според податоците кои беа доставени од водоводното претпријатие, вкупната 
потрошувачка (испорачани количини вода/број на потрошувачи) изнесува 131 л/по 
жител/на ден. Освен ова направена е анализа и на потрошувачката на вода во пилот 
мерната зона на потрошувачка 4, така што со метод на случаен избор се селектирани 
14 домаќинства од разни делови на мерната зона, со точен број на членови на 
семејството, по што е направено евидентирање на потрошувачката вода за одбраните 
домаќинства во 2014 година. Од пресметката се изземени по две домаќинства со 
најголема и најмала просечна годишна потрошувачка на вода, па врз основа на 
останатите 10 домаќинства пресметана е специфична потрошувачка на вода од 162.7 
л/по жител/на ден. 

Разликата која се јавува во специфичната потрошувачка за целиот систем на 
водоснабдување и за пилот зоната делумно се должи на жителите на Велика Кладуша 
кои привремено живеат и работат во странство. Една од причините за оваа разлика е 
и тоа што зоната на потрошувачка 4 е рурално подрачје во кое водата се користи и за 
поливање на градините и бавчите како и за напојување на добитокот. Сепак, износот/
вредноста добиени на овој начин е многу пореален со оглед на тоа дека ја прикажува 
стварната потрошувачка на жителите кои реално живеат на тоа подрачје.

Проценка на финансиското работење

Финансиското работење на претпријатието се одвива според важечките 
национални и меѓународни сметководствени стандарди. За ова цел се користи 
сметководствен софтвер „PIS“ на фирмата Infosys кој ги покрива сите аспекти на 
деловно работење на водоводните и комунални претпријатија.

Водоводното претпријатие доставува на одобрување предлог за зголемување 
на цената на услугите до Советот на Општина Велика Кладуша но многу често 
Советот не ги одобрува ваквите барања што доведува до потешкотии во работењето 
на претпријатието. Во Босна и Херцеговина не постои утврдена методологија 
за формирање на цените на услугите кои ги даваат водоводните и комуналните 
претпријатија што на овие претпријатија им создава потешкотии во остварувањето 
на економски цени на услугите. Основен извор на финансиски средства за 
претпријатијата се услугите за водоснабдување и канализација. 

Водомерите кај корисниците се очитуваат секој месец врз основа на што се 
изработува и испраќа сметка (фактура), со процент на наплата од 92%. Потрошувачите 
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се поделени во три категории со различни цени на услугите. Во табелата подолу 
е даден преглед на цената на водата и на основните показатели на финансиското 
работење за 2014 година:

Табела 21: Основни финансиски показатели за работењето на претпријатието 

КАТЕГОРИЈА/ ПОКАЗАТЕЛ ИЗНОС (€)

Цена на водата за домаќинства по 1 м³ 0,46

Цена на водата за индустријата по 1 м³ 0,77

Цена на водата за институции по 1 м³ 0,92

Вкупен годишен приход од продажба на вода 1.031.390

Вкупни годишни оперативни трошоци за водоводниот систем 1.047.360

Годишни инвестициски трошоци за одржување на водоводниот 
систем

116.373

Заклучоци и препораки

Општ заклучок

Врз основа на теренските посети на ЈКП Водовод и Канализација во Велика Кладуша, 
можеме да заклучиме дека станува збор за едно од подобрите водоводни претпријатија 
во Босна и Херцеговина. Во прилог на ова зборуваат податоците за голема покриеност 
на општината со јавниот систем за водоснабдување, високиот процент на наплата 
на побарувањата, позитивното работење на претпријатието, усвоените стандарди за 
работа, итн. Претпријатието е активно во рамките на националното здружение на 
комунални претпријатија како и во разни регионални проекти во кои тоа активно 
учество и е подготвено да ги презентира своите добри пракси.

Од друга страна, претпријатието нема остварено значителен напредок во секторот 
за намалување на неприходната вода, што претставува една од најслабите точки 
во неговото работење. Претпријатието го препознава овој недостаток па така во 
последните 1-2 години тоа почна да формира и да опремува тимови за детекција и 
отстранување на загубите и GIS. Опремувањето на овие тимови и спроведувањето на 
почетните активности се одвиваат релативно бавно поради недостаток на потребната 
опрема и на потребното знаење кај вработените. Вработените кои се ангажирани во 
активностите од овој проект ги реализираат договорените обврски квалитетно и 
навремено.
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Препораки и клучни активности

Краткорочно (во период од една година): 

�� Набавка барем на основниот сет опрема за детектирање на загубите, заедно со 
соодветна практична и теренска обука,

��  Воведување процедура за редовно изработување на биланс на водите, како за 
системот во целина така и за поединечни зони на потрошувачка,

��  Да се заврши уцртувањето на водоводниот систем во GIS, заедно со зоната на 
потрошувачка 4 како приоритетна зона,

�� Да се воведе посебно поглавје во рамките на Годишниот извештај за работењето 
на претпријатието, за нефактурирана вода за актуелната година.

Среднорочно (во период од една до три години):

�� Изработка на детален акциски план за намалување на неприходната вода,

�� Воведување на активна детекција на загубите преку следење на потрошувачката 
во дефинираните зони на потрошувачка и со вршење на неопходните мерења и 
активности, со цел намалување на високиот процент на неприходна вода,

�� Набавка и вградување на мерачи на проток кај оние објекти кај кои недостасуваат 
(пумпни станици, препумпни станици, резервоари) и во зоните,

�� Започнување со активности за изработка на хидрауличен модел на водоводниот 
систем,

�� Да се продолжи со градење на човечките и технички капацитети на веќе 
формираните тимови за GIS и за детектирање на загубите.

Долгорочно (повеќе од три години):

�� Воведување на процедура за континуирано ажурирање на сегашниот катастар 
на водоводната мрежа во GIS-от,

�� Да се продолжи со започнатите активности за управување со имотот и следење 
на показателите на успешност во работењето на претпријатието,
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�� Дополнително проширување и опремување на SCADA системот за објектите 
кои недостасуваат со цел покривање на сите зони со мерење на протокот и 
притисокот.

5.2. Македонија: пилот претпријатие КЈП Водовод 
во Кочани

Институционална проценка

KЈП Водовод Кочани е јавно комунално претпријатие задолжено за снабдување со 
вода на Општината Кочани. Станува збор за претпријатие кое нуди повеќе видови 
на услуги: водоснабдување, канализација и управување со цврст отпад, а тука се 
и погребалните услуги и јавна хигиена, урбани зелени подрачја и управување со 
геотермални води. Подрачјето кое се снабдува со вода во Кочани го опфаќа Градот 
Кочани и осум села: Бања, Бели, Долни Подлог, Горни Подлог, Грдовци, Мојанци, 
Прибачево и Тркање.

Услугите кои ги нуди ова јавно претпријатие се сметаат за услуги од јавен интерес 
па во тој смисол претпријатието мора да ги почитува принципите на сигурност во 
снабдувањето, континуитет/постојаност, квалитет, транспарентност, достапност и 
заштита на корисниците и потрошувачите. KЈП Водовод Кочани мора да обезбеди 
континуирано снабдување со вода и канализација согласно стандардите за квалитет и 
има обврска да ги одржува објектите, опремата и уредите во функционална состојба.

Генералниот директор на KЈП Водовод Кочани е назначен од градоначалникот на 
Кочани преку јавен конкурс, додека членовите на Управниот одбор (Бордот) и на 
Комисијата за материјална и финансиска контрола (Надзорен одбор) се назначуваат 
од Советот на Општината Кочани. KЈП Водовод Кочани ги утврдува условите и издава 
дозволи за приклучување во системот за водоснабдување и канализација за секој 
новоизграден, надграден или значително реконструиран објект.

Според членот 64 од Законот за локална самоуправа, општината го има правото 
да поседува ствари, парични средства и права. Всушност, Општината Кочани е 
сопственик на KЈП Водовод Кочани и, според членот 64, таа ги поседува сите средства 
на претпријатието. Од друга страна, KЈП Водовод Кочани има статус на правно лице 
што значи дека може да се стекнува со сопственички права врз движен и недвижен 
имот или објекти, да ужива права и да презема обврски, и да биде одговорно за 
активностите кои ги врши. Во тој смисол, KЈП Водовод Кочани добива средства од 
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своето работење и развој, од сопствени извори на средства, како резултат на своите 
активности, од заеми или од други извори или, согласно законот, од Буџетот.

Годишно планирање

KЈП Водовод Кочани е формирано од Општина Кочани со цел обезбедување на 
комунални услуги. Претпријатието донесува годишна програма за следната година 
на крајот од тековната година, по претходна согласност од Советот на општината. 
Годишната програма (план) во најголем дел ги содржи мерките и активностите кои ќе 
се извршуваат во следната година, без притоа точно да се прецизира буџетот неопходен 
за нивно спроведување. Во неа исто така не се содржани никакви стандардизирани, 
меѓународно прифатени индикатори за учинок кои се користат за внатрешно или 
надворешно споредување. 

Раководството ја има изразено својата волја за намалување на процентот на 
неприходна вода, без да донесе детални планови и активности како тоа би се 
реализирано. Годишниот план се изготвува како финален документ врз основа 
на претходно доставените годишни планови од раководителот на секторите во 
претпријатието и ги содржи општите приоритетни активности, план за работење 
и одржување како и инвестиции кои би ги зголемиле ефикасноста и оперативниот 
учинок на претпријатието. Годишниот план треба да биде донесен од Советот на 
Општината.

Известување

KЈП Водовод Кочани има обврска да доставува годишни извештаи за активностите 
кои биле преземени во претходната година. Годишниот извештај обично се состои 
од реализација на основните индикатори за учинок (кои најмногу се однесуваат на 
финансиски постигнувања и работење поврзани со замена на цевки и вентили). Освен 
овој Годишен извештај, претпријатието има законска обврска да донесе годишни 
планови за јавни набавки, со јасно предвидени активности, набавка на добра и услуги 
во претстојната година, со јасни индикации за месецот, видот на набавка и вредноста 
на финансиските средства.

Секторот за финансии на претпријатието исто така има обврска до Советот на 
Општината да доставува тримесечни финансиски извештаи.
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Организациска поставеност

На сликата 17 е прикажан организациската поставеност на KЈП Водовод Кочани.

Слика 17: Организациска поставеност на KЈП Водовод Кочани 
Извор: KЈП Водовод Кочани, 2014

Човечки ресурси

KЈП Водовод Кочани во моментов вработува 229 лица. 

Продуктивноста на вработените на 1.000 приклучоци е 5,28 и тука е земен предвид 
само техничкиот кадар за водоснабдување и канализација.

Во пракса, обуките за вработените во претпријатијата се недоволни, особено во 
однос на технички прашања. Обуките за техничкиот кадар во најголем дел се учество 
на презентации кои ги организираат големи компании кои ги промовираат своите 
производи и опрема, посети на технички саеми и сл. Освен тоа беа реализирани и серија 
од обуки како дел од проектот за институционално зајакнување финансиран од KfW.
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Посветеност од раководителите кон намалување на 
неприходната вода

Процентот на неприходна вода во системот со кој управува и раководи КЈП 
Водовод“Кочани е 65.95% и изразен во количество вода тоа се 2,940,050 м³. 
Претпријатието нема ниту стратегија за детектирање на протекувањата ниту опрема 
за тоа. Единствениот уред кој може да се користи за следење на протокот и кој го 
поседува КЈП Водовод Кочани е мобилен ултрасоничен мерач на проток кој е купен 
пред многу години и кој сè уште е во функција. Сепак, постои силна посветеност и 
заложба кај раководителите кон сите активности кои имаат за цел намалување на 
загубите на вода во нивниот систем.

Проценка на оперативното управување

Проценка на техничкото управување

Извори на вода

Единствен извор на вода за Кочани е бунарското поле Грдовски орман кое се наоѓа 
веднаш до Реката Брегалница, во јужниот дел на градот. Ова бунарско поле се наоѓа 
околу 5 километри југоисточно од градот. Има вкупно 14 бунари со вкупен капацитет 
од 265 л/с. Водата од бунарското поле се пумпа преку пумпната станица Грдовци до 
„бустер“ пумпната станица и потоа до филтер станицата. Главната линија за пренос 
под притисок на сировата вода DN500 од бунарското поле до филтер станицата е со 
вкупна должина од 6.571 метар (од кои 4.000 метри се стари 30 години, 1.271 метри се 
стари 10 години а остатокот од 1.300 метри беше заменет во 2012 година). На сликата 
18 се прикажани главните карактеристики на системот за водоснабдување во Кочани.
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Слика 18: Главни карактеристики на системот за водоснабдување во Кочани
Извор: KЈП Водовод Кочани

Пречистување на вода

Филтер станицата за вода се наоѓа во подрачјето наречено Полатски Пат, на надморска 
висина од 446 метри. Филтер станицата е изградена во 2004 година со капацитет од 
25,900 м³/ден (300 л/с со работа 24 часа).

Пречистувањето (третирањето) на водата се одвива во следниве фази:

�� Брзи гравитациски песочни филтри, 4 филтри од двоен медиуми, 154 м², 300 л/с,

�� Испирање (обично на секои 3 или 4 дена со просечно време на испирање од 10 
– 15 минути),

�� Дезинфекција со хлорен гас,

��  Резервоар за пречистена вода, 1.650 м³.
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�� Капацитет на резервоарите

Во системот има вкупно три главни резервоари за чување на водата – по еден 
кој опслужува секоја од зоните со притисок. Вкупниот волумен на овие резервоари 
изнесува 2.050 м³ а исто така има и три помали резервоари со вкупен волумен од 
757 м³. Сите резервоари се во добра состојба, целосно функционални и тие работат 
постојано. Истите се чистат, тестираат и дезинфицираат два пати годишно.

Поради височината на која се наоѓаат некои подрачја кои се во близина на 
резервоарите не можат да се снабдуваат директно од резервоарите туку се користат 
бустер пумпни станици. 

Дистрибутивна мрежа

Дистрибутивната мрежа за вода во Кочани е со вкупна должина од 150 километри и 
се состои од цевки направени од AC (11,47 км), PE (47,51 км), DI (3,7) и PVC (93,5), со 
дијаметар кој варира од 50 мм до 250 мм. Повеќето од цевките се инсталирани пред 
повеќе од 20-30 години. Примарната мрежа во Кочани е со вкупна должина од 9,37 км 
– 2,8 км PE цевки, 5,27 челични цевки и 1,30 цевки од дуктилно железо. Ако зборуваме 
за цевките за поврзување, галванизираните цевки се со вкупна должина од 240 км 
(1/2” и 3/4”) додека PE цевки се долги 90 км (1/2” и 3/4”). Вкупната должина изнесува 
315.000 м. Во дистрибутивната мрежа има вкупно 330 вентили и 32 хидранти. 

Мрежата за водоснабдување во Кочани е поделена во три зони на притисок: 
висока зона, средна зона и ниска зона (4). Секоја од овие зони има свој резервоар за 
дистрибуција на вода преку мрежата на зоната до крајниот корисник. Мрежата за 
водоснабдување во секоја зона се разгранува и кружи.
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Слика 19 Поделба на мрежата во три зони на притисок
Извор: КЈП Водовод Кочани

Високите и централните делови на градот се снабдуваат од резервоари од високата, 
средна и ниска зона, додека подрачјето околу градот и селата во Кочанско поле се 
снабдуваат од резервоарите за високата и ниската зона.

Просечниот притисок во мрежниот систем е околу 4 бари, при што максималниот 
притисок достигнува до 6.7 бари кај огранокот за селото Долни Полог и мал дел од 
главната цевка за пренос на водата, додека минималниот притисок во повисоките 
делови изнесува околу 1,5 бари.

Документација за мрежата и инфраструктурата

Постојат дигитални мапи во AutoCAD или Microstation (во DGN формат) и 
обично тие се без координати или содржат некои координати кои не се потврдени 
дека навистина се точни. Тие се изготвени со хидрауличките модели на системите за 
водоснабдување.

Во КЈП Водовод Кочани не постои GIS софтвер ниту GIS тим. Не постои ниту 
сериозна активност за ажурирање на мрежата. Скици и фотографии се прават само 
при реконструкција на мрежата и поправки на протекувањата. Новорегистрираните 
приклучоци и мрежи се внесуваат во постојната AutoCAD мапа но без координати.
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Управување со мрежата

Хидрауличниот модел во софтверот Epanet за дистрибутивниот систем во 
Кочани е изготвен и калибриран за просечните денови на проток во 2013 година. 
Сепак, не постои тим за хидраулично моделирање кој во моментов би работел на 
вакво моделирање. Моделот е симулиран за следниве сценарија (кои вклучуваат 
побарувачка во 2018 и 2030 година):

�� Просечна дневна побарувачка,

�� Часови на максимална побарувачка со противпожарен проток.

ЈКП Водовод Кочани има воведено SCADA систем и инсталирано точки за следење 
на протокот на водата и на притисокот во системот за водоснабдување. Главната 
контролна станица се наоѓа кај филтер станицата за вода. Постојниот систем 
овозможува следење на текот на водата и притисокот на неколку места во системот. 
Сите зони на притисок се следат со постојниот SCADA систем. Визуелните резултати 
од SCADA системот се прикажани на сликата 20.

Слика 20: SCADA систем во Водовод Кочани

Сите зони на потрошувачка постојано се следат, особено за време на минималниот 
проток ноќе. Постои значителна евиденција за тенденциите на проток во сите 
годишни времиња за одредени зони на потрошувачка кои би биле од голема помош 
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во анализирањето на неприходната вода и нејзините компоненти. Сепак, сè уште не 
се направени подлабоки анализи на неприходната вода.

Идејата за дополнителна поделба на мрежата во зони на потрошувачка сè уште 
постои кај претпријатието и од тие причини (особено за целите на актуелниот проект 
за „Намалување на неприходната вода во Југостиочна Европа“) се предложени 
дополнителни зони на потрошувачка (7).

KЈП Водовод Кочани достави податоци за бројот на протекувања во 
дистрибуциските и цевките за поврзување во годините 2012, 2013 и 2015 (до месец 
август). Истите се дадени подолу: 

Табела 22: Вкупен број на дефекти/протекувања во дистрибутивната мрежа во 2012 и2013 год.
Извор: KЈП Водовод Кочани

ГОДИНА PVC ЦЕВКИ ДРУГИ ЦЕВКИ ВКУПНО

2012 82 7 88

2013 118 2 120

Табела 23: Вкупен број на дефекти/ протекувања во цевките за поврзување според материјали 
во 2012 и 2013 год.
Извор: KЈП Водовод Кочани

ГОДИНА PVC ЦЕВКИ

2012 160

2013 163

Во 2015 година, за периодот јануари-јули, КЈП Водовод Кочани пријави вкупно 
170 протекувања во дистрибутивната мрежа и приклучоците.    

Потрошувачка на вода

KЈП Водовод Кочани обезбедува 24 часовно снабдување на корисниците. Во системот 
нема рестрикции. Земајќи ја предвид вкупната потрошувачка (1.517.660 м³/годишно) 
и населението кое е опслужувано (37.000), индикаторот за потрошувачка на вода – 
произведена/продадена вода (л/по лице/на ден) изнесува 330.08/112.38 (л/по лице/
на ден) за 2014 година.
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Проценка на комерцијалното работење

Цените на услугите ги предлага КЈП Водовод Кочани и нив треба да ги одобри Советот 
на Општината. Истите се пресметуваат согласно Методологијата за утврдување на 
цените на водата за пиење и управување со урбаните отпадни води изготвена од 
Министерството за транспорт и врски. КЈП „Водовод“ Кочани применува два вида 
на цени на услугите: домаќинства и правни лица (јавни институции и комерцијални/
индустриски потрошувачи).

Табела 24: Структура на цени на KЈП Водовод Кочани
Извор: KЈП Водовод Кочани 2015; (1 евро -61.5 МКД) 

КАТЕГОРИЈА Цена на водата, МКД/м³ Цена за канализациски услуги, МКД/
м³

Домаќинства 35.50 15.00

Правни лица 65.00 18.00

KЈП Водовод Кочани има пишана политика за мерење, фактурирање и наплата. 
Сепак, неопходно да се унапредат процедурите за да може да биде опфатен целиот 
процес на читање, фактурирање, наплата и односи со клиенти.

Финансиските извештаи се изготвуваат согласно домашните и меѓународните 
сметководствени стандарди.  KЈП Водовод Кочаникористи сметководствен софтвер 
од Мegasoft Plus кој редовно се ажурира. Софтверот овозможува сметководство 
според трошоците, согласно општиот сметководствен систем. Се евидентираат 
приходите и расходите поврзани со услугите кои ги нуди КЈП Водовод Кочани. 
Финансиските извештаи вклучуваат Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештаи 
за акционерскиот капитал.

Заклучоци и препораки

Општ заклучок

Еден од главните фактори кој влијае на ефикасноста и стабилноста во давањето 
услуги, како и на претпријатието во целина, е високото ниво на загуби на вода 
(неприходна вода). Според последните податоци од 2014 година, прикажани во 
табелата, неприходната вода изнесува 65.95% од вкупниот проток во системот – 
изразена во апсолутен износ станува збор за 2.940.050 м³/годишно. Овие бројки 
на неприходна вода треба навистина да го загрижуваат КЈП Водовод Кочани и тие 
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се индикатор за неопходноста да се продолжат и интензивираат активностите за 
намалување на неприходната вода.

Врз основа на техничкиот дел од извештајот од истражувањето, главните проблеми 
околу технологијата во КЈП Водовод Кочани може да ги групираме во краткорочни, 
среднорочни и долгорочни мерки и активности.

Краткорочни мерки (до една година):

��  Да се симне од интернет бесплатен GIS систем или да се купи комерцијален 
систем.

��  Да се формираат и опрема тимови за мапирање, GIS и хидраулично моделирање.

��  Да се воспостави воден биланс кој помага да се разбере сериозноста на проблемот 
со неприходната вода, причините за овој проблем и трошоците поврзани со тоа 
(софтверски).

��  Изготвување на стратегија и/или акциски план за намалување на неприходната 
вода.

��  Да се анализира минималната ноќна потрошувачка и отприлика да се пресметаат 
реалните загуби на вода во зоните на мерење (во зоната која не е опфатена со 
сегашниот SCADA систем треба да се спроведе перење на протокот со користење 
на мобилни ултрасонични мерачи на проток).

��  Изготвување на детален план за мерење на притисокот во период од 24 часа (влез 
во системот, просек и највисока/најинтензивна точка во системот). Активноста 
за мерење на притисокот треба да се спроведе со дата логери на притисокот.

��  Поправката на видливите протекувања (поправање на видливите и пријавените 
протекувања по можност во рок од 24 часа по нивното пријавување) е несомнено 
една од најосновнитеи најочигледни интервенции кои треба да се имплементираат 
како врвен приоритет.

��  Формирање на Сектор за детектирање на протекувањата.

Со оглед на тоа дека во рамките на проектот е реализирана теоретска обука за 
вработените во КЈП Водовод Кочани во однос на неприходната вода, следен чекор би 
бил спроведување на лице место на методологијата и техниките посочени за време 



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија | 113

на обуките, преку разни активности за детектирање на протекувања. Неприходната 
вода не може да се намали ако не постои цврста заложба во KЈП Водовод Кочани за 
спроведување на проактивна политика кон мерките за детектирање на протекувањата. 
Апсолутна потреба е формирањето на Сектор за детектирање на протекувањата 
и определување на соодветен број на вработени да работат како дел од тимот за 
неприходна вода. Постои јасна потреба за решавање на проблемите и ограничувањата 
поврзани со воведувањето на програма за намалување на неприходната вода во КЈП 
Водовод Кочани. Справувањето со неприходната вода бара посветени јадро составено 
од високомотивирани и обучени стручни лица кои користат најсовремена опрема и 
технологии. Исто така многу е важно да се користи и локалното знаење кои најдобро 
ги познава работењето на дистрибутивниот систем и шемите на побарувачка на вода.

��  Намалување на очигледните загуби (неовластено користење; диви приклучоци, 
кражби и измами; неисправни водомери кај потрошувачите; грешки во базите 
на податоци за потрошувачите; грешки во собирањето и пренесувањето на 
податоци; избор на водомери).

Среднорочни мерки (за една до три години):

��  Целосно ажурирање на катастарот на водоводната мрежа и објекти во неодамна 
воспоставениот GIS систем.

��  Во секојдневната работа да почне да се користи веќе готовиот софтвер за 
моделирање на мрежата, особено кога мрежата се дели на зони на потрошувачка.

��  Хидрауличниот модел на мрежата за водоснабдување ги прикажува 
хидрауличните параметри и дава резиме на главните линии за водоснабдување 
и на мрежата за водоснабдување во целина. Севкупно земено, овој модел е 
клучен елемент за постоење на соодветен систем за водоснабдување. Неопходно 
е негово калибрирање за да се добијат вредностите на проток и притисок како 
во вистински систем. Можно исто така и да се споредуваат резултатите добиени 
од хидрауличниот модел со бројните податоци измерени на терен.

��  Поделба на селектираните и на новите зони на потрошувачка во помали зони (тнр. 
под-зони на потрошувачка – трајни или виртуелни) за да се овозможи подобро 
толкување на податоците произлезени од мерењето на протокот и притисокот. 
Приоритет да се стави на оние под-зони на потрошувачка кај кои има поголеми 
загуби на вода.
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��  Анализа на точноста на водомерите кај корисниците, база на податоци на 
водомери кај корисниците (старост, тип, марка, класа на точност) и процедура 
за читање на водомерите кај корисниците и фактурирање.

��  Да се продолжи со програмата на замена на водомерите кај корисниците, што ќе 
помогне во намалувањето на комерцијалните загуби т.е. неприходната вода.

��  Да се користат податоците од постојниот SCADA систем и да се развие детален 
план за мерење на протокот во период од 24 часа да ги опфати главните приливи 
во системот и главните резервоари, пумпни станици и селектираните зони на 
потрошувачка (со еден или два приливи).

Долгорочни мерки (за повеќе од три години):

��  Намалување на неприходната вода која во моментов се проценува на 65.95% 
(2014) во системот за водоснабдување преку спроведување на Акциски план (т.е. 
имплементација на мерки како што се проактивно детектирање на протекувањата, 
замена на цевки, регулирање на притисокот и сл.), и нејзино сведување на 42.30% 
до 2017 година.

��  Замената на старите и распаднати цевки, и на сервисните врски од галванизирано 
железо и челик ќе придонесе кон намалувањето на реалните загуби на вода/ 
неприходната вода.

��  Инсталирање вентили за регулација на притисокот на некои од најважните 
локации со цел намалување на притисокот и намалување на варијациите во 
периодот на денот и ноќта.

��  Спроведување и редовно ажурирање на Акциски план за намалување на 
неприходната вода..
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5.3. Косово: пилот претпријатие РВП Приштина АД – 
оперативна единица: Липљан

Институционална проценка

Оперативната единица Липљан е дел од најголемото регионално водоводно 
претпријатиена Косово – РВП Приштина, кое снабдува со вода вкупно 46.326 жители. 
Оперативната единица Липљан го опслужува Градот Липљан и вкупно 32 сила, при 
што ги обезбедува следниве услуги:

�� Зафаќање, третирање и дистрибуција на вода за пиење;

�� Собирање и одлагање на отпадните води;

�� Одржување и проширување на мрежата за вода за пиење;

�� Одржување и проширување на мрежата за отпадни води.

Слика 21: Подрачје кое е опслужувано од оперативната единица Липљан (темно сина боја); 
подрачје кое е опслужувано од РВП Приштина (светло сина боја) 
Извор: РВП Приштина

Со оглед на тоа што оперативната единица Липљан е дел од РВП Приштина АД, 
институционалната проценка ќе стави на акцент на РВП Приштина. РВП Приштина 
е регионално јавно претпријатие организирано како акционерско друштво од 
месец јуни 2007 година, согласно членот 35.5 од Регулативата на УНМИК 2001/6 
за правни лица. Тоа обезбедува услуги (водовод и канализација) во југоисточниот 
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и централниот дел на Косово т.е. во неколку општини (Подујево, Обилиќ, Косово 
Поле, Липљан, Штимлје, Глоговац, дел од Вучитрн со селата Прулужа, Становци, итн. 
и неодамна формирана општина Грачаница). Јавното претпријатие има централна 
администрација со седиште во Приштина а управува преку оперативните единици 
кои се наоѓаат во секоја општина. Претпријатието има лиценца за давање на услугите 
и за работење кое ја издава Регулаторната канцеларија за вода и отпадни води (РКВК). 
РВП Приштина го определува нивото на услуги согласно барањата за минимални 
стандарди за услуги определени со правилата и регулативите на РКВК. 

Поради прекините во снабдувањето на некои региони и општини, сите човечки 
и финансиски ресурси на претпријатието се фокусирани на намалување на 
неприходната вода (за да се минимизираат реалните загуби и за целосно елиминирање 
на загубите) како и на максимизирање на сите активности во насока на поголема 
наплата. Севкупната мисија на РВП Приштина и на нејзините оперативни единици е 
снабдување со вода за пиење со соодветен квалитет и квантитет, согласно стандардите 
на Светската здравствена организација, до сите свои корисници, без никаква расна, 
верска, национална или родова дискриминација.

РВП Приштина е контролирано од сопственикот (централната власт на Косово 
– Министерство за економски развој) преку Бордот на директори (БД) чии членови 
ги назначува кабинетот на премиерот (избрани преку јавен оглас, интервјуа, итн. со 
мандат од 3 години и со можности за уште еден мандат од 3 години) и општините кои 
се опфатени со услугите на тоа претпријатие (обично со мандат од една година по 
општина) и Одделението за политика и мониторинг (вработени во Министерството). 
Со претпријатието раководи управен директор кој е назначен од Бордот на 
директори. Управниот директор има овластување да потпишува договори во име 
на претпријатието, согласно статутот и важечките законски прописи, и исто така 
има обврска да го известува Бордот на директори. Секоја општина има потпишано 
договор со РВП за обезбедување услуги во соодветната општина. 

Сопственост врз средствата на јавното претпријатие

Според Законот за претпријатија во јавна сопственост бр.03/L-087 кој ја дава 
правната рамка со која се регулирани остварувањето на сопственичките права 
врз овие претпријатија, централната власт на Косово, преку Министерството за 
економски развој, е сопственик на регионалните водоводни претпријатија и на сите 
нивни средства. Во основа, Министерството за економски развој ги финансира 
капиталните инвестиции врз основа на приоритетите на претпријатието и претходно 
доставени проекти со кои тоа аплицирало до Министерството за економски развој. 
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Со сопствените средства РВП Приштина може да ги покрива трошоците за работење 
и одржување но не е во можност да ги финансира капиталните инвестиции. Така што, 
освен до Министерството, претпријатието аплицира за грантови и до општините кои 
тоа ги снабдува и до меѓународни донатори. 

Генералната дирекција на јавното претпријатие во Приштина се грижи за 
сметководствените работи, за фактурирањето и водењето инвентар. Секторот за 
финансии на претпријатието исто така се грижи за амортизацијата на сите средства.

Планирање

РВП Приштина има обврска да изготвува тригодишен бизнис план чија цел е 
овозможување на заедничка визија во рамките на РВП со која сите вработени ги 
разбираат целите на претпријатието: задоволни корисници и ставање акцент на 
активности кон остварување на стратешките цели, мисијата и долгорочните цели 
кои ќе доведат до зголемување на ефикасноста иработниот учинок на претпријатието. 
Се изготвува тригодишен план кој претставува конечен документ од страна на 
вишото раководство, помогнати од секторот за финансии за финансиски прашања 
и од техничкиот сектор за технички прашања. Последниот бизнис план е изготвен 
за периодот 2015-2017 година со обврска да биде ревидиран секоја година. По 
завршувањето на секоја година Бордот на директори, во првото тримесечје од следната 
година, прави проценка на реализираниот учинок и дефинира дали е во согласност 
со зацртаните целни индикатори за таа година, дали постои значително зголемување 
на фактурирана вода, поголема стапка на наплата, намалување на неприходната вода, 
зголемување на бројот на корисници приклучени на водоводната мрежа, намалување 
на трошоците, задржување на сегашното количество на произведена вода, подобри 
услуги за корисниците, итн.

Една од главните стратешки цели – намалување на неприходната вода – е јасно 
спомената во бизнис планот заедно со релативно детални активности и чекори 
како тоа ќе се оствари, но притоа недостасува распоред и план на задачи и поважни 
активности, и начини на кои ќе се мери подобрениот учинок. Тригодишниот бизнис 
план мора да биде усвоен од Бордот на директори. Претпријатието исто така е 
задолжено за планирање и проширување на услугите.

Урбаните подрачја се многу добро покриени со услуги но има рурални подрачја со 
кои управуваат заедниците (системи кои не се од јавен карактери) или индивидуални 
системи кои се надвор од опфатот на водоснабдувањето. Јавното претпријатие 
постојано планира да ги проширува своите услуги и во руралните подрачја, согласно 
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неговиот капацитет да ги апсорбира овие шеми а без притоа да се соочува со негативни 
финансиски и оперативни последици.

Известување

РВП Приштина има обврска еднаш во годината да прави проценка на активностите 
спроведени во претходната година, така што ќе направи споредување на остварените 
индикатори за финансиски и технички учинок со планираните индикатори за учинок 
за годината која е предмет на евалуација, а во рамките на тригодишниот бизнис план. 

РВП Приштина доставуваат месечни извештаи до Регионалната канцеларија 
за вода и отпадни води во врска со учинокот на клучните финансиски и технички 
индикатори, како што се:

За водоводните претпријатија: квалитет на водата за пиење; континуирано 
снабдување; покриеност со канализација; измерена потрошувачка во споредба со 
вкупната потрошувачка; загуби на вода/неприходна вода; вкупно жалби во годината 
на 1.000 корисници; ефикасност на вработените, итн.

За финансиски индикатори за учинок: показател на работењето; показател на 
опфат со работењето; оперативни трошоци на единицата; стапка на наплата, итн.

Освен тоа, претпријатијата изготвуваат и доставуваат месечни извештаи до 
Бордот на директори, пред нивниот редовен месечен состанок. Извештаите исто така 
се доставуваат до Одделението за следење на јавните претпријатија во рамките на 
Министерството за економски развој и до Националниот институт за јавно здравје 
на Косово во однос на квалитетот на водата.

Организациска структура

Оперативната единица Липљан-РВП Приштина, како една од осумте оперативни 
единици на РВП Приштина е формирана со цел водоснабдување и канализација за 
градот Липљан и за 32-те села, при што има ограничени надлежности и обврски. 
Сите основни и заеднички работи се пренесени на РВП Приштина. На сликата 19 
е прикажана организациската структура на претпријатието (оперативна единица 
Љипљан):
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Слика 22: Организациска структура на оперативната единица Липљан
Извор: РВП Приштина

Надлежностите и обврските кои ги дава Владата на Косово се реализираат преку 
Бордот на директори. Со претпријатието управува извршен директор во директна 
соработка со извршниот директор за финансии и администрација (главно службено 
лице за финансии) и извршниот директор за технички работи (технички директор).

Одделенијата за внатрешна контрола и ревизија, и за набавки и снабдување се под 
директен надзор на извршниот директор (без мешање од директоратите).

Човечки ресурси

Во моментов организациската единица Липљан на РВП Приштина има вкупно 43 
вработени (37 мажи и 6 жени); 20 мажи и ниту една жена кои работат во Секторот за 
техничко, оперативно и друго одржување и само еден од нив е инженер.

Продуктивноста на вработените според 1.000 приклучоци е 5,38, како и 1,1 на 
1.000 опслужени жители (ако ги земеме предвид само вработените на оперативната 
единица Липљан).
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Во пракса можеме да зборуваме за недостаток од обуки на вработените во 
претпријатијата, особено во однос на технички прашања. Во последните неколку 
години засегнатите страни се имаат стекнато со компетенции и експерти во области 
како што се оперативно управување, неприходна вода, економска регулатива, 
планирање на политиките и соодветно ниво на услуги. И покрај очигледниот 
напредок, сепак и понатаму е потребно дополнително зајакнување на капацитетите во 
смисол на поголема ефикасност (особено во однос на неприходната вода), планирање 
на капиталните инвестиции и усогласено ниво на услуги. Како и да е, досега се 
реализирани повеќе обуки за неприходна вода во рамките на проектот „Намалување 
на неприходната вода во Југоисточна Европа“ финансиран од GIZ и „Програмата 
за снабдување со вода и санитарни услуги на рурални области на Косово – фаза 5“ 
финансирана од SDC. Засега донаторските проекти се тие кои имаат водечка улога 
во градењето на капацитетите на вработените во РВП Приштина. Асоцијацијата за 
водоснабдување и отпадни води на Косово (SHUKOS), формирана во 2001 година, 
исто така има цел да изготвува соодветно структурирани обуки и програми за 
градење на капацитетите.

Посветеност од раководителите кон намалување на 
неприходната вода

Сегашното ниво на неприходна во системот управуван од оперативната единица 
Липљан на РВП Приштина изнесува 54,89% или изразено во апсолутни бројки 1.036.400 
м³. Оперативната единица нема стратегија за детектирање на протекувањата ниту 
било каква опрема за таа цел. Со оглед на тоа дека детектирањето на протекувањата 
е централизирана активност која ја врши Секторот за детектирање на протекувањата 
при РВП Приштина, може да кажеме дека оперативната единица Липљан генерално 
е опфатена со оваа активност. 

Сепак, од причина што централниот Сектор за детектирање на протекувањата има 
само еден тим кој се состои од 3-4 технички лица со кои најчесто раководи искусен 
инженер и кои имаат доволно опрема за мониторинг на протокот и притисокот, следење 
на цевките, откривање на протекувања, евидентирање на шумот и кој е задолжен 
за вкупно осум општини, силно се препорачува формирање на посебни тимови за 
детектирање на протекувањата кои ќе делуваат во рамките на оперативната единица 
Липљан и ќе бидат опремени со основната опрема за детектирање на протекувањата.  
Постои силна посветеност од раководителите и заложби за сите активности насочени 
кон намалување на загубите на вода во системот на РВП „Приштина“.Ваквиот пристап 
е содржан и во бизнис планот за периодот 2015-2017 година, според кој намалувањето 
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на техничките и очигледните загуби и понатаму претставува голем предизвик и е еден 
од првите приоритетите на раководството на РВП Приштина. 

Проценка на оперативното управување

Карактеристики на инфраструктурата и мрежата 

Извори на вода

Оперативна единица Липљан - РВП Приштина

Населението во Општина Липљаннајчесто се снабдува со вода преку: 

�� Бунарско полекај “фабриката за хартија”, кое се состои од 7 бунари со вкупен 
капацитет од 80 л/с, инсталиран капацитет од 40 л/с и капацитет на резервоарот 
од 450 м³;    

�� Бунарското поле во близина на реката Ситница кое се состои од 5 бунари со вкупен 
капацитет од 40 л/с, инсталиран капацитет од 25 л/с и капацитет на резервоарот 
од 450 м³,

�� Бунарското поле кај границата со Грачаница кое се состои од 6 бунари со вкупен 
капацитет од 70 л/с, инсталиран капацитет од 40 л/с и капацитет на резервоарот 
од 350 м³, со бустер пумпни станици со кои водата се пумпа во два резервоари: 

�y Резервоар во Гадиме со  V= 1000 м³

�y Резервоар во Горна Гуштерица  V = 500 м³

�y Резервоар во Јањево  V = 200 м³

Системот за водоснабдување во Липљане прикажан на оваа слика 23.
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Слика 23: Мрежа на системот за водоснабдување во Градот Липљан 
Извор: Оперативна единица Липљан, РВП Приштина 

Пречистување на водата

Водата од изворите во Липљан се пречистува со две пречистителни станици кои се 
наоѓаат кај фабриката за хартија и во близина на границата со Грачаница. Филтер 
станицата во близина на границата со Грачаница е изградена во 2010 година а онаа 
кај фабриката за хартија во периодот 1980/1995 година.

Процесот на пречистување се состои само од дезинфекција со хлор;

�� Резервоар за пречистена вода, 2,390 м³.

Капацитет на резервоарите

Во системот кој го опслужува Градот Липљан и другите села има неколку резервоари 
за вода. Вкупен волумен на овие резервоари е 2.390 м³ (450 м³, 240 м³, 1000 м³, 500 
м³, 200 м³). Сите резервоари се во добра состојба, целосно функционално и работат 
постојано. Истите се чистат, тестираат и дезинфицираат два пати во годината.

Поради надморската височина некои области кои се наоѓаат во близина 
резервоарите не можат да добиваат вода директно од нив туку се користат бустер 
пумпни станици. 
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Дистрибутивна мрежа

Дистрибутивната водоводна мрежа на оперативната единица Липљан - РВП 
Приштина е со вкупна должина од 200 километри и се состои од цевки направени 
од AC (20%), HDPE (75%), DCI, PVC (5%) со дијаметар од 50 мм до 315 мм. Во 
дистрибутивната мрежа има вкупно 250 вентили; 11 хидранти (2 во внатрешноста 
на градот и 9 во селата). Мрежата за водоснабдување во секоја зона се разгранува и 
кружи.

Просечниот притисок во мрежата за водоснабдување изнесува околу 3.1 бари. 

Документација за  мрежата и инфраструктурата

За Градот Липљан има дигитални мапи од 2010 година во AutoCAD, кои не го 
покриваат целото подрачје.  

Во оперативната единица Липљан – РВП Приштина нема формирано GIS тим. Оваа 
активност е централизирана на ниво на генералната дирекција во Приштина, преку 
посебен Сектор за GIS кој користи ArcGIS софтвер во своето работење. Оперативната 
единица исто така не врши активно ажурирање на GIS мрежата. При реконструкција 
на мрежата и поправки на протекувањата се прават само фотографии и скици кои се 
пренесуваат во .dwg формат и се испраќаат до Секторот за GIS во РВП Приштина. 

Управување со мрежата

Во оперативната единица Липљан – РВП Приштина нема формирано тим за 
хидраулично моделирање. Оваа активност исто така ја спроведува централата во 
Приштина. 

Постои SCADA систем само за главните пречистителни објекти на РВП Приштина. 
Не се инсталирани други точки за следење на протокот на водата и на притисокот 
во системот за водоснабдување (некои активности се веќе започнати и подготвени). 

Водоводната мрежа во оперативната единица Липљан – РВП Приштина не е 
поделена во зони на потрошувачка и не постојат идентификувани и верификувани 
зони на потрошувачка. Со оглед на тоа дека нема информации за ноќниот тек и не 
е направено мерење на притисокот, сè уште не е направена подлабока анализа на 
неприходната вода.
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Заклучоци и препораки

Еден од главните фактори кои влијаат на ефикасноста и стабилноста во давањето 
услуги, и на оперативната единица Липљан – РВП Приштина во целина, е високиот 
процент на неприходна вода. Според последните податоци од 2014 година 
неприходната вода за оперативната единица Липљан изнесува 54.81% од вкупниот 
проток во системот, или изразено во апсолутни бројки се работи за 1.036.400 м³/
годишно. Сегашното количество на неприходна вода треба навистина да ја загрижи 
оперативната единица Липљан – РВП Приштина, што претставува индикатор за итни 
активности за делување т.е. продолжување и интензивирање на веќе започнатите 
активности во насока на намалување на неприходната вода. 

Врз основа на техничкиот дел од извештајот од истражувањето, главните 
проблеми за оперативната единица Липљан – РВП Приштина може да ги групираме 
во краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки и активности.

Краткорочни мерки (до една година):

��  Да се ажурира катастарот на системи и објекти за водоснабдување на оперативната 
единица Липљан – РВП Приштина, да се изготви GIS и хидрауличен модел на 
мрежата во Липљан од страна на тимот за GIS/хидрауличен модел кој се наоѓа 
во Приштина; силно се препорачува издавање на лиценци за GIS софтверот за 
потребите на набљудување. 

��  Воведување на зони на потрошувачка во целиот систем за водоснабдување за да 
се обезбеди снабдување без притоа да се загрози квалитетот на водата. Ова исто 
така подразбира и потврдување на надворешните граници на системот, висината/
контурите на зоните на потрошувачка, набавка на гранични вентили за да се 
обезбеди соодветно функционирање на зоната на потрошувачка и лоцирање на 
водомери за мерење на единечни протоци, ако е можно.

��  Изготвување детален план за мерење на притисокот во период од 24 часа 
(влез во системот, просек и највисока точка во системот) заедно со неодамна 
инсталираните механички водомери или мобилни ултрасонични мерачи на 
проток). Треба да се спроведат активности за мерење на притисокот со користење 
на дата логери на притисокот. 

��  Да се воведат најмалку една или две зони на потрошувачка.
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��  Да се развие стратегија и/или акциски план за намалување на неприходната вода.

��  Да се анализира минималната ноќна потрошувачка и отприлика да се пресметаат 
реалните загуби на вода во зоната на мерење.

��  Поправката на видливите протекувања (поправање на видливите и пријавените 
протекувања по можност во рок од 24 часа по нивното пријавување) несомнено е 
една од најосновните и најочигледни интервенции кои треба да се имплементираат 
како врвен приоритет.

��  Формирање на Сектор за детектирање на протекувањата. Овој Сектор со седиште 
во генералната дирекција во Приштина треба да покрие многу големо подрачје 
така што невозможно е да се врши активна контрола на протекувањата на целата 
територија. Со оглед на тоа дека во рамките на проектот е реализирана теоретска 
обука за вработените во оперативната единица Липљан – РВП Приштина во 
однос на неприходната вода, следен чекор би бил спроведување на лице место на 
методологијата и техниките посочени за време на обуките, преку разни активности 
за детектирање на протекувања. Формирањето на Сектор за детектирање на 
протекувањата и идентификувањето на соодветниот број на кадри кои ќе работат 
во акцискиот тим за справување со неприходната вода е апсолутен приоритет 
број еден. Постои јасна потреба за решавање на проблемите и ограничувањата 
поврзани со воведувањето на програма за намалување на неприходната вода во 
оперативната единица Липљан – РВП Приштина. Справувањето со неприходната 
вода бара посветени јадро составено од високомотивирани и обучени стручни 
лица кои користат најсовремена опрема и технологии. Исто така многу е важно 
да се користи и локалното знаење кои најдобро ги познава работењето на 
дистрибутивниот систем и шемите на побарувачка на вода. 

��  Намалување на очигледните загуби (неовластено користење; диви приклучоци, 
кражби и измами; неисправни водомери кај потрошувачите; грешки во базите 
на податоци за потрошувачите; грешки во собирањето и пренесувањето на 
податоци; избор на водомери).

Среднорочни мерки (за една до три години):

��  Калибрирање на хидрауличниот модел на мрежата за водоснабдување кој дава 
пристап до хидрауличните параметри и дава резиме на главните линиски 
цевководи за водоснабдување и на мрежата за водоснабдување во целина. 
Неопходно е негово калибрирање за да се добијат параметрите на проток 
и притисок како во вистински систем. Можно исто така и да се споредуваат 
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резултатите добиени од хидрауличниот модел со бројните податоци измерени 
на терен. 

��  Да се инсталираат пумпи со променливи брзини на една од четирите постојни 
пумпи кои го снабдуваат Градот Липљан, за да се регулира протокот во ноќните 
часови.

��  Воведување на повеќе зони на потрошувачка во системот и поделба на 
селектираните зони на потрошувачка во помали зони (тнр. под-зони на 
потрошувачка – трајни или виртуелни) за да се овозможи подобро толкување 
на податоците произлезени од мерењето на протокот и притисокот. Приоритет 
да се стави на оние под-зони на потрошувачка кај кои има поголеми загуби на 
вода.

��  Анализа на точноста на водомерите кај корисниците, база на податоци на 
водомери кај корисниците (старост, тип, марка, класа на точност) и процедура 
за читање на водомерите кај корисниците и фактурирање.

��  Да се продолжи со програмата на замена на водомерите кај корисниците, што ќе 
помогне во намалувањето на комерцијалните загуби т.е. неприходната вода.

Долгорочни мерки (за повеќе од три години):

��  Намалување на неприходната вода која во моментов се проценува на 54.81% 
(2014) во системот за водоснабдување преку спроведување на Акциски план (т.е. 
имплементација на мерки како што се проактивно детектирање на протекувањата, 
замена на цевки, регулирање на притисокот и сл.), и нејзино сведување на 46.30%  
до 2017 година.

��  Замената на старите и распаднати цевки, и на сервисните врски од галванизирано 
железо и челик ќе придонесе кон намалувањето на реалните загуби на вода/ 
неприходната вода.

��  Инсталирање вентили за регулација на притисокот на некои од најважните 
локации со цел намалување на притисокот и намалување на варијациите во 
периодот на денот и ноќта.

��  Спроведување и редовно ажурирање на Акциски план за намалување на 
неприходната вода.
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6. ДРУГИ ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ ЗА 
НЕПРИХОДНАТА ВОДА ВО ЈУГОИСТОЧНА 
ЕВРОПА

6.1. Листа на релевантни извори на податоци за намалување 
на неприходната вода во Југоисточна Европа

Постојат документи кои ја анализираат состојбата во секторот водоснабдување 
во регионот на Југоисточна Европа како и на ниво на држави. Овие документи, 
меѓу другото, ја опфаќаат и проблематиката на намалување на неприходната вода, 
меѓутоа оваа тематика не ја обработуваат детално на начин како што тоа го прави 
овој извештај (тимови, опрема, процедура и сл.). При изборот на документите кои ни 
беа други извори на податоци се водеше сметка истите да покриваат регионално или 
национално ниво, да бидат со понов датум, така што ги избравме следниве документи:

Документ 1: Регионален извештај: Водоснабдување и канализациски услуги 
во регионот на реката Дунав – сегашна состојба во овој сектор („SoS“ извештај), 
програма за водите на реката Дунав, мај 2015 год.

Документ 2: Стратегија за реформи – Прирачник за комуналните претпријатија 
во секторот води во Југоисточна Европа, Регионален центар за животна средина на 
Србија, јули 2009 год.

Документ 3: Општа анализа на секторот водоснабдување и на неговата функција 
во насока на развој на човековиот капитал во Босна и Херцеговина – анализа на SVS, 
МDG-F програмата во Босна и Херцеговина, јануари 2011 год.



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

128 | Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија

Документ 4: DANUBIS платформа за водите – интернет репозитар на ресурси 
за и во врска со комуналните претпријатија за водоснабдување и други услуги во 
регионите на Југоисточна, Источна и Централна Европа, 2015 год.

Документ 5: Анализа на секторот комунални претпријатија во Република 
Македонија, АДКОМ (Здружение на даватели на комунални услуги во Република 
Македонија),2014 год.

Документ 6: Извештај за реализираните проекти во вкупно 28 комунални 
претпријатија во Република Македонија – Проект за унапредување на општинските 
услуги (МСИП) – Влада на Република Македонија и Светска банка, Бојан Ристовски, 
февруари 2014 год.

Документ 7: Годишен извештај за работењето на даватели на услуги за 
водоснабдување на Косово во 2014 година, Регулаторна канцеларија за води и отпадни 
води, септември 2015 год.

6.2. Споредување на резултатите со други извори на 
податоци за намалување на неприходната вода во 
Југоисточна Европа

Направивме анализа и споредување на основните сознанија содржани во овој извештај 
со релевантни извори на податоци кои ја обработуваат темата на неприходна вода 
на национално и регионално ниво. Може да се каже дека собраните податоци не се 
разликуваат многу, имајќи ги предвид различните временски периоди кога истите 
биле собирани, големината на избраниот примерок на водоводни претпријатија и 
точноста на податоците со кои располагаат водоводните претпријатија во регионот. Во 
следнава табела е даден споредбен приказ на основните согледувања од овој извештај 
со другите извори на податоци во врска со неприходната вода во Југоисточна Европа 
кои ги обработиле следниве податоци: 
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Табела 25: Споредбени податоци во однос на други извори на податоци

ИЗВОР НА ПОДАТОЦИ БИХ МК КОС
НЕПРИХОДНА ВОДА(%)

Регионална проценка 58 49,29 56,58
Документ 1 55 62 58
Документ 2 50 <60 59
Документ 3 60 - -
Документ 4 60,47 (2014) 60,50 (2014) 56,81 (2013)
Документ 5 - 59,92 (2012) -
Документ 6 - 44,7 (2012) -
Документ 7 - - 57 (2014)

МЕРЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ВОДА КАЈ КОРИСНИЦИТЕ (%)
Регионална проценка 91 96,6 86,7
Документ 1 >80 92 90
Документ 2 - - -
Документ 3 62 - -
Документ 4 94,6 (2014) 89,17 (2014) 91,88 (2013)
Документ 5
Документ 6 - 87,07 (2012) -
Документ 7 - - 92 (2014)

ПОКРИЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО СО ЈАВНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ (%)
Регионална проценка 72 86 69,73
Документ 1 Просечно 74
Документ 2 - - -
Документ 3 >50 - -
Документ 4 81,50 (2014) 86,33 (2014) 81,13 (2013)
Документ 5
Документ 6 - 91,45 (2012) -
Документ 7 - - 84 (2014)

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА (%)
Регионална проценка 80 76,84 74
Документ 1 85 90 70
Документ 2 - - -
Документ 3 80 - -
Документ 4 82,24 (2014) 89,68 (2014) 70,72 (2013)
Документ 5
Документ 6 - 95,7 (2012) -
Документ 7 - - 74 (2014)

СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА ПО ЖИТЕЛ (Л/ПО ЛИЦЕ/ НА ДЕН)
Регионална проценка 140 142 48
Документ 1 170 160 80
Документ 2 - - -
Документ 3 - - -
Документ 4 148,4 (2014) 177,9 (2014) 114,97 (2013)
Документ 5 - 200 (2013) -
Документ 6 - 128,1 (2012) -
Документ 7 - - -
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7. РЕГИОНАЛНА ПРОЦЕНКА НА СЕГАШНАТА 
СОСТОЈБА ВРЗ ОСНОВА НА СОЗНАНИЈАТА НА 
ПРОЕКТОТ И ДРУГИ ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ

7.1. Регионална проценка на техничките аспекти на 
намалување на неприходната вода

CЗаедничка карактеристика на водоводните претпријатија во Југоисточна Европа е 
дека тие се формирани, и дека нивите водоводни системи во најголем дел се изградени, 
во периодот на социјализмот, како и тоа дека во последните 30 години тие поминуваат 
низ трансформација со цел прилагодување на европскиот начин на работа и стандарди. 
Последица од поранешниот начин на развој и организација е децентрализација на 
секторот на водоснабдување, при што сопственоста и управувањето со системот 
за водоснабдување е во рацете на локалните заедници и со ограничено учество на 
приватниот сектор, што доведува до процент на неприходна вода од околу 55%. 
Ако го погледнеме трендот на неприходна вода, тој во сите држави е различен. На 
пример, овој процент има тренд на зголемување во Бугарија и Македонија и тренд 
на намалување во БиХ, Романија и Молдавија. 

Многу ретко имаме случаи на јавно водоснабдување на ниво на една цела општина. 
Наместо тоа, околу 76% од населението во Југоисточна Европа се снабдува со вода од 
јавни системи за водоснабдување кои покриваат поголеми градски центри а остатокот 
од населението (најмногу во руралните подрачја) се снабдува со вода преку локални 
водоводни системи кои се резултат на самоорганизација на граѓаните на ниво на 
помали населби. 

Процентот на мерење на потрошувачката на вода кај корисниците е во постојан 
пораст и тој во моментов изнесува 91%. Еден од главните проблеми во овој сегмент 
е отежнатото мерење на потрошувачката кај некои корисници т.е. во станбените 
згради. Мерењето на потрошувачката на вода ги мотивира корисниците рационално 
да ја користат водата и влијае на специфичната потрошувачка. 
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Сегашната специфична потрошувачка изнесува околу 140 л/по жител/на ден и 
веројатно ќе бележи тренд на намалување, така што за очекување е дека таа ќе се 
приближи до европскиот стандард од 120 л/по жител/на ден.

Активностите и процедурите за намалувањена неприходната вода во регионот на 
Југоисточна Европа не се доволно заживеани поради немање на технички и (делумно) 
финансиски средства, како и поради несоодветните човечки капацитети. Повеќето 
водоводни претпријатија во регионот сè уште немаат формирано тимови за детекција 
на загубите и GIS. Токму во овој сегмент од работењето на водоводните претпријатија 
постои можност за поврзување и соработка со приватниот сектор.

Дистрибутивните линии (цевки) најчесто се најслабата алка во системот за 
водоснабдување, особено кога зборуваме за секундарната мрежа. Цевките се стари по 
30 и повеќе години. Големите дефекти по правило релативно брзо се поправаат но во 
секундарната мрежа има голем број на мали дефекти (протекувања) кои кумулативно 
доведуваат до голем процент на загуби во системот. Не се спроведува програма за 
активно детектирање на загубите а дефектите најчесто се поправаат по претходна 
пријава. 

Очигледен е недостатокот од квалитетни податоци кои генерално се однесуваат 
на состојбата со системот за водоснабдување и на објектите во него. Многу често 
недостасуваат точни податоци за местоположбата, должината и трасата на некои 
цевководи, капацитет на бунарите, пумпите и сл. Поради тоа постои потреба 
од воведување на соодветен систем за управување со имотот на водоводните 
претпријатија во регионот.

Повеќето од водоводните системи немаат воведено зони на потрошувачка.

7.2 Регионална проценка на институционалните и 
раководни пракси за намалување на неприходната вода

Од институционален аспект, секторот за водоснабдување е во надлежност на општините.
Истото се однесува и на сопственоста врз водоводните претпријатија. Во текот на 
реформите во 2007 година на Косово е извршена регионализација на водоводите во 
7 поголеми регионални водоводни единици. Повеќето од комуналните активности во 
регионот се интегрирани во рамките на општините на кои им недостасуваат податоци 
за водоводната инфраструктура, приходи, трошоци, инвестициски проблеми, потреби 
и квалитет на услугите кои ги даваат. Освен тоа, донесувањето одлуки во врска со 
работењето, квалитетот на услугите и нови инвестиции стана многу политизирано.



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

132 | Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија

Водоводните претпријатија во регионот работат на работ од рентабилноста, што 
значи дека остваруваат минимални приходи кои не дозволуваат поголеми инвестиции. 
Генерално земено цените на услугите се премногу ниски што доведува до ситуација на 
немање доволно средства за основно одржување а уште помалку за инфраструктурни 
инвестиции или квалитетни програми за намалување на неприходната вода. Процентот 
на наплата на услугите изнесува околу 77% што значи дека во овој сегмент има уште 
доволно простор за подобрување. 

Некои водоводни претпријатија во државите од Југоисточна Европа веќе воведоа 
стратешко планирање (и тоа најмногу големите водоводни системи) а другите прават 
само годишни планови. Исто така има и водоводни претпријатија кај кои речиси и да 
нема планирање а оперативните одлуки се донесуваат на дневна основа без земање 
предвид на идните цели. Во овие случаи недостасува планирање на одржувањето 
а поправки се вршат само во итни случаи. Како и да е, постојните планови ретко и 
недоволно сериозно го опфаќаат сегментот на намалување на неприходната вода така 
што е очигледна потребата од изработка на детални и реални акциски планови за 
намалување на неприходната вода.

Водоводните претпријатијаво регионот на Југоисточна Европа обично имаат 
вработени повеќе луѓе отколку што е потребно за функционирање на претпријатието, 
што доведува до намалување на работната продуктивност и зголемување на трошоците 
на работење. Од друга страна, иако имаат вишок вработени, очигледен е недостатокот 
од квалитетна и обучена работна сила. Ова се забележува кај формирањето на тимови 
за детектирање на загубите и GIS, затоа што станува збор за деликатни работни 
процедури и опрема. Зајакнувањето на човечките ресурси е еден од најважните 
предизвици за зголемување на оперативната ефикасност на водоводните претпријатија, 
подигнувањето на стандардот на услугите и намалување на неприходната вода.

Во целиот регион се забележува недостаток од релевантни и точни податоци за 
системите за водоснабдување, кои најчесто се засноваат на слободни проценки. Може 
да се очекува дека ваквата ситуација ќе се подобрува преку квалитетно следење на 
индикаторот за работење и воведување на процедури за следење на индикаторите за 
успешност во работењето и управување со имотот на водоводното претпријатие. 

Достапноста и транспарентноста на податоците за водоводните системи и податоци 
за работењето наводоводните претпријатија генерално е незадоволителна, иако се 
забележува тренд на подобрување. Очигледно е дека задоволството кај корисниците е 
поголемо и дека нивната заштита е највисоко ниво во сите 9 земји кои имаат формирано 
регултаторни тела во овој сектор.
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8. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Во текот на процесот на аплицирање за проектот „Намалување на неприходната 
вода во земјите од Југоисточна Европа“ беа собрани и анализирани податоци од 
вкупно 24 јавни претпријатија од Босна и Херцеговина, Македонија и Косово, по што 
беше направена и детална анализа на 9 партнерски претпријатија а беа направени 
и теренски посети и активности во три пилот претпријатија. Ова ни овозможи да 
добиеме сеопфатен увид во сегашната ситуација и во проблемите кои се однесуваат на 
неприходната вода во овие три земји и во регионот на Југоисточна Европа во целина. 
Иако има и позитивни примери, сепак можеме да заклучиме дека намалувањето на 
неприходната вода во регионот генерално останува сериозна пречка, како што може 
да се види од индикаторите обезбедени при спроведувањето на проектот. Поглавјето 
5 дава конкретни заклучоци и препораки за пилот компаниите како и заклучоци 
и препораки на национално и регионално ниво од технички, институционален и 
финансиски аспект.     

Намалувањето на неприходната вода е многу важно кога зборуваме за намалување 
на трошоците во работењето и зголемување на енергетската ефикасност. Очигледно е 
дека некои јавни претпријатија во регионот имаат соодветна опрема за детектирање 
на протекувањата а други имаат и посебно назначени лица за спроведување на овие 
активности. Сепак, она што и понатаму недостасува се конкретни чекори и резултати. 
Иако нема официјални податоци, се проценува дека претпријатијата во БиХ и на 
Косово имаат најмногу од неопходната опрема, додека ситуацијата во Македонија е 
значително полоша. Во основа, опремата за неприходна вода (која обично се доделува 
или се купува) најчесто останува неискористена поради тоа што раководството не ги 
поддржува овие активности (т.е. нема возило за превоз на тимовите за детектирање 
на протекувањата) или затоа што членовите на тимовите за детектирање на 
протекувањата се назначуваат на други задачи (читање на водомери, одржување и 
сл.). Причината за ова е немањето посветеност од раководството за решавање на 
овој проблем и немање свест за неговата важност. И покрај сето ова, како резултат 
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на проектните активности, некои раководители и технички директори покажуваат 
задоволителна експертиза, стручност, интерес и посветеност во сите активности на 
проектот.  

Ниво на свесност за неприходна вода

Свесноста за неприходната вода (NRW) претставува многу важен аспект во 
проектирањето и спроведувањето на правилните мерки за NRW во водоводните 
претпријатија. Иако владите, регулаторните тела и водоводните претпријатија 
покажуваат сè поголема свесност за значењето на правилниот пристап и ефективното 
контролирање на загубите на вода како начин за зачувување на водните ресурси и 
олеснување на товарот од зголемениот број на потрошувачи во одредена заедница, 
во пракса тешко може да се докажат активностите што се преземаат за соодветна 
проценка на нивото на свесност на водоводните претпријатија. Иако е добро познато 
дека постои високо ниво на NRW во Југоисточна Европа (ЈИЕ) и сите регионални 
стручни лица и носители на одлуки намалувањето на NRW го сметаат за приоритет, 
сè уште ретко се преземаат мерки за намалување на NRW и резултатите од тие мерки 
се ограничени. 

Со цел да се процени свесноста за можноста за намалување на NRW со 
соодветни регулаторни мерки, но и за да се избегнат едноставните одговори со да/
не во партнерските  водоводни претпријатија во врска со нивната свесност за NRW, 
беше спроведена детална анализа при која се употребија полуизготвен прашалник 
и интервјуа за раководниот и техничкиот персонал во водоводните претпријатија. 
Во 9 партнерски водоводни претпријатија беа доставени вкупно 23 прашалници за 
тековните практики поделени во осум групи: активности за картографија, тимови 
за откривање на истекувања, опрема за тимовите за откривање на истекувања, 
воспоставување на зони на потрошувачка (DМA), мерење на проток и дефинирање 
на неприходна вода; систематско откривање на истекувања, проверка на вентили и 
хидранти и редовно ажурирање на мрежата (ГИС, Хидро-моделирање).

Резултатите од анкетите покажаа дека нивото на свесност (стручна проценка 
врз основа на активностите што навистина се спроведуваат) изнесува 50% во сите 
9 партнерски водоводни претпријатија (на скала од 0-100%). Највисокото ниво 
на свесност достигнува 71% (Велика Кладуша), додека најниското ниво изнесува 
околу 35% и е забележано во Дренаш и Подујево. Иако поддршката што ја пружа 
раководството за намалување на неприходната вода се проценува на максимален 
резултат (100%), постоењето на посветени тимови како главен предуслов за редовно 
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справување со NRW се проценува на 52%. Најниско ниво од само 27% во просек е 
забележано каде што се користат хидраулични модели за мрежите за водоснабдување. 

Акцентот на проектните активности е ставен на подигнување на свеста на сите 
засегнати страни и размена на искуства, што се постигнува преку очекуваните 
резултати кои произлегуваат од дополнителните активности покренати преку 
проектот. На пример, освен активностите кои беа планирани во рамките на проектот, 
јавното претпријатие од Велика Кладуша му помогна на јавното претпријатие од 
Кочани во воведувањето на GIS. Јавното претпријатие од Калесија и Бановиќи (БиХ) 
го посети претпријатието во Велика Кладуша со цел размена на искуства во однос 
на GIS-от и поволностите од SCADA системот. Сите тие се согласија дека ваквата 
регионална и национална размена на искуство и експертиза, во смисол на примена 
на веќе реализирани решенија и пристапи, е патот во насока на намалување на 
неприходна вода во Југоисточна Европа.

Управувањето со неприходната вода не е еднократна активност или активност за 
која треба да се грижат само техничките сектори. Таа бара долгорочна посветеност 
и инволвираност на сите сектори во водоводното претпријатие, вклучувајќи ги 
секторите за финансии и администрација, за производство, дистрибуција, за грижа 
за корисници и други.

Технички аспекти

Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа бара промена на 
пасивното детектирање на протекувањата, која инаку е вообичаен пракса во 
јавните претпријатија, со активно детектирање на протекувањата. За оваа цел 
јавните претпријатија мора да формираат адекватни и добро опремени тимови 
за детектирање на протекувања и GIS. Овој процес мора да биде надополнет и со 
промени во систематизацијата на работни места и со севкупна организација на 
јавните претпријатија. Новоформираните тимови мора да поминат адекватна обука 
преку формирање на регионални и национални центри за обуки кои, меѓу другото, ќе 
работат и на градење на капацитетите во овој сектор. Уште повеќе, се препорачува да 
се користи и можноста за ангажирање на надворешни даватели на услуги во секторот 
неприходна вода (целосно или делумни услуги, зависно од потребите). Во секој случај, 
овие одлуки мора да ги донесе раководството, особено кај малите претпријатија со 
ограничени човечки и технички капацитети.    

Многу често на јавните претпријатија спроведуваат активности за детектирање 
без претходни подготовки и планови. Прелиминарната фаза бара јасно дефинирање 
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на тоа каква е состојбата во системот за водоснабдување и неговите компоненти т.е. 
давање одговор на следниве прашања: за колкаво количество на загуби на вода станува 
збор, каде се случува тоа, кои се причините за овие загуби, кои мерки треба да се 
преземат за намалување на неприходната вода и за подобрување на функционирањето 
на системот, кои мерки треба да се преземат за одржување на мерките кои веќе 
биле спроведени и сл. Сите овие прашања можат да се одговорат преку соодветно 
толкување на водните биланси и преку сеопфатна анализа на работењето на системот 
за водоснабдување (како што се мерење на протокот и притисокот на одредени точки). 
Откако овие прашања ќе бидат појаснети, од голема важност е да се утврдат реалните 
цели за намалување на неприходната вода, со користење на IWA методологијата со 
индикатори за учинок (л/ приклучоци/ден, л/ км /ден, ILI фактор и други).   

Активностите на проектот потврдија дека кај јавните претпријатија сè уште 
недостасуваат податоци за самиот систем за водоснабдување, како што се податоци за 
состојбата на објектите во системот, локацијата на пумпите, капацитетот на изворите, 
итн. Ова често доведува до неточно пресметување на неприходната вода и на другите 
индикатори и до неточна слика (без разлика дали е позитивна или негативна) за 
состојбата во која се наоѓа претпријатието, што сè заедно доведува до погрешни 
заклучоци. Ова исто така е уште една од причините зошто во јавните претпријатија 
во Југоисточна Европа мора да се воведе соодветно управување со имотот (позитивен 
пример е јавното претпријатие во Велика Кладуша).

Откако ќе бидат формирани и обучени тимовите и откако ќе бидат обезбедени 
неопходните податоци, се препорачува да се спроведат следниве чекори и активности:

��  Изготвување на воден биланс за целиот систем за водоснабдување и за конкретни 
зони на потрошувачка најмалку еднаш годишно. За развој на водниот биланс 
треба да се применува IWA методологијата, најпрвинсо пристап „од врвот 
надолу“ а потоа преминување кон посигурниот пристап „од долу нагоре“.

��  Посета и инспекција на сите објекти во системот за водоснабдување најмалку 
еднаш во годината, за да се провери нивната состојба, оштетувањата и 
протекувањата. За да може оваа активност соодветно да се реализира неопходно 
е сите најважни објекти (првенствено шахти и цевководи) да бидат нумерирани. 
Исто така, кога ќе се прават посети и инспекции на канализациските шахти треба 
да се има предвид фактот дека протекувањата на вода од водоводните системи 
често завршуваат во системите за канализација затоа што овие две инсталации 
обично се поставени една до друга. Ваквиот пристап овозможува детектирање 
и поправање на видливите протекувања и исто така обезбедува ефикасно и 
ефективно намалување на загубите на вода.
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��  Воведување на логер на протекувања во мрежата во јавните претпријатија 
т.е. во Секторот за GIS (ако е можно) за да се користи базата на податоци за 
протекувањата за дефинирање на приоритетите за реконструкција на мрежата;

��  Најмалку еднаш во годината (зависно од должината на мрежата и големината 
на цевките) да се организира „слушање“ на мрежата (кај постојните вентили, 
хидранти и кај некои поврзувања, ако е можно) со користење на уред за 
детектирање на шумот (геофон) за откривање на евентуалните протекувања.

��  Дефинирање на приоритетите активности за намалување на неприходната вода 
т.е. изготвување на анализа на трошоците за дефинирање на точните мерки кои 
ќе го остварат зацртаниот индикатор (цел) на најефикасен и најекономичен 
начин. Во случаи кога јавното претпријатие има доволно количество вода, 
прв приоритет треба да му биде намалување на комерцијалните загуби и 
зголемување на количеството на фактурирана вода и на наплатата. Во случај 
на дневни прекини во снабдувањето со вода (како што тоа често е случај кај 
водоводните претпријатија во Македонија и на Косово), приоритет треба да се 
стави на намалување на техничките загуби. Ваквиот пристап ќе овозможи 24 
часовно снабдување на сите корисници како и можност за приклучување на нови 
корисници и поголем процент на фактурирана вода.    

��  Се забележува дека релативно мал број на системи за водоснабдување имаат 
определено зони на потрошувачка и зони на управување со притисокот (ЗУП). 
Овие две мерки обично се применуваат за контролирање и приоретизирање на 
загубите (зони на потрошувачка) и за брзо намалување на техничките загуби на 
вода без да се имаат поголеми финансиски и човечки ресурси (ЗУП). Воведувањето 
на зони на потрошувачка е предуслов за спроведување на активности за мерење 
и детектирање на протекувањата. Така што се препорачува што е можно поскоро 
да се воведат зони на потрошувачка и зони на управување со притисокот. За 
жал, оваа препорака обично бара значителни финансиски инвестиции затоа што 
подразбира изградба на нови шахти, вентили, реконструкција на цевки и сл. 

��  Јавните претпријатија во Југоисточна Европа се оптоварени со голем број на 
диви приклучоци, заобиколувања на водомерите и други видови на дива и 
незаконска потрошувачка на вода, што значително придонесува кон зголемување 
на неприходната вода. Поради тоа, неопходни се редовни и систематски проверки 
на терен на приклучоците кај домаќинствата. Јавните претпријатија за оваа 
цел користат инспекциски камери од мал профил или локатори на метални и 
пластични цевки кои досега покажале добри резултати во намалувањето на 
дивата потрошувачка на вода.
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��  Проблематично е и недоволното мерење на потрошувачката на вода во објектите 
за колективно живеење (паушална потрошувачка). Ова се случува затоа што 
во становите не можат да се инсталираат индивидуални водомери па силно се 
препорачува инсталирање на заеднички водомери и поделба на потрошувачката 
според бројот на членови во семејството. Дури и во случаи кога во становите 
има инсталирано поединечни водомери, повторно се препорачува заеднички 
водомер, како главен водомер. Со ова ќе се избегне нелегалната потрошувачка, 
неконтролираното трошење на водата и појавата на разлики помеѓу главниот 
водомер и збирот на водомерите во становите. 

��  Намалување на комерцијалните загуби преку постепена замена на неточните 
или дефектни водомери. Се препорачува најпрвин да се заменат сите водомери 
и потоа постепено да се инвестира во инсталирање на автоматски читачи. Ова 
е прифатлива тенденција во регионот но не и во оние претпријатија кај кои 
имаме висок процент на нефункционални водомери. Оваа мерка е непрактична 
и економски неоправдана за оние претпријатија кои сè уште не ги замениле сите 
дефектни водомери и за оние кои не ја фактурираат реалната потрошувачка на 
вода.     

��  Спроведување на активности за намалување на потрошувачката на струја преку 
инсталирање на пумпи кои имаат поголема енергетска ефикасност и воведување 
на пумпи со променлива брзина, особено со системите кои се снабдуваат преку 
пумпи.

Институционален аспект

За да можат успешно да се спроведат активностите за намалување на неприходната 
вода, неопходно е да се смени начинот на работење на претпријатието, да се воведат 
нови работни процедури (и да се подобрат постојните) и да се подобри комуникацијата 
и протокот на информации. Почетната фаза бара изготвување на акциски план за 
намалување на неприходната вода и управување со потрошувачката на вода. Овој план 
содржи детална анализа и соодветно планирање на идните активности. Тој се однесува 
на работењето на претпријатието па поради тоа неопходно е во самото претпријатие 
да се спроведе одредена реорганизација: воведување на нови работни процедури, 
формирање на нови тимови и сл. Од огромна важност е акциските планови да содржат 
реални цели затоа што досега често имало случаи јавните претпријатија да се откажат 
од спроведувањето на акциските планови поради нереално дефинирани цели. Имајќи 
ја предвид сложеноста и важноста на таквиот акциски план неопходно е раководството 
на претпријатието да донесе одлука за донесување на акциски план и периодично да го 



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

Регионална проценка на почетната состојба кај партнерските водоводни претпријатија | 139

проверува спроведувањето на активностите. Освен акциските планови за намалување 
на неприходната вода, проектот ги забележа и следниве потреби од подобрување:

��  Јавните претпријатија често немаат точни податоци за разните аспекти на 
системите за водоснабдување и за своето работење. Така што, неопходно е да се 
изготви соодветна база на податоци за работењето и учинокот, која постојано 
ќе се проширува и унапредува. Акцент треба да се стави на воведувањето и 
интегрирањето на сите апликации, софтверски решенија и системи како што се 
сметководствениот софтвер, GIS, SCADA, хидрауличен модел, итн. Ова на крајот 
ќе доведе до воведувањето на менаџерски информациски систем кој ќе биде силна 
алатка во работењето на претпријатието.

��  Неопходно е подигнување на свеста кај раководителите и оние кои ги донесуваат 
одлуките за важноста од постоење на сериозен пристап во намалувањето на 
неприходната вода. Националните здруженија на јавни претпријатија треба 
постојано да работат на подигнување на свеста на оние кои ги донесуваат одлуките 
во однос на намалувањето на неприходната вода. Проектот посвети особено 
внимание на ова прашање и организираше обука за оние кои ги донесуваат одлуките 
во партнерските претпријатија. Ваквиот пристап значително придонесе кон тоа 
раководителите во партнерските претпријатија да донесат одлуки заформирање 
на тимови за детектирање на протекувањата, за набавка на дополнителна опрема 
и за интензивирање на активностите кон неприходната вода.

��  Проектот ја покажа важноста од заедничко работење, комуникација и размена 
на искуства помеѓу јавните претпријатија на национално и регионално ниво. 
Комуникацијата остварена во рамките на проектот резултираше со обуки и 
воведување на GIS системот во јавното претпријатие во Кочани, онака како што 
го имплементира јавното претпријатие во Велика Кладуша. Оваа активност не 
беше планирана со проектот но истата беше имплементирана како резултат на 
зголемената свест кај оние кои ги донесуваат одлуките, подобрената комуникација 
и размена на искуства. Ова е дефинитивно пристапот кој треба да се следи и 
понатаму. 

��  Активностите на проектот кон неприходната вода ја идентификуваа потребата од 
воведување на нови работни процедури и комуникација. Многу често позитивните 
активности се суспендираат поради немање на ефикасна комуникација и процедури 
помеѓу разните сектори и тимови во рамките на претпријатието. Раководството 
има обврска да презема чекори за ефикасно решавање на овој проблем.
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�� Активностите кон неприходната вода исто така зависат и од теренските 
податоците кои се прибираат од работниците на терен (инкасатори т.е. читање на 
водомерите). Нивната улога е многу важна затоа што тие редовно комуницираат 
со потрошувачите и преку читање на водомерите можат да ги проверат и нивните 
домашни инсталации каде најчесто доаѓа до протекувања. Од друга страна, се 
препорачува овие лица повремено да ги менуваат подрачјата во кои вршат читање 
на водомерите со што ќе се овозможи нивно меѓусебно контролирање. Ова исто 
така влијае на намалување на очигледните загуби.     

Финансиски аспект

Немањето финансиски ресурси најчесто се споменува како една од главните причини 
за висок процент на неприходна вода и за немање активна детекција на протекувањата. 
Ова е само делумно точно затоа што многу активности можат да се спроведат преку 
ангажирање на постојните ресурси, без значителни финансиски инвестиции. Ова 
најмногу подразбира редовни проверки на објектите во системите за водоснабдување 
и канализација, и поправки на видливите протекувања. Од друга страна, релативно 
едноставно е да се направи проценка на финансиската оправданост и поврат на 
средствата инвестирани во активностите за неприходна вода. Така што, многу е важно 
да се подигне свеста на раководството, преку здруженијата на јавни претпријатија, и 
да се продолжи со акцентирањето на бенефитите од имањето активен пристап кон 
намалувањето на загубите.  

Јавните претпријатија во Југоисточна Европа првенствено се жалат на ниските 
тарифи за нивните основни услуги – водоснабдување и канализација. Очигледно е дека 
сегашниот пристап е неодржлив и треба да биде променет. Активностите насочени кон 
подигнување на света кај сопствениците и основачите на претпријатијата за потребата 
од целосна покриеност на трошоците за производство и дистрибуција на вода треба 
да бидат континуирани. Уште повеќе, имајќи ги предвид долготрајните постапки за 
наплата (што влијае на ефикасноста на претпријатието, неговата профитабилност 
и можностите за осовременување на водоводните системи), неопходно е да се 
идентификуваат причините за слабиот процент на наплата. 

Автори на документот:
Бојан Ристовски
Регионален експерт за намалување на неприходната вода: (Македонија и Косово)
Сеад Бадњевиќ
Регионален експерт за намалување на неприходната вода: (Босна и Херцеговина)
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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ – ОПШТИНА  

Земја: Внесете ја државата 
(квалификувани: Босна и Херцеговина, Македонија, Косово) 

Држава/ ентитет/ регион/ 
кантон: Внесете ги административните единици 

Општина: Која е Вашата општина? 
Вкупно население: Вкупно жители 

Површина: Површина km2 

Вкупно вработени во сите 
служби на општината: 

Мажи:  
Жени:  
Вкупно:  

Внесете број. 
Внесете број. 
Внесете број 

Просечен број на 
членови во 
домаќинство: 

0.0 

Дали општината има 
посебно одделение за 
комунални работи? 

☐ Да 
☐ Не 

Вкупно вработени во 
одделението за комунални 
работи: 

Мажи: 
Жени: 
Вкупно: 

Внесете број. 
Внесете број. 
Внесете број. 

Контакт податоци на одговорното 
лице во службата за комунални 
дејности: 

Име: 
тел.: 
емаил: 

Име (име на родител) и презиме 
Внесете и повикувачки (карактеристичен) број 
Внесете активен емаил на лицето 

 

Овие информации се однесуваат само на системот за водоснабдување. Сите информации би 
требало да бидат за една општина/ водоводно претпријатие. Ако станува збор за регионално 
претпријатие тогаш внесете ги податоците само за таа општинска организација: 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ – ВОДОВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
Сопственик/ основач: Внесете кој е мнозински сопственик на вашето претпријатие 
Име на водоводното 
претпријатие: Внесете го целосното име на вашето претпријатие 

Вкупно вработени во 
претпријатието: 

Мажи:  
Жени:  
Вкупно:  

Внесете број. 
Внесете број. 
Внесете број. 

Претпријатието има посебни служби 
за водоснабдување и за одвод на 
отпадните води: 

☐ Да 
☐ Не 

Вкупно инженери во 
службата за 
водоснабдување: 

Мажи:  
Жени:  
Вкупно:  

Внесете број. 
Внесете број. 
Внесете број. 

Вкупно вработени во 
техничкиот сектор и во 
секторот за 
одржување: 

Мажи: 
Жени: 
Вкупно: 

Внесете број. 
Внесете број. 
Внесете број. 

Наведете ги персоналот, 
механизацијата и опремата кои можете 
и сте подготвени да ги ставите на 
располагање за потребите на проектот 
во секторот водоснабдување (можни се 
повеќе одговори): 

☐ Посебен тим за детектирање на дефекти 
☐ Посебен тим за отстранување на дефекти 
☐ GIS / картографски тим 
☐ Камион 
☐ Ровокопач 
☐ Пумпа за кал 
☐ Ултразвучни мерачи на проток 
☐ Мерач(и) на притисок 
☐ Геофон 
☐ Корелатор 
☐ Резервни делови (фитинзи, цевки, итн.) 

Дали претпријатието спроведува некои 
од меѓународните стандарди (ISO, 
HACCP и сл.) 

☐ Да 
☐ Не 

Дали претпријатието има 
деловен план? 

☐ Да 
☐ Не 

 

 

ФИНАНСИСКИ ИНФОРМАЦИИ 
Месечните сметки редовно ☐ Да Колкав е процентот на 0 % 
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ФИНАНСИСКИ ИНФОРМАЦИИ 
Месечните сметки редовно ☐ Да Колкав е процентот на 0 % 

се издаваат и 
наплатуваат? 

☐ Не наплата (платени/ 
испорачани сметки) за 
2014 год.? 

Неплатени долгови за 
плати и јавен долг (даноци, 
осигурувања, здравствено 
и социјално осигурување, 
итн.)  

Внесете 
вредност € 

Подготвеност за 
финансиски придонес 
кон имплементацијата 
на проектот: 

☐ Не 
☐ Да, 20% од грантот 

(5.000 € – 6.000 €) 
☐ Да, 30% од грантот 

(8.000 € – 9.000 €) 

Количество на 
фактурирана вода во 
2014 год.): 

Внесете број m3/год. 

Цена на водата: 
(домаќинства, индустрија, 
институции) 

Цена €/m3 

Цена €/m3 

Цена €/m3 
Вкупни годишни приходи од 
продажба на вода: Годишен приход € 

Трошоци на 
произведена вода 
која им се 
испорачува на 
корисниците: 

Трошоци €/m3 

Вкупни годишни оперативни 
трошоци на системот за 
водоснабдување: 

Оперативни трошоци 
€/год. 

Годишни инвестициски трошоци 
за одржување и рехабилитација: 

Инвестициски трошоци 
€/год. 

Читањето на водомерите и 
фактурирањето се прават: ☐ месечно          ☐ тримесечно         ☐ годишно 

 

УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Наведете кои од овие 
работи ги има во вашето 
претпријатие (можни се 
повеќе одговори): 

☐ Катастар – во печатена верзија 
☐ Катастар – CAD верзија 
☐ Катастар – GIS верзија 
☐ Систем за наплата - софтверски 
☐ База на корисници – на хартија 
☐ База на корисници - дигитална 
☐ Софтвер за хидраулично моделирање/ симулации 
☐ Софтвер за управување со имотот (инвентарот)  
☐ Регистар на поправки, дефекти и на активности за санација 
☐ Надзор и мерење во реално време (SCADA) 

Кои работи се 
спроведуваат во вашето 
претпријатие (можни се 
повеќе одговори): 

☐ Програма за намалување на загубите  
     или на нефактурираната вода 
☐ Мерни показатели на загубите или на нефактурираната вода 
☐ Пасивна детекција и отстранување на видливите дефекти  

(само интервентно, ад-хок) 
☐ Активна детекција и отстранување на невидливите дефекти  

(превентивно, проактивно, организирано) 
☐ Мерки во борбата против нелегалните приклучоци 
☐ Превентивна инспекција на мрежата  
☐ Програма за управување/ рехабилитација на мрежата 

Дали имате редовна 
пракса на анализа на 
наплата по групи на 
корисници (можни се 
повеќе одговори): 

☐ Семејства со мали примања 
☐ Корисници на социјална помош 
☐ Самохрани родители 
☐ Домаќинства со еден член 
☐ Пензионери 
☐ Инвалиди (цивилни и воени) 

 

 

ВОДЕН БАЛАНС И ВОДОВОДНА МРЕЖА 
Колкави се процентите на загуба во вашето 2010 2011 2012 2013 2014 

се издаваат и 
наплатуваат? 

☐ Не наплата (платени/ 
испорачани сметки) за 
2014 год.? 

Неплатени долгови за 
плати и јавен долг (даноци, 
осигурувања, здравствено 
и социјално осигурување, 
итн.)  

Внесете 
вредност € 

Подготвеност за 
финансиски придонес 
кон имплементацијата 
на проектот: 

☐ Не 
☐ Да, 20% од грантот 

(5.000 € – 6.000 €) 
☐ Да, 30% од грантот 

(8.000 € – 9.000 €) 

Количество на 
фактурирана вода во 
2014 год.): 

Внесете број m3/год. 

Цена на водата: 
(домаќинства, индустрија, 
институции) 

Цена €/m3 

Цена €/m3 

Цена €/m3 
Вкупни годишни приходи од 
продажба на вода: Годишен приход € 

Трошоци на 
произведена вода 
која им се 
испорачува на 
корисниците: 

Трошоци €/m3 

Вкупни годишни оперативни 
трошоци на системот за 
водоснабдување: 

Оперативни трошоци 
€/год. 

Годишни инвестициски трошоци 
за одржување и рехабилитација: 

Инвестициски трошоци 
€/год. 

Читањето на водомерите и 
фактурирањето се прават: ☐ месечно          ☐ тримесечно         ☐ годишно 

 

УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Наведете кои од овие 
работи ги има во вашето 
претпријатие (можни се 
повеќе одговори): 

☐ Катастар – во печатена верзија 
☐ Катастар – CAD верзија 
☐ Катастар – GIS верзија 
☐ Систем за наплата - софтверски 
☐ База на корисници – на хартија 
☐ База на корисници - дигитална 
☐ Софтвер за хидраулично моделирање/ симулации 
☐ Софтвер за управување со имотот (инвентарот)  
☐ Регистар на поправки, дефекти и на активности за санација 
☐ Надзор и мерење во реално време (SCADA) 

Кои работи се 
спроведуваат во вашето 
претпријатие (можни се 
повеќе одговори): 

☐ Програма за намалување на загубите  
     или на нефактурираната вода 
☐ Мерни показатели на загубите или на нефактурираната вода 
☐ Пасивна детекција и отстранување на видливите дефекти  

(само интервентно, ад-хок) 
☐ Активна детекција и отстранување на невидливите дефекти  

(превентивно, проактивно, организирано) 
☐ Мерки во борбата против нелегалните приклучоци 
☐ Превентивна инспекција на мрежата  
☐ Програма за управување/ рехабилитација на мрежата 

Дали имате редовна 
пракса на анализа на 
наплата по групи на 
корисници (можни се 
повеќе одговори): 

☐ Семејства со мали примања 
☐ Корисници на социјална помош 
☐ Самохрани родители 
☐ Домаќинства со еден член 
☐ Пензионери 
☐ Инвалиди (цивилни и воени) 

 

 

ВОДЕН БАЛАНС И ВОДОВОДНА МРЕЖА 
Колкави се процентите на загуба во вашето 2010 2011 2012 2013 2014 
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претпријатие од 2010 до 2014 година, по 
години? 

- Непресметана вода: 
- Стварни (физички) загуби: 
- Привидни (комерцијални) загуби: 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

За определување на горните проценти користете ја следнава табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влезно 
количество во 
системот 

(коригирано за 
познати 
грешки) 

 
 
 
 

Овластена 
потрошувачка 

Фактурирана 
овластена 

потрошувачка 

Фактурирана измерена потрошувачка 
 

 
Фактурирана вода 

 
Фактурирана неизмерена  

потрошувачка 

Нефактури-
рана 

овластена  
потрошувачка 

Нефактурирана измерена 
потрошувачка 

 
 
 
 
 

Нефактурирана вода 

Нефактурирана неизмерена 
потрошувачка 

 
 
 
 

Загуба на вода 

 
Привидна 
загуба 

Неовластена потрошувачка 

Неточни водомери 
 
 

Стварна 
загуба 

Протекувања кај  транспортните и  
преносни цевководи 

 
Протекувања кај  домашните 
приклучоци до водомерот на  

корисникот 
 

Вкупно население 
приклучено на 
водоводната мрежа 

Население Вкупно приклучоци: Приклучоци 

Вкупно исправни 
водомери Водомери % на приклучоци кои се 

мерат: 0 % 

Поставени се системски мерачи на проток за мерење на влезот во 
системот: 

☐ Да 
☐ Не 

Се врши редовно 
баждарење на 
инсталираните 
водомери: 

☐ Да 
☐ Не 

Се спроведува програма 
за тестирање и замена 
на водомерите: 

☐ Да 
☐ Не 

Вкупна должина на 
водоводната мрежа 
(над DN50): 

Вкупна должина m 

Просечна должина на 
домашниот приклучок 
(од дистрибутивната 
линија до објектот): 

Приклучок m 

Вкупно производство 
на вода во 2014 год.: Вкупно производство m3 

Водата се зема од: 
- подземни извори 
- површински 

води 
0 % 
0 % 

Кој би бил процентот на водоводната мрежа кој е дигитализиран: 0 % 

Дали вашата водоводна мрежа е поделена во 
изолирани мерни зони (DMA/DMZ) со 500-
3.000 приклучоци кои имаат исправни 
водомери и вентили? 

☐ Не 
☐ Да, има барем една таква зона 
☐ Да, тој дел на мрежата е изолиран/ зониран  

0 % 
☐ Да, целата мрежа е поделена во зони 

Колкави се минималните и максималните притисоци во вашата 
водоводна мрежа? 

Минимум бари 
Максимум бари 
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ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ 

Пречки за намалување на загубите на 
вода се (можни се повеќе одговори): 

☐ Политичката ситуација 
☐ Институционалната ситуација  
☐ Недостаток на финансиски средства 
☐ Недостаток на соодветни технологии 
☐ Систем за одржување 
☐ Човечки капацитети 
☐ Недоволна свест кај вработените 
☐ Прифаќањето во јавноста/ свест 

Кое според вас би било најдобро решение за унапредување на состојбата со водоснабдување 
(доделете приоритети на мерките: 1-најмал приоритет; 5-најголем приоритет): 
☐ Развој и експолатација на нови ресурси Изберете приоритет 
☐ Намалување на загубите на вода  Изберете приоритет 

☐ Рехабилитација на водоводната мрежа Изберете приоритет 

☐ Намалување на расипништвото во користењето на водата  
    (на пример: мерења, свест на корисниците) 

Изберете приоритет 

Други забелешки: 
 
 
 
 
 
Тука внесете дополнителни коментари и забелешки, ако имате такви. 

 

 

 

Сите информации содржани во оваа апликација се вистинити, целосни и точни.  

 

 

 

Пополнил: 

име и презиме, функција во претпријатието 
Телефон: број 
емаил:  email 
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Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа 
- детален прашалник за партнерските водоводни претпријатија - 

 

# 
Прашање Одговор Забелешка 

  
I Контакт     

1 Држава БиХ, МКД, КОС   

2 Општина     

3 

Контакт информации за 
водоводното претпријатие 

тел.  
email 

  

4 

Име и контакт информации на 
одговорното лице (раководител на 
проектот)  

Име и презиме 
тел. 
email 

  

5 

Име и контакт информации на 
лицето задолжено за проектни 
активности 

Име и презиме 
тел. 
email 

  

  
II Мапирање, активности за GIS и 
хидрауличен модел 

    

1 

Раководител на тимот? Име и презиме   

2 

Имиња на лицата кои ги водат 
мапирањето/ GIS и службата за 
хидрауличко моделирање 

Име и презиме-надзорник-работник 
(со постојано или привремено 
вработување) 

  

3 

Опрема за теренско истражување Возило само за GIS/ уред за мапирање 
– Да/ Не? 
Лаптоп – Да/ Не? 
Алатки (проверка на коморите, 
детектори за CO2 гас) – Да/ Не? 
Патна и сигурносна опрема – Да/ Не? 

  

4 

Опрема која се користи Компјутер – Да/ Не? 
Плотер/ скенер – Да/ Не? 
CAD лиценца – Да/ Не? 
GIS софтвер – Да/ Не?  
Дигитална GPS камера 
GPS инструмент за преглед  
– Да/ Не? 

  

5 

Мапи на располагање: катастар, 
орто фото и дигитализирани мапи. 

Да/ Не - испрати ги постојните фајлови 
Да/ Не - испрати ги постојните фајлови 
Да/ Не - испрати ги постојните фајлови 

  

6 
Дали има тим за изработка на 
хидрауличниот модел? 

Да/ Не - испрати ги постојните фајлови   

7 
 
 
 

Раководител на тимот? Име и презиме   
 
 
 

Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа

детален прашалник за партнерските водоводни претпријатија
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8 

Опрема која се користи за 
хидраулично моделирање? 

Компјутер – Да/ Не? 
Плотер/ скенер – Да/ Не? 
CAD лиценца – Да/ Не? 
Хидрауличен софтвер – Да/ Не?  
Дигитална GPS камера 

  

9 

Кои податоци се на располагање за 
хидрауличниот модел? 

Мапи – Да/ Не? (испрати ги постојните 
фајлови) 
Катастар на водоводната мрежа – Да/ 
Не? (испрати ги постојните фајлови) 

  

10   
 

  

  
III Карактеристики на системот 
за водоснабдување 

    

1 
Цевка: должина, DN, материјал, 
старост, статистика на поправки 

    

2 
Извори: капацитет, резервоар/ 
зони на потрошувачка 

    

3 
Пумпи: капацитет, резервоари/ 
зони на потрошувачка 

    

4 
Резервоари: капацитет, височина, 
зони на потрошувачка 

    

5 
Зони на потрошувачка     

6 
Уреди за пречистување: капацитет, 
резервоар/ зони на потрошувачка 

    

7 

Дали имате инсталирано SCADA 
систем? Процент на покриеност на 
водоводната мрежа со SCADA 
системот и кои параметри се 
следат? 

Да/ Не?  
Процент на покриеност на мрежата? 
Кои параметри се следат? 

  

  
IV Тим за детектирање на 
протекувањата 

    

1 
Дали имате тим за детектирање и 
отстранување на дефектите? 

Да/ Не?   

2 

Колку луѓе се вработени во тимот 
за детектирање и отстранување на 
дефектите? 

Вкупен број   

3 Раководител на тимот? Име и презиме   

4 

Имиња на вработените кои се дел 
од тимот за откривање на 
протекувањата? 

Име и презиме-надзорник-работник 
(со постојано или привремено 
вработување) 

  

5 Дали се вршат ноќни мерења? Ако да, кои?   

6 

Дали раководството давало 
поддршка на тимот за откривање 
на протекувањата, и на кој начин? 

Да/ Не? 
На кој начин? 

  

  
V Инфраструктура на тимот за 
детектирање на дефектите  

    

1 

Дали тимот за детектирање на 
протекувањата има соодветна 
канцеларија?  

Адреса   

2 

Дали има посебно возило кое 
може да го користи тимот за 
откривање на протекувањата? 

Да/ Не?  
Модел и датум на купување? 

  

3 Список на опрема која ја имате?     
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4 

Дали опремата за детектирање на 
протекувањата се чува на 
соодветен начин? 

Да/ Не? 
Адреса на која се чува опремата? 

  

  
VI Комуникација и известување     

1 

Дали раководството врши 
известување и дали ги добива 
извештаите? (со кого, што, кога)  

Да/ Не? 
Со кого? 
Колку често? 

  

2 

Дали извештајот за реализирани 
активности и предложени мерки се 
доставува до тимот за детектирање 
на дефектите?   

Да/ Не? 
Со кого? 
Колку често? 

  

3 

Дали одделението за одржување 
испраќа извештај за поправки 
реализирани по основ на 
пријавени дефекти? 

Да/ Не? 
Со кого? 
Колку често? 

  

4 

Дали податоците евидентирани на 
терен се пренесуваат на мапата 
(GIS или хидрауличен модел)? 

Да/ Не? 
Колку често? 

  

5 

Дали одделението за GIS или за 
хидрауличен модел обезбедува 
податоци за работа на терен?  

Да/ Не? 
Колку често? 

  

6 

Дали има соработка помеѓу 
одделението за потрошувачка кај 
корисниците и одделението за 
наплата? (како, со кого, што, кога)  

Да/ Не? 
Колку често? 

  

7 

Дали има соработка (или имало 
или ќе има) со некое друго 
одделение или со други 
вработени? (со кого, што, каде)? 

Да/ Не? 
Со кого? 
Каде? 

  

8 

Дали се изготвени неделни, 
месечни или тримесечни планови 
за работа? 

Да/ Не? 
Со кого? 
Колку често? 

  

9 

Дали имало неделни, месечни или 
тримесечни извештаи за 
резултатите од активностите за 
детектирање на протекувањата? 

Да/ Не? 
Колку често? 

  

10 

Дали сите податоци кои биле 
добиени и измерени се зачувани и 
се достапни за да може 
консултантот да ги провери? 

Да/ Не?   

11 

Наведете вкупна бројка на 
идентификувани и поправени 
дефекти во системот за 
водоснабдување во 2015 година. 

Вкупен број?   

  
VII Определување на зони на 
потрошувачка (DMA) 

    

1 

Колку зони на потрошувачка се 
идентификувани* вкупно и при 
последното следење?  

Број 
Име на зоната  
 Да се означи местото на мапата? 

  



ASSOCIATION
AQUASAN
network in B&H

 
 

 

2 

Кои зони на потрошувачка се 
верификувани** вкупно и при 
последното следење? 

Број 
Име на зоната 
Да се означи местото на мапата? 

  

3 

Наведете вкупен број на 
приклучоци во избраните зони на 
потрошувачка 

Број 
Домашни приклучоци, инсталација 
(јавна, државна), друго. 

  

4 
Колку население им припаѓа на 
избраните зони на потрошувачка? 

Број   

5 

Дали се врши тест на нулти 
притисок за да се определи 
постојаноста на зоната на 
потрошувачка? 

Да/ Не? 
Име на зоната-реализирано е и 
потврдено испитување на 
непропустливоста – Да/ Не? 

  

6 

Дали граничните вентили биле 
проверени и заменети во случај да 
биде скршени? 

Евидентиран број на проверени и 
поправени вентили, во проценти 
(поправени/ вкупно проверени). 

  

7 

Дали се определуваат едно или 
повеќе места кои се соодветни за 
инсталација на пренослив мерач на 
проток? 

Да/ Не? 
Да се означи местото на мапата? 

  

8 

Дали има намера да се изгради 
мерно место за пренослив мерач 
на проток? 

Да/ Не? 
Да се означи местото на мапата? 

  

9 

Дали веќе се вршат постојани 
мерења во овие зони на 
потрошувачка? 

Да/ Не? 
Да се означи местото на мапата? 

  

10 

Дали во овие зони на 
потрошувачка е предвидено да се 
инсталира постојан мерач на 
протокот? 

Да/ Не? 
Да се означи местото на мапата? 

  

11 

За кои зони на потрошувачка се 
разменети и ажурирани детали со 
GIS или хидрауличен модел? 

Име на зоната (област, мрежа, 
информации за потрошувачот)?  

  

  

VIII Мерење на протокот и 
определување на неприходната 
вода 

    

1 

За кои зони на потрошувачка е 
направено мерење на протокот од 
најмалку 24 часа при последното 
мерење? 

Резултати од мерењето 
Име на зоната 
Да се означи местото на мапата? 

  

2 

За кои зони на потрошувачка е 
направено мерење на притисокот 
од најмалку 24 часа при 
последното мерење? (вкупен број, 
име на OZM и број во мапата) 

Резултати од мерењето 
Име на зоната 
Да се означи местото на мапата? 

  

3 

За кои зони на потрошувачка е 
определен бројот на население и 
колку вкупно население имало во 
определените зони на 
потрошувачка при последното 
мерење? 

Резултати од мерењето 
Име на зоната 
Да се означи местото на мапата? 

  

4 

За кои зони на потрошувачка била 
определена фактурираната 
месечна потрошувачка при 
последниот период на следење? 

Резултати од мерењето 
Име на зоната 
Да се означи местото на мапата? 
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5 

Кај кои зони на потрошувачка е 
направена анализа на 
неприходната вода со 
потрошувачката која била 
фактурирана? 

Име на зоната   

6 

Кај кои зони на потрошувачка се 
анализирани реални загуби со 
користење на минимален ноќен 
проток и население? 

Име на зоната 
Проток 
Да се означи местото на мапата? 

  

7 

Кој е резултатот од анализата? Зона на потрошувачка; неприходна 
вода во проценти и во m³/ час, или 
доставете Excel табели 

  

8 

Дали биле правени тестови „чекор 
по чекор“ за да се определат 
идните под-зони на мерење (под-
зони на зоните на потрошувачка)? 

Да/ Не 
Резултати од мерењето? 
Да се означи местото на мапата? 

  

9 
Дали се анализирани податоците 
од степ тестот? 

Да/ Не?   

10 

За кои зони на потрошувачка биле 
повторени мерењата после 
активностите за систематско 
откривање на протекувањата и 
дали се подобрила состојбата? 

Име на зоната 
Стара состојба 
Нова состојба 

  

11 

Дали и колку често систематски се 
мери точноста на мерачите кои се 
инсталирани (тест испитување за 
конкретни производители, за 
конкретни области, по неколку 
години употреба, итн.)  

Да/ Не? 
Колку често? 

  

  
IX Систематско откривање на 
протекувањата 

    

1 

Дали биле реализирани активности 
за систематско откривање на 
протекувањата при претходниот 
период на следење? 

Име на зоната 
Должина на дистрибутивните цевки во 
km 

  

2 

Приближна должина на 
домашните приклучоци кои се 
вклучени во систематското 
откривање на протекувањата? 

Km   

3 

Дали систематското откривање на 
протекувањата се планира 
согласно анализата на измерениот 
проток  

Да/ Не? 
Име на зоната 
Приоритетна листа со упатување на 
деловите од цевките 

  

4 

Колку се откриени евентуални 
протекувања и каде? Вкупен број на протекувања 

Да се означи на мапата местото со 
зачестени протекувањата 

  

5 

Дали тимот за одржување го 
санирала тоа протекување? Колку 
долго требало да се санира 
протекувањето?  

Да/ Не? 
Часови/ денови 
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X Проверка на вентилите и 
хидрантите 

    

1 

Дали вентилите и хидрантите се 
проверуваат заедно со 
систематското откривање на 
протекувањата или според некој 
друг распоред? 

Да/ Не? 
Кои вентили? 
Кои хидранти? 

  

2 

Колку вентили биле проверени и 
каде? За колку е утврдено дека се 
расипани а за колку дека се во 
функција?  

Вентили- 
Хидранти- 

  

3 

Колку од нив протекувале? Вентили- 
Хидранти- 

  

4 

Колку од нив не можеле добро да 
се затворат? 

Вентили- 
Хидранти- 

  

5 

Колку од нив се скршиле или им 
недостасуваат делови?  

Вентили- 
Хидранти- 

  

6 

Дали ги поправило одделението за 
одржување? Колку долго траела 
поправката?  

Вентили- 
Хидранти- 

  

7 

Колку хидранти биле проверени и 
каде? Колку од нив биле во дефект 
а колку во функција? 

Вентили- 
Хидранти- 

  

8 

Колку од нив протекувале? Вентили- 
Хидранти- 

  

9 

Колку од нив не се затворале како 
што треба? 

Вентили- 
Хидранти- 

  

10 

Колку од нив се скршиле или им 
недостасувале делови?  

Вентили- 
Хидранти- 

  

11 

Дали ги поправило одделението за 
одржување? Колку долго траела 
поправката? 

Вентили- 
Хидранти- 

  

  
XI Ажурирање на мрежата (GIS, 
хидрауличен модел) 

    

1 

Дали се направени фотографии со 
мобилен телефон или со 
фотоапарат кој има GIS лоцирање? 

Да/ Не?   

2 

Дали се направени скици и 
фотографии на поважните делови 
на водоводната мрежа? 

Да/ Не? 
Главни шахти, поважни разделници/ 
приклучоци и сл. 

  

3 

Дали скиците на асфалт се 
направени со спреј во боја и дали 
потоа се фотографирани?  

Да/ Не?   

4 

Дали се собираат податоци за 
подобрување на точноста на 
местоположбата на поединечни 
делови на системот за 
водоснабдување и како?  

Да/ Не?  
Kako? 

  

5 

Кому му се дадени собраните 
податоци и како? 

Да/ Не? 
Како? (во каков формат) 
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XII Воден баланс     

1 
Вкупно количество на произведена 
вода во m3 

Измерено/ проценка?   

2 
Фактурирана измерена 
потрошувачка во m3 

Измерено/ проценка?   

3 
Фактурирана неизмерена 
(паушална) потрошувачка во m3 

Измерено/ проценка?   

4 

Испорачани количества вода на 
големо од вашиот систем (ако има) 
во m3 

Измерено/ проценка?   

5 
Нефактурирана измерена 
потрошувачка во m3 

Измерено/ проценка?   

6 
Нефактурирана неизмерена 
потрошувачка во m3 

Измерено/ проценка?   

7 

Потрошувачка на вода по жител 
(литри/ по лице/ на ден) 

Упатување на национални стандарди   

8 

Просечен број на членови по 
домаќинство  

Упатување на национални стандарди   

9 
Проценет број на диви приклучоци 
– домаќинства 

Направен е пробен тест?   

10 
Проценет број на диви приклучоци 
– други  

Направен е пробен тест?   

11 

Број на фризирани водомери, 
премостувања, итн. кај 
регистрирани корисници 

Направен е пробен тест?   

12 
Проценка на грешката кај 
измерената потрошувачка во % 

    

13 

Проценка на грешката кај 
количествата на вода извезени на 
големо од вашиот систем (ако 
има), во % 

    

14 

Проценка на грешката кај 
нефактурираната измерена 
потрошувачка, во % 

    

15 

Проценка на грешката поради 
неправилно читање на 
водомерите, во % 

    

16 

Проценка на грешката при 
канцелариската обработка на 
податоците, во % 

    

17 

Вкупна должина на 
дистрибутивните и транспортни 
цевководи (до профил DN50), во 
km 

    

18 
Вкупно приклучоци на 
регистрирани потрошувачи 

    

19 
Вкупно неактивни приклучоци     

20 

Просечна должина на приклучокот 
(од граница на парцелата до 
водомерот), во m 

Направен е пробен тест?   
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21 

Просечен притисок во целиот 
систем за водоснабдување, во m 

    

22 

Дали има прекини (рестрикции) во 
водоснабдувањето и кога? 

    

23 
Просечна цена на водата во €     

24 

Променливи трошоци на 
производство и дистрибуција на 
вода (гранични трошоци на 
водата), во € 

    

25 
Годишни оперативни трошоци (без 
амортизација), во € 

    

    

 
ЗАБЕЛЕШКИ: 

  

 

* Зони на потрошувачка кои не се 
имплементирани (направени) но 
постојат сите услови истите да се 
направат  

  

 

** Зони на потрошувачка кои се 
имплементирани и кои користат 

  

 

HM = хидрауличен модел 
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Податоци за објектите и за опремата достапни во системот за водоснабдување 
 

Извори Извор 1 Извор 2 
 Име     
 Длабочина на зафаќање m m 
 Постапки кои се спроведени 

Ништо 
Дезинфекција 
Целосна постапка 

Ништо 
Дезинфекција 
Целосна постапка 

 Капацитет m³/ден m³/ден 
 Распоред на зафаќањата h/d h/d 
 Резервоари кои се 

снабдуваат од изворите 
Име на 
резервоарот Име на резервоарот 

   Капацитет на 
резервоарот 

Капацитет на 
резервоарот 

 Зони кои се снабдуваат 
директно од изворите Да/ Не Да/ Не 

   Име на зоната Име на зоната 
 Пумпна станица (ПС) ПС 1 ПС 2 
 Име     
 Капацитет на пумпата m³/ ден m³/ ден 
 Режим на пумпата h/d h/d 
 Висина на дизајнот m³/d m³/d 
 Резервоари кои се 

снабдуваат од пумпата 
Име на 
резервоарот Име на резервоарот 

   Капацитет на 
резервоарот 

Капацитет на 
резервоарот 

 Зони кои директно се 
снабдуваат од пумпата Да/ Не Да/ Не 

   Име на зоната Име на зоната 
 Резервоари Резервоар 1 Резервоар 2 
 Име     
 Локација – висина m m 
 Капацитет  m³ m³ 

 Зони кои директно се 
снабдуваат од резервоарот  Име на зоните Име на зоните 

 Уред за пречистување на 
водата 

Уред за 
пречистување 1 Уред за пречистување 2 

 Име     
 Локација – надморска 

височина  m m 
 Капацитет m³/d m³/d 
 Кој третман се користи     
   

Податоци за објектите и за опремата достапни 
во системот за водоснабдување
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  Број Датум на купување Статус (дефект) 
Локација на цевките/ 
опрема за пронаоѓање       
Детектор на метал       
Мерење на притисок и 
проток       
Пренослив мерач на проток       
Механички снимач на 
притисок       
Дигитален логер на 
притисок       
Откривање на протекувања       
Стап за слушање       
Земјен микрофон       
Корелатор       
Логер на звук        
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