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Предговор: 

Во насока на поддршка на водоводните претпријатија од балканските земји за 

решавање на прашањето со неприходната вода и полесно користење на овие Насоки во 

регионот, регионалниот проект „Намалување на неприходната вода во Југоисточна 

Европа“ овозможи превод на Насоките на македонски, албански B&H јазик и со овој 

анекс даде придонес кон преведените верзии, со цел да се нагласат одредени аспекти на 

Насоките што се од особено значење за регионот на Западен Балкан, вклучувајќи и 

неколку студии на случај. 

Проектот „Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа“ што се 

спроведува од страна на Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH, Отворен регионален фонд - Модернизација на комуналните услуги (ORF MKU) и 

„Aquasan Network in B&H“, со поддршка од германската и швајцарската развојна 

помош. Проектот беше спроведен со девет партнерски водоводни претпријатија од 

Босна и Херцеговина, Косово и Македонија и соодветните национални комунални 

здруженија. Главниот акцент е ставен на: (1) зголемување на свеста и капацитетите 

на релевантните засегнати страни на ниво на донесување одлуки, управување и степен 

на техничка подготвеност преку серија на обуки во училница и на терен; (2) 

проектирање, прилагодување и дистрибуирање на инструменти и методи за 

намалување на неприходната вода (NRW) вклучувајќи ги и најдобрите практики; (3) 

спроведување на конкретни мерки за намалување на NRW во пилот водоводни 

претпријатија; и (4) формирање на регионална група на обучени експерти за NRW. 
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

1. Вовед во Упатствата  
          

1.1 Цел и основни информации 
 

Регионална препорака 1 
 

Овие упатства за намалување на загубите на вода се дополнети со искуствата од регионалниот проект 

,,Намалување на неоприходуваната вода во Југоисточна Европа,, што го имплементира Здружението за 

областите на водите и заштитата на животната средина „Aquasan мрежата во БиХ“ и Германското друштво 

за меѓународна соработка (GIZ) преку Отворениот регионален фонд за модернизација на општинските 

услуги, а го финансира Германското министерство за економска соработка и развој и Владата на 

Швајцарија. Проектот е имплементиран во Босна и Херцеговина, Македонија и Косово. Регионалните 

препораки, коментари и искуства ги напишаа: 

 Регионалниот експерт за намалување на неоприходуваната вода: Бојан Ристовски                                                               

 Регионалниот експерт за намалување на неоприходувана вода: Сеад Бадњевиќ 

Во натамошниот текст регионалните препораки, коментари и искуства за подрачјето на Југоисточна 

Европа (ЈИЕ) ќе бидат прикажани во засебни текстуални рамки. 

 

Регионална препорака 2 

 
За да дојде до намалување на неоприходуваната вода во регионот на ЈИЕ потребно е вообичаената 

практика на пасивна детекција на загубите во водоводните претпријатија да се замени со активна 

детекција. За постигнување на таа цел водоводните претпријатија треба да формираат квалитетен и 

компетентен тим за детекција на загубите и GIS. Формирањето на овие тимови треба да биде проследено 

и со потребните измени во систематизацијата и организацијата на работните места во претпријатијата. На 

новоформираните тимови  потребно е да им се обезбеди адекватна стручна обука преку воспоставувањето 

на регионални  или национални центри за обука, кои, покрај другото, би се занимавале и со засилувањето 

на капацитетите во овој сектор. Исто така, значајно е да се напомене дека во сегментот на намалувањето 

на неоприходуваната вода постои и можност за ангажирање на надворешни даватели на услуги и тоа како 

во комплетна услуга така и во одделни делови (активности). Во секој случај оваа одлука треба да ја донесе 

менаџментот на водоводното претпријатие особено ако се работи за помали претпријатија кои располагаат 

со послаби човечки и технички капацитети. 
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

2. Вовед во намалувањето на загубите на вода           
 

2.1. Потреба од намалување на загубите на вода 
 
Регионална препорака  
 

Во рамките на проектот ,,Намалување на неопприходуваната вода во Југоисточна Европа,, преку 

апликациски формулари и прашалници се прибрани податоци од вкупно 24 водоводни претпријатија од 

три држави. Следнава табела ги прикажува основните индикатори на неоприходуваната вода по држави: 

 
Индикатор Босна и Херцеговина  Македонија Косово 

Неоприходувана вода  58% 49% 56% 

Мерење на 

потрошувачката на вода 

кај потрошувачите  

 

91% 

 

97% 

 

87% 

Приклученост на 

населението на јавни 

водоводи  

 

72% 

 

86% 

 

70% 

Процент на наплата на 

услугата  

 

80% 

 

77% 

 

74% 

Специфична 

потрошувачка  
140 л/по лице/на ден 142 л/по лице/на ден 48 л/по лице/на ден 

 

Собраните податоци се прикаажани во проектниот документ ,,Регионална проценка на состојбата во 

партнерските водоводни претпријатија“. Извршена е анализа и споредување на основните сознанија на 

овој извештај со релевантните извори на податоци кои ја обработуваат темата на неоприходуваната  вода 

на национално и на регионално ниво. Може да се каже дена собраните податоци не се разликуваат значајно 

имајќи го предвид различниот временски период кога се собирани, големината на избраниот примерок на 

водоводни претпријатија и точноста на податоците со кои располагаат водоводните претпријатија во 

регионот. 

Врз основа на ова може да се заклучи дека регионот на ЈИЕ според процентот на неоприходувана вода се 

наоѓа на нивото на неразвиените земји. Една од основните причини за таквата состојба е недостигот од 

материјално - технички и човечки капацитети како и недоволната свесност на донесувачот на одлуки за 

проблемот и значењето на неоприходуваната вода.  

Особено битно е зголемувањето на свеста на менаџерите и донесувачите на одлуки за сериозно 

намалување на неоприходуваната вода. Националните здруженија на водоводните претпријатија би 

требало континуирано да работат на зголемувањето на свеста на донесувачите на одлуки за намалување 

на неоприходуваната вода. Во рамките на овој проект посебно внимание му беше посветено на ова 

прашање, а имаше и посебна обука за донесувачите на одлуки во партнерските претпријатија. Ваквиот 

пристап во голема мера влијаеше менаџерите на партнерските претпријатија да донесат одлуки за 

формирање тимови за детекција на загубите, набавка на дополнителна опрема и за интензивирање на 

активностите за намалување на неопроходуваната вода. 

 

Сегашната специфична потрошувачка изнесува околу 140 л/по лице/на ден, што е речиси еднакво на 

европскиот стандард од 120 л/по лице/на ден. Што се однесува до податоците од пилотот на Косово, тие 

се многу пониски отколку просекот во регионот. Земајќи ги предвид навиките на населението кога станува 

збор за користењето на водата и релативно ниската свест за штедење вода, овој индикатор покажува 

значително неадекватни количини на вода кои се испорачуваат на корисниците кои се или потценети 

поради малиот број на фактурирана вода (веројатно поради рестрикциите и/ или поради дивите 

приклучоци) и/или натценетиот број на население кое се опслужува. 
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

Овој проект покажа дека е мошне значајна  заедничката работа, комуникацијата и размената на знаења на 

водоводните претпријатија како на национално така и на регионално ниво. Последица на таквата 

комуникација низ проектот е и обука и формирање ГИС на системот каква што водоводното  претпријатие 

од Велика Кладуша спроведе во водоводнотото претпријатие во Кочани. Оваа активност не беше 

предвидена со проектот но е реализирана како последица на зголемувањето на свеста на донесувачите на 

одлуки и како последица на  размената на искуства . Ова навистина е пристап каков што би требало да 

следи во регионот на ЈИЕ. 

 

2.2. Управување со притисок 
 
Регионална препорака 

 

Просечниот притисок во водоводните системи во регионот на ЈИЕ изнесува  4,0-4,5 бара, меѓутоа мошне 

често во најниските делови, а тоа е обично централниот дел на градот, притисоците изнсуваат и над  7,0 

бара. Во зоните со најголем притисок речиси редовно се наоѓа најстарата мрежа што резултира со дел 

од водоводниот систем со најголеми загуби на вода. Причина за тоа е што голем број водоводни системи 

во регионот имаат само една зона на притисок која ги покрива сите корисници на системот. Вентили за 

редукција на притисокот, секако, е најбрзата мерка за намалување на истекувањето.  

Меѓутоа, треба да се има предвид дека намалувањето на притисокот има и свои негативни страни за кои 

треба да се води сметка: 

 Се намалува можноста за изнаоѓање невидливи дефекти (на пример, со геофон) бидејќи се 

намалува интензитетот на звукот што го произведува истекувањето од цевките , 

 Управувањето на притисокот не решава ниедно истекување туку  го намалува количеството на 

истекувањето,  

 Инсталирањето на пумпи за зголемување на притисокот може да биде неопходно за 

снабдувањето на потрошувачите на повисоките катови на зградите , 

 Потребно е да се внимава на   потребните количества вода за гаснење пожари.  
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

3. Разбирање на загубите на вода   
 

3.4. Реални загуби 
 

Регионална препорака 
 

Со теренските активности во рамките на проектот ,,Намалување на неоприходуваната вода во 

Југоисточна Европа,, евидентирани се многубројни видливи дефекти на цевководите, вентилите и 

фитинзите како и тоа дека многу шахти долго време не се отворани и проверувани . Заради тоа како 

главна препорака се истакнува воведувањето редовна контрола на водоводниот систем што се управува 

(барем еднаш годишно). Ова би довело до откривање и евидентирање голем дел видливи истекувања по 

што е потребно да се изготви план за поправка на воочените дефекти. 

Водоводните системи во ЈИЕ главно се изградени од значаен број различни материјали од кои некои 

денес не се произведуваат (азбест-цементни цевки) што создава големи тешкотии во одржувањето на 

водоводниот систем и при поправката на дефектите. Од таа причина многу водоводни претпријатија 

имаат усвоено стандардни видови материјали  за одделни делови на водоводниот систем  (на пр. 

транспортни цевководи – дуктилен материјал, дистрибуциски цевководи – полимерен материјал, куќни 

приклучоци – полимерен материјал). Меѓутоа, се уште пречка за ова понекаде претставува 

несоодветниот систем на јавни набавки за набака на материјали и услуги, па често се случува се уште 

да се вградува несоодветен водоводен материјал. 

При изработката на проектната документација и изградбата на одделни делови на водоводниот систем 

потребно е да се инсистира на почитувањето на националните и меѓународните норми и стандарди . При 

планирањето на изградбата на нови или проширување на постоен систем  за водоснабдување потребно 

е да се планира формирање на потребните DMA односно PMA зони каде што тоа е потребно заради 

подобро управување на системот. Исто така, мошне често во водоводните шахти нема оставено доволен 

простор за инсталација на мерната опрема за детекција на загуби (ултрасоничен мерач на проток) . По 

изведените работи нужно е да се изработи проект на изведена состојба и истиот да се внесе во 

постојниот GIS систем на водоводното претпријатие. 

У регионот на ЈИЕ евидентиран е тренд на ,,стареење,, на водоводните системи односно не постои план 

за замена на дотраените цевководи. Ваквата ситуација значајно влијае врз нивото на неоприходуваната 

вода и поенцијално го загрозува идното функционирање на одделни делови на водоводниот систем. 

Заради тоа е неопходно претпријатијата што поскоро да пристапат кон изработка на план за замена на 

дотраените цевководи. 

Мошне често, во земјите на ЈИЕ, одделни цевководи или нивни делови се наоѓаат во земјиште кое се 

наоѓа во приватна сопственост. Таквата состојба му го отежнува на водоводното претпријатие 

пристапот до цевководите и евентуалната поправка  на дефекти. Исто така, не е редок случајот на 

изградба на објекти на постојните цевководи, што евентуалната поправка дополнително ја поскапува 

или оневозможува. За да може ваквата ситуација во иднина да се избегне потребно е инсталалциите и 

објектите кои се наоѓаат под управа на водоводно претпријатие  да се градат на јавни површини. Исто 

така, потребно е да се изврши квалитетна проверка на положбата на објектите при издавањето на 

потребните согласности и дозволи за градба. Исто така, потребно е да се посвети внимание на 

комуникацијата со корисниците на оваа тема. 

Во последно време на регионот на ЈИЕ евидентирано е се позначајно влијание на климатските промени 

кои се рефлектираат и врз системот на водоснабдувањето. Во екстремно сушни периоди се почесто се 

јавува потреба од дополнителни количества вода, кои (доколку недостигаат) преку намалување на 

загубите. Од друга страна, во време на обилни врнежи се јавуваат свлечишта . Се проценува дека за 

време на поплавите во мај 2014. година во БиХ штетата на објектите за водоснабдување изнесуваше 

околу 7,51 милиони евра. На подрачјата каде што е можна појава од свлечишта се препорачува изградба 

на цевководи од материјали кои се поотпорни на помали поместувања на   земјиштето како што се PE, 

PP или слични цевки. 
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3.5. Привидни (Комерцијални) загуби на вода 
 
Регионална препорака 

 

Водоводните претпријатија во ЈИЕ се оптоварени со значаен број нелегални приклучоци, bypass на 

водомерите и други видови нелегално користење вода, што во голема мера влијае врз зголемувањето на 

неоприходуваната вода. Заради тоа е неопходно редовно да се спроведуваат систематски теренски 

проверки на куќните приклучоци. Се покажа дека водоводните претпријатија кои за оваа потреба 

користат инспекциски камери за мали профили или уреди за лоцирање метални и пластични цевки 

постигнуваат добри резултати во намалувањето на нелегалното користење вода. 

Активностите за намалување на привидните загуби на вода мошне зависат и од теренските податоци 

кои обично ги знаат и ги прибираат инкасаторите. Нивната улога е многу важна затоа што тие редовно 

комуницираат со корисниците и при читањето на водомерите ги гледаат инсталациите кај домашните 

приклучоци, каде многу често можат да се забележат дефекти, непостоење на водомери или 

нефункционални водомери од разни причини. Од друга страна, се препорачува читачите на 

водомемрите повремено го менуваат подрачјето на читање и на тој начин бидат контрола едни на други.  

Да се спроведува намалување на привидните загуби со постепена замена на неисправните или неточни 

водомери. Препорака е прво да се заменат сите водомери, а потоа постепено да се вложуваат средства 

за воведување автоматско читање на водомерите. Тоа е очигледен тренд во регионот  што е добро но не 

и за оние претпријатија кои имаат приличен процент на неоперативни водомери и за нив не е практично 

оправдано воведување на таа мерка пред  сите водомери кои не работат и преку  кои не се фактурира 

реално потрошеното количество вода. 

 

3.6. Нерационална потрошувачка на вода 
 
Регионална препорака 

 
Забележлив е проблемот на немерење на потрошувачката на вода за потрошувачите во објектите со 

колективно становање на кои им се фактурира паушална потрошувачка. Ова се случува од причина на 

неможност од вградување идивидуални водомери во становите. Меѓутоа, се препорачува вградување 

заеднички водомери  за објектите на колективно становање и распределба на потрошувачката на вода  

според бројот на членовите на домакинството. Дури и во случаи кога постојат вградени водомери за 

поединечни станови (апартмани) би требало да постои и заеднички водомер за целиот објект како главен 

водомер. На овој начин би се избегнала илегалната потрошувачка, неконтролираното растурање вода и 

разликата меѓу прочитаниот главен водомер и износот на контролните (апартмански) водомери.  
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4. Развој на техничка стратегија за намалување на 

загубите на вода 
 

4.3. Aнализа на моменталната состојба 
 
Регионална препорака 

 

На подрачјето на ЈИЕ повеќето водоводни претпријатија не спроведуваат воден биланс заради што е 

потребно барем еднаш годишно да се спроведува изработка на воден биланс за целиот систем на 

водоснабдување и одделни DMA зони. При изработката на водниот биланс да се користи IWA 

методологија а во почетокот со пристап од ,,врвот кон дното,, а подоцна со посигурен пристап ,,од дното 

кон врвот''. 

Водоводните претпријатија многу често не располагаат со точни податоци за различни аспекти на 

водоводниот систем и работата на претпријатието. Заради тоа почетниот биланс  обично се прави со 

доста проценки или неточни податоци. Со периодично повторување на оваа роцедура треба да се работи 

и на прибирањето точни податоци.  Потребно е да се пристапи кон изработка на квалитетна база на 

податоци за работата и функционирањето на претријатието, кои континуирано би се проширувале и 

подобрувале. Конечно, потребно е да се настојува кон воведување и интеграција на сите апликации, 

софтверот и системот како што се сметководствените софтвери, GIS, SCADA, HM и сл. На крајот тоа 

би резултирало со воведување систем на управување на информациите кој е силен менаџерски алат во 

управувањето на претпријатието. 

Искуствата од ЈИЕ покажаа дека за груба проценка на минималниот ноќен проток од населението во 

одделна DMA зона може да се  земат 2 л/жител/час. Европскиот просек изнесува 0,5 – 1,0 л/жител/час.  

Во регионот на ЈИЕ загубите на вода главно се прикажуваат како  процент на произведената вода во 

системот. Таа практика треба да се напушти. Насоките на ЕУ „Добра практика во управувањето на 

загубите на вода“ (јануари 2015. година http://www.leakssuite.com/eu-good-practice-on-leakage-

management/) по прашањето на индикаторите на неоприходувана вода, покрај другото, го препорачуваат 

следново: 

 Да се избегнува прикажувањето на неоприходуваната вода како  % од вкупната произведена 

вода, 

 За следење на   намалувањето на неоприходуваната вода во одделни водоводни системи и 

подсистеми да се користат индикаторите м3/км цевковод/ден, или l/приклучо/ден (овие 

индикатори не се користат за споредување меѓу одделни системи), 

 За техничко споредување на одделни системи или подсистеми да се користи  ILI факторот. 

 

4.6. Резиме и следни чекори 

 
Регионална препорака 

 

За да дојде до намалување на неоприходуваната вода во регионот на ЈИЕ потребно е вообичаената 

практика на детекција на загубите  во водоводните претпријатија да се замени со активна детекција. За да 

се постигне тоа водоводните претпријатија треба да формираат квалитетен и компетентен тим за детекција 

на загубите и GIS. Формирањето на овие тимови треба да биде проследено и со потребните измени во 

систематизацијата и оирганизацијата на работните места во претпријатијата. На новоформираните тимови 

треба да им се о езбеди адекватна стручна обука преку воспоставувањето регионални и национални 

тренинг центри, кои, покрај другото, би се занимавале и со засилување на капацитетот во овој сектор. 

Исто така, значајно се да се спомене дека во сегментот на намалувањето на неоприходуваната вода постои 

и можност за ангажирање надворешни даватели на услуги и тоа како во комплетна услуга така и во 

одделни делови (активности). Во секој случај оваа одлука треба да ја донесе менаџментот на водоводното 

претпријатие особено ако се работи за помали претпријатија кои располагаат со послаби човечки и 

технички капацитети. 
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Во регионот на ЈИЕ често ниските тарифи и недосотигот од финансиски средства се споменуваат како 

една од основните причини за високото на неоприходувана вода и неспроведувањето на активна детекција 

на загубите. Ова е само делумно точно бидејќи  многу активности можат да се спроведат со постојните  

ресурси и без потреба од значајни финансиски средства. Тука, пред се, спаѓа редовната контрола на 

објектите на водоводниот и канализацискиот систем  и поправката на видливите дефекти. Препорачливо 

е барем еднаш годишно во зависност од должината на мрежата и големината на водоводот, да се 

спроведува ,,преслушување,, на мрежата (постојните вентили, хидранти, огрлици и евентуално некои 

приклучоци) со уред за звучна детекција заради откривање скриени дефекти. Од друга страна, релативно 

лесно е да се изврши проценка на финансиската оправданост и враќањето на вложените средства во 

активностите на намалување на загубите. Заради тоа е мошне значајно преку здружението на водоводните 

претпријатија да се подигнува свеста на менаџментот и постојано да се нагласува користа од активниот 

пристап кон намалување на загубите. 

Потребно е да се дефинираат приоритетните активности при намалувањето на неоприходуваната вода 

односно да се направи кост-бенефит анализа со кои мерки може најефтино и најефикасно да се постигне 

дефиниран индикатор (цел). Доколку претпријатието има доволно вода, првиот приоритет би требало да 

биде намалувањето на комерцијалните загуби на вода и зголемување на фактурираната вода и наплата. 

Доколку претпријатието има редукција на водата во текот на денот, како што е случај најчесто со 

косовските и некои македонски претпријатија, тогаш приоритетот треба да биде намалување на 

техничките загуби со што се добива 24 часовно водоснабдување на сите корисници, а дополнително 

овозможува приклучок на нови корисници и дополнителни фактурирани количества вода. 

Многу е битно при изработката на акцискиот план да се постават реални цели за неговата реализација, 

бидејќи мошне често поставувањето нереални цели имало за последица откажување на одделни водоводни 

претпријатија од изработените акциски планови. Заради комплексноста и важноста на еден ваков план 

многу е значајно менаџментот на водоводното претпријатие да донесе одлука за усвојување акциски план 

и да врши периодична проверка на реализацијата на планираните активности. 

 

Дополнителни материјали 4.6 

 
Анализа на минимален ноќен проток 
 
Регионална препорака 

 
Искуствата од регионот на Југоисточна Европа покажаа дека, за да се направи груба проценка на 

минималниот ноќен проток, од населението во определена зона на потрошувачка може да се земат 2 л/по 

жител/час. 
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5. Основни податоци за предуслови за одржливо 

управување со загубите на вода           
 

5.5. Регистар на водоводна мрежа 
 
Регионална препорака 

 
Генерално може да се каже дека водоводните претпријатија во регионот се уште не располагаат со сите 

потребни податоци за објектите во водоводните системи, како што е состојбата на објектите, положбата, 

капацитетот на пумпите и изворите и слично. Ваквата ситуација често доведува до неточно пресметана 

големина на неоприходуваната вода и на другите индикатори што создава погрешна слика (позитивна или 

негативна) за состојбата во претпријатието во регионот и доведува до погрешни заклучоци. Заради ова, 

покрај другото, во водоводните претпријатија во регионот  на ЈИЕ  мора да се воведе GIS систем. Исто 

така, може да се рече и дека претпријатијата кои имаат воведен GIS систем тој систем не е комплетен, 

ажуриран и во добар дел неточен, како и дека неговата употребливост е со ограничен карактер. 

Сигурно дека воведувањето на GIS системот во водоводното претпријатие бара засилување на 

капацитетот на претпријатието, подобрување на постојните и воведување нови работни процедури како и 

подобрена комуникација меѓу одделни оддели. Мошне често одделни позитивни активности се запираат 

заради непостоење квалитетна комуникација и дефинирани процедури меѓу одделни делови на 

претпријатието и тимовите. Обврска на менаџерите на претпријатието е да преземат чекори ваквите 

случувања да престанат. Прибраните податоци кои се собираат за овие потреби, исто така, се значајни и 

за воведување следење на индикаторите на работењето и управувањето на имотот во претпријатието. 

Во рамките на проектот ,,Управување на имотот,, на Дунавската водна програма развиена е квалитетна 

структура на базата на податоци за потребите на водоводниот GIS во бесплатниот софтвер QGIS, што 

претставува солидна основа за почеток на активностите. Секако, во понапредна и фаза со повеќе барања, 

може да се мине и кон поквалитетен комерцијален софтвер. 

Основа на секој GIS претставуваат собраните и внесени податоци како од постојните извори така и оние 

собрани од теренот. Заради тоа многу е значајно што порано да се тргне во собирање на потребните 

податоци, од голема корист може да биде набавката на рачен GPS уред.  

Исто така, препорачливо е да се користат податоци од проектите за изведена состојба за делови на мрежа 

или одделни објекти. Водоводните претпријатија би требало да ги дефинираат барањата за идни проекти 

на изведена состојба во смисла на називот на layer, видот на линијата, координатите и слично, во смисла 

на што полесна конверзија во нивниот GIS. 

 

5.9. Резиме и следни чекори 
 
Регионална препорака 

 

Водоводните претпријатија во регионот главно немаат изработени хидраулични модели на водоводниот 

систем, освен претпријатијата на кои модели им се изработени во рамките на одредени проекти. Меѓутоа 

и тие хидраулични модели треба да се новелираат за да бидат употребливи. Една причина за ваквата 

состојба е што во претпријатијата не постои свесност за значењето и предностите од донесувањето одлуки 

врз основа на хидрауличниот модел, а втора причина е што не постојат капацитети во претпријатието 

таков модел да се изработи. Препорака е постојано да се нагласува значењето на изработката на 

хидрауличниот модел како и за нивната изработка можат да се користат услуги на надворешни даватели 

на услуги. 

Искуствата од проектот ,,Намалување на неоприходуваната вода во ЈИЕ,, покажаа дека водоводните 

претпријатија често користат погрешни податоци за бројот на населението во некое подрачје на 

снабдување (DMA), како и нивната вистинска специфична потрошувачка. Обично се прават проценки кои 

се често погрешни.  Препорака е  податоците за бројот на населението да се одредат со помош на 

ангажманот на читачите на водомерите (инкасаторите) кои можат при читањето да извршат анкета за 
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бројот на членовите кои престојуваат во секое поединечно домакинство. Специфичната потрошувачка 

може да се одреди пеку репрезентативен примерок на пример 14 домакинства каде што е познат точниот 

број на членови и нивната годишна потрошувачка. По две домакинства  со максимална и минимална 

порошувачка да се издвојат од пресметката, па врз основа на преостанатите 10 домакинства да пресмета 

специфичната потрошувачка по жител. 

Со оглед на тоа што водоводните претпријатија во ЈИЕ главно користат работни налози при извршувањето 

на секојдневните работи, евиденцијата на дефектите можно е да се следи и преку пополнување работни 

налози, кои подоцна можат да се анализираат во сметководствениот софтвер. Посебно ако во работниот 

налог се внесува и GIS ID број на цевководот или на друг објект каде што се случил дефектот. 
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6. Методи и инструменти за намалување на загубите на 

вода            
 

6.2. Активности за спречување на реални загуби на вода 
 
Регионална препорака 

 

Во основа, оние водоводни претпријатија кои имаат своја опрема за детектирање на протекувањата 

најчесто користат пасивна контрола на протекувањата како постапка за лоцирање и поправка на 

протекувањата откако истите ќе бидат пријавени. Во регионот ова е најчесто користен начин за контрола 

на протекувањата. Ваквата пасивна контрола на протекувањата се состои од пасивен пристап на чекање 

некој истите да ги пријави, по што се испраќаат тимови за поправка на протекувањата за да ги лоцираат и 

поправат ваквите дефекти. Овој пристап е значително поевтин за управување во споредба со активната 

контрола на протекувањата. Сепак, тој исто така може да доведе и до ситуација на многу непријавени 

дефекти кои би биле активни многу месеци (дури и години) пред истите да се зголемат до степен кој 

конечно ќе резултира со нивно пријавување. Во повеќето водоводни претпријатија во регионот имаме 

извештаи за релативно голем број на протекувања кои останале незабележани многу години, но исто така 

забележуваме и некои позитивни трендови во придвижувањето кон активната контрола на протекувањата, 

како што е проактивен пристап за испраќање тимови за контрола и поправка на протекувањата во некои 

подрачја со цел да ги бараат и поправаат непријавените дефекти.  

Иако активната контрола  на протекувањата е најефективниот и препорачан начин за контрола на 

протекувањата, ваквата контрола не го решава проблемот во сите случаи – водоводните претпријатија и 

понатаму мора да обезбедат дека се врши брза и ефикасна поправка на сите протекувања кои биле 

пријавени или детектирани. Сепак, на водоводните претпријатија во регионот силно им се препорачува да 

спроведуваат активна контрола на протекувањата за да ги намалат реалните загуби. 

 

6.3. Реони на зонско мерење (DMAs) 
 

Регионална препорака 

 

Активното управување со неприходната вода е можно само ако постојат зони кај кои целиот систем е 

поделен во серија од помали подсистеми во кои може поединечно да се пресмета неприходната вода. Овие 

помали под-системи (кои се нарекуваат зони на потрошувачка – DMA) треба хидраулично да се изолираат 

преку трајно затворање на вентилите и инсталирање на мерачи опремени со логери на телеметриски 

податоци со цел вработените во претпријатието да можат постојано да ја следат зоната на потрошувачка 

и да го пресметуваат количеството на вода кое се губи во зоната на потрошувачка, како и поефикасно да 

управуваат со системот во смисол на контрола на притисокот, квалитет на водата и неприходна вода. Не 

постои идеална големина за ваквите зони на потрошувачка туку таа најчесто се препорачува да биде од 

500 до 5.000 сервисни приклучоци. Одлуката треба да се донесе од случај до случај и зависи од повеќе 

фактори (хидраулика, топографија, практични и економски причини).  

Големината на зоните на потрошувачка влијае врз трошоците за нивно создавање. Колку е помала зоната 

на потрошувачка толку се поголеми трошоците, од причина што ќе бидат потребни повеќе вентили и 

мерачи на проток и одржувањето е поскапо. Сепак, помалите зони на потрошувачка имаат и свои 

поволности, и тоа: 

o новите протекувања можат порано да се детектираат, што ќе го намали времето за свесност за 

нивно постоење; 

o се намалува времето за лоцирање затоа што е побрзо и поедноставно да се најде протекувањето; 

и 

o полесно е да се најдат дивите приклучоци. 

За проектирање на зоните на потрошувачка секогаш треба да се користи калибриран хидрауличен модел, 

без разлика на големината на зоните, што ќе овозможи анализа на притисоците во системот и на 

протоците, без притоа да се влијае на снабдувањето до корисниците. Сепак, многу водоводни 

претпријатија во регионот немаат хидраулични модели на мрежата. Наместо да се чека изготвувањето на 
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ваков модел, што може да потрае и до една година, водоводните претпријатија треба да почнат со 

определување на зони на потрошувачка во мрежните области кои можат лесно да бидат изолирани т.е. 

области со посебна зона на снабдување. 

Знаејќи ги сите поволности од поделбата на целата мрежа во зони на потрошувачка, изненадувачки е 

фактот што многу водоводни претпријатија во регионот сè уште не започнале со ваквата активност. Една 

од причините веројатно е грижата за квалитетот на водата на крајот од зоната и поранешното искуство 

дека мрежата треба да биде циркуларна со цел, откако дефектната цевка ќе биде затворена (т.е. тој дел од 

водоводот), остатокот од населението да се снабдува со најблиските извори. Освен тоа, согласно 

евалуацијата спроведена во рамките на овој проект, речиси и да не се користи тест на услови без пад на 

притисокот во системот за да се види колку е тесна зоната на потрошувачка. 

Сепак, постојат и одлични примери и студии на случај во регионот кои се реализирани, пилот или 

поголеми проекти за неприходна вода, кои го делат системот во зони на потрошувачка. 

 

6.4. Управување со притисокот 
 
Регионална препорака 

 

Управување со притисокот е една од најважните интервентни методи во дистрибуцијата на вода кои треба 

да се земат предвид кога се прави обид да се определат реалните загуби на вода. Протекувањата се 

предизвикани од притисокот и, иако мора да се признае дека управувањето со притисокот не е решение за 

секој поединечен случај, сепак станува збор за една од најевтините мерки за намалување на протекувањата 

и загубите кои може да се земат предвид. Голем број на општински системи за водоснабдување во 

регионот се управувани под невообичаено високи притисоци. Состојбата на цевките ја прави 

инфраструктурата многу подложна на високи притисоци, особено во случај на инфраструктура со слаб 

квалитет, пластични цевки и сл.  

Управувањето со притисокот може да биде на повеќе начини – од основна фиксна контрола на притисокот 

до пософистицирана хидраулична или електронска контрола која најчесто се нарекува и „паметна 

контрола“ или „напредна контрола на притисокот, вклучувајќи ги тука и контролерите на пумпи со 

променлива брзина. Сепак, според истражувањата кои беа спроведени во регионот, намалувањето на 

притисокот не е метод кој често се користи за справување со реалните загуби – еден од најчесто 

користените методи е основната контрола на притисок преку излезен вентил или приклучок. Најсериозен 

проблем со кој се соочуваат јавните претпријатија во регионот е обезбедувањето дека зоните на притисок 

функционираат добро и дека не се компромитирани преку неовластено отворање или затворање на 

вентили (кое некогаш го прават и вработени од самото претпријатие кои не се доволно информирани). За 

жал, правилното организирање на зоните е макотрпна и неблагодарна работа на која раководителите на 

водоводните претпријатија не ѝ придаваат соодветно внимание. Сепак, на водоводните претпријатија во 

регионот силно им се препорачува да почнат да ја имплементираат оваа активност како една од првите 

ефикасни мерки за намалување на реалните загуби. 

Притисокот силно влијае на зачестеноста на пукнати цевки, поправки и на замената на инфраструктурата. 

Основите на едно ефикасно управување со протекувањата е соодветното управување со преголемиот 

притисок и транзитирања на притисокот, како и временски брзо откривање на сите протекувања, без 

разлика дали се пријавени или не. 

 

6.5. Aктивна контрола на истекувањата (ALC) 
 

Регионална препорака 

 

Активната контрола на протекувањата е од суштинско значење за ефикасно и ефективно управување со 

протекувањата. Таа се дефинира како програма (се однесува на било која програма имплементирана од 

водоводното претпријатие) која проактивно ги бара невидливите протекувања. Најтипична функција на 

активната контрола на протекувањата се рутинските испитувања за евентуално откривање на протекувања 

и користењето на мерење на минималниот час на проток во зоната на потрошувачка или во зоните на 

притисок со кои ќе може попрецизно да се определи подрачјето на протекување во рамките на зоната на 

потрошувачка. На главните цевки се инсталираат големи мерачи и, со помош на нивно директно читање, 
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со „радио читање“ или со некоја слична технологија на автоматско мерење, водоводното претпријатие 

може да ја спореди потрошувачката кај корисниците со она што го покажува мерачот на проток на 

главната цевка. Иако ваквите активности нема да ги идентификуваат самите протекувања, тие им помагаат 

на претпријатијата во лоцирањето на оние делови кај кои има високи загуби за да може да се почне со 

попрецизни истражувања за детектирање на протекувањата. Протекувањата и дефектите кај главните 

водоводни цевки кои излегуваат на површина и се видливи, се дефинираат како „пријавени“ затоа што за 

нив водоводното претпријатие дознава по претходна пријава од корисник, од полиција или од други 

граѓани. Повеќето водоводни претпријатија во регионот се ефикасни во решавањето на пријавените 

протекувања бидејќи обично се работи за итни или други случаи. Овие протекувања се решаваат брзо, 

така што нивното времетраење е кратко и количеството на загубена вода е релативно мало, дури и да 

станува збор за протекување кое се карактеризира со огромен проток на вода во единица време. За жал, 

повеќето од водоводните претпријатија во регионот реагираат само во случај на пријавени протекувања и 

не спроведуваат програми за активна контрола на протекувањата за да ги пронајдат и контролираат 

непријавените протекувања. Непријавените протекувања обично учествуваат со најголем дел во реалните 

годишни загуби кај повеќето водоводни претпријатија, затоа што тие се во голем број и долго време се во 

состојба на протекување пред да бидат откриени. На сите водоводни претпријатија во регионот силно им 

се препорачува да спроведуваат програма за активна контрола на протекувањата; дури и ако ова би 

значело правење истражувања за детектирање на протекувањата еднаш на година-две. Водоводните 

претпријатија со големи и/ или застарени системи за дистрибуција на вода треба да изготват тековна 

програма која ќе подразбира постојано детектирање на протекувања и евентуално да користат зони на 

потрошувачка за одблизу да го следат протокот и да реагираат на новите протекувања веднаш откако ќе 

се случат. Дури и кај системи кои имаат добри програми за активна контрола на протекувањата, веројатно 

е дека еден дел од протекувањата нема да бидат откриени.  

Откривањето на протекувањата не треба да се смета како еднократна активност. Различни големини на 

протекување произведуваат различен интензитет на шум. Помалите протекувања обично произведуваат 

шум со повисок интензитет и најчесто тие први се откриваат. Поголемите протекувања и понатаму е 

можно да бидат присутни. Откако ќе биде направена почетна поправка на протекувањата, подрачјето ќе 

треба да се провери уште еднаш за да се обезбеди дека не биле испуштени поголемите протекувања.  

Најдобар пристап во детектирањето на протекувањата е локализирањето на протекувањата т.е. нивно 

точно лоцирање. Овие процеси бараат разумна точност на секој од чекорите за да се избегнат скапите 

трошоци на ископување земја и „бесцелните дупки“. Основен метод за детектирање и лоцирање на 

протекувањето е да се слуша дали има шум кој го создава водата која излегува од цевката под притисок. 

Ефективноста на оваа активност зависи од притисокот во системот, големината и формата на 

протекувањето, како и од материјалот на цевките. 

За да обезбеди точност, јавното претпријатие има на располагање цела палета на акустична опрема за 

лоцирање на протекувањата и пукнатите цевки, како што се стапови за слушање, земјени микрофони, 

корелатори за шум при протекување и логери на шум. Во урбани подрачја најдобар пристап е да се користи 

комбинација од овие техники. Некои методи се подобри во случај на грубо првично истражување на 

одредено подрачје, додека другите се посоодветни за точно лоцирање на местоположбата на 

протекувањата.  

Иако овие алатки се од голема помош во активната контрола на протекувањата, раководителите на 

водоводните претпријатија мора да се свесни дека истите треба исправно да се користат и да се одржуваат, 

за да можат да се користат на максимален начин. И покрај она што го тврдат производителите на овие 

уреди, не постои магично решение за точно лоцирање на протекувањата и не постои еден инструмент 

благодарение на кој ќе ги лоцираме сите протекувања во некој систем. Сепак, најважен фактор тука е 

вештината на оној кој ракува со овие алатки/ инструменти. Вештиот оператор кој користи најевтина 

опрема ќе најде многу повеќе протекувања во споредба со неискусен оператор кој користи најскапа и 

најсофистицирана опрема. Проектот за „Намалување на неприходната вода во државите од Југоисточна 

Европа“ всушност става акцент на обучување на вработените во водоводните претпријатија во регионот, 

на најдобрите сегашни пракси, и на теоретски и обуки на самото работно место. 
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6.6. Поправка на истекувањата 
 

Регионална препорака 

 

Водоводните претпријатија во регионот посочија дека големите дефекти кои се видливи и кои 

предизвикуваат прекин на снабдувањето до корисниците обично се поправаат истиот ден (како општо 

правило). Што се однесува до другите протекувања, просечното време би било од 2 до 4 дена. Голем 

проблем се непријавените протекувања кои најчесто се случуваат под земја и не се видливи на 

површината, и кои можат да протекуваат многу долго време (со години) и да бидат причина за големи 

загуби на вода. Истите обично се откриваат и поправаат при случајни истражувања или кога стануваат 

поголеми и доведуваат до намалување на притисокот или до поголем шум – обично ги пријавуваат самите 

корисници.  

Не се води доволна и организирана евиденција за бројот, видот, локацијата на дефектите, големината и 

материјалот на цевките, видот на почвата, за материјалите кои биле употребени при поправката. Ваквата 

слаба пракса не им помага на претпријатијата да имаат јасна слика за причините за голем број дефекти кај 

цевките, затнувања во канализациската мрежа и не отвораат можност за проценка и прогнозирање на 

животниот век на цевките и на потребата од нивна реконструкција или замена. Сепак, локацијата на 

дефектите и материјалите кои биле користени за поправка на цевките за водоснабдување можат да се видат 

во работните налози кои најчесто ги чуваат магационерите или другите лица во водоводното претпријатие. 

Постои добар тренд кај поголемите водоводни претпријатија да се почне со означување на протекувањата 

на постојните мапи користејќи го нивниот сегашен формат (вклучително и GIS) но сепак оваа пракса е 

ретка и не станува збор за секојдневна активност. 

 

6.7. Управување со инфраструктурата 
 
Регионална препорака 

 

Управувањето со имотот претставува интегриран пристап во мониторингот, работењето, одржувањето, 

надградувањето и продавањето на имотот на економичен начин, истовремено задржувајќи го 

посакуваното ниво на услуги. Управувањето со имотот подразбира серија од пракси наменети за оние кои 

донесуваат одлуките и за операторите да го подобрат начинот на донесување на одлуки и со тоа да го 

подобрат севкупното деловно работење. Ако ги исклучиме најголемите водоводни претпријатија во 

регионот, кај сите други не постојат планови за стратешко управување и за управување со имотот, кои 

треба да бидат „живи“документи кои ќе ги насочуваат претпријатијата кон иднината кога се работи за 

водоснабдување, кои ги идентификуваат техничките и финансиски потреби на имотот и кои даваат 

информации доволно време однапред за потребата од поголема замена на имотот, за негова 

рехабилитација или обновување, за да може претпријатието буџетски да ги планира овие големи проекти. 

Во најголем дел планските интервенции врз имотот се вршат ад-хок (по потреба).  

Исто така може да се каже дека не постојат заеднички информатички системи кои би значеле поддршка 

на ефективното прибирање, комуникација, анализа и синтеза на инфраструктурните системи кои се 

неопходни за да се обезбеди ефикасно одлучување. Специфична ситуација за јавните претпријатија во 

регионот е немањето основни податоци за карактеристиките и локацијата на имотот (подземната 

инфраструктура) бидејќи овие податоци ги знаат само возрасните вработени т.е. оние кои се пред 

пензионирање, и мора да се најде начин нивното знаење да се пренесе во евиденција на имотот. Некои 

општини имаат само едноставна база на податоци за документирање на имотот; други имаат само многу 

ограничени софтверски системи за чување на податоците и за нивна визуелизација (како што е GIS 

софтверот). Не се користи никаков софтвер за анализа на амортизација во било каков вид, и не постои 

соодветна поврзаност помеѓу податоците за имотот и програмите за компјутерско одржување. И покрај 

користењето на неколку информатички системи (како што е случај кај поголемите претпријатија), речиси 

да не постои интеграција на податоци или е на многу ниско ниво, што доведува со менаџерски извештаи 

за решавање на проблемите со слаб квалитет.  
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Воведувањето на стандардизирани процедури за функционирање и одржување помага да се искористи 

инфраструктурата во нејзиниот максимален животен век и обезбедува дека секое лице ја следи истата 

процедура. Стандардизирањето на функционирањето на сите средства помага во нивното искористување 

со максимален животен век (под претпоставка дека се врши периодично одржување). Кога зборуваме за 

искуствата во регионот, активностите за одржување и функционирање обично се вршат без писмени 

процедури. Кореспонденцијата помеѓу вработените од разни сектори најчесто се прави преку лични 

контакти, телефонски контакт и работни налози (кај поголемите и подобро организираните водоводни 

претпријатија). Ова би бил еден од недостатоците на процедурата за функционирање и одржување. Без 

соодветни електронски/ хартиени процедури не можеме да зборуваме за остварување на бараната 

ефикасноста и за лоцирање на најслабите делови од синџирот.  

Клучни работи на секоја ефикасна програма за управување со имотот се обуките и човечкиот фактор, или 

достапноста на квалификуван кадар. Во пракса сме сведоци на недоволно обуки на вработените во 

претпријатијата, особено на техничкиот кадар. Има неколку примери кога раководството на 

претпријатието ги испратило вработените на обуки конкретно поврзани со нивната секојдневна работа на 

кои би можеле да се стекнат со сертификати. Најчест начин на обука на вработените е што тие се испраќаат 

на сесии (најчесто) низ Македонија кои ги организираат комерцијални компании кои сакаат да ги 

промовираат своите производи и опрема, посети на технички саеми и сл.  

Има иницијативи во регионот предводени од IAWD/Програмата за води на реката Дунав и НАЛАС, 

финансирани од GIZ/ORF и од Светската банка/Швајцарската Влада со цел радикална промена на ваквата 

пракса. Се организираат конкретни обуки за тоа како треба да се управува со имотот и инфраструктурата, 

и планот е истите да продолжат.   
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7. Реализирани проекти            

 

Намалување на загубите на вода од страна на активни 

истекување контрола - Примерот на Куманово, 

Македонија 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Позадина 
 

Проектот за намалување на неприходната вода во Градот Куманово, заедно со Програмата за водите на 

реката Дунав, се заедничка иницијатива на Меѓународната асоцијација на водоводни претпријатија во 

сливот на реката Дунав (IAWD) и на Светската банка, првично финансиран од Владата на Австрија со цел 

поддршка на водоснабдувањето и на секторот отпадни води во насока на подобро работење во овој 

регионот. 

Проектот „Намалување на неприходната вода во Градот Куманово“ е спроведен во третиот најголем град 

во Македонија, Куманово, кој има околу 100.000 жители и кој се снабдува со вода од вештачките 

акумулации Липковско езеро и езерото Глажња, од бунарското подрачје Проевце и од одводниот систем 

Бедиње, со просечен дневен влез во системот од околу 400 л/с. 

Јавното претпријатие „Водовод“ - Куманово е сопственост на Општината Куманово. Формирано е 1956 

година и негови главни активности се снабдување со вода, собирање на отпадните и атмосферски води, 

пречистување на водата, пречистување на отпадните води и одржување на водоводните и канализациски 

системи. 

Еден до главните проблеми кој влијае на ефикасноста и одржливоста на услугите и на претпријатието во 

целина (зборуваме за јавното претпријатие „Водовод“ – Куманово) е високото ниво на неприходна вода. 

Според пресметките за 2013 година, вредноста на неприходната вода изнесуваше околу 60% од вкупниот 

прилив во системот и искажано во апсолутни бројки – повеќе од 5 милиони м³/годишно. Ваквата 

алармантна вредност на неприходната вода ја подигна свеста на раководителите на претпријатието дека 

нешто мора да се направи.  

Проектот „Намалување на неприходната вода“, ко-финансиран од Меѓународната асоцијација на 

водоводни претпријатија во сливот на реката Дунав (IAWD) во рамките на Програмата за водите на реката 

Дунав (DWP) – Програма за компетитивни грантови, може да се смета за прв чекор во развивањето и 

спроведувањето на сеопфатна програма за намалување на неприходната вода во Градот Куманово.  

Главна цел на овој проект е да се намали неприходната вода, да му се помогне на претпријатието да ги 

разбере компонентите на неприходната вода и да изготви стратегија за програма за неприходна вода, и тоа 

преку следниве активности: 

 Поделба на целата мрежа во зони на потрошувачка, 

Наслов на проект Намалување на Неприходни Вода и Куманово 

Име на област Куманово, Македонија 

Жители  

Врски услуга 

105000 

26012 

Неприходна вода (NRW) 59% 

Период/статус за проектот 02.2014-04.2015/завршен 

Авторот Бојан Ристовски, bojan@aquasave.mk 
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 Изготвување на воден биланс за целиот систем за водоснабдување заснован на IWA 

методологијата,  

 Прибирање на IBNET база на податоци и пресметување на индикатори за учинок, 

 Активности за мерење на протокот и притисокот на соодветни точки низ целиот Град Куманово, 

 Поделба на избрани зони на потрошувачка, во под-зони на потрошувачка, 

 Примена на активна контрола на протекувањата во избрани зони на потрошувачка, 

 Спроведување на сеопфатни активности за детектирање на протекувања со користење на 

соодветна технологија во избраните зони на потрошувачка, 

 Истражување на очигледните загуби во избраните зони на потрошувачка, 

 Изготвување на процедури и интерни документи за управување со неприходната вода (реални и 

очигледни загуби), 

 Обуки за раководителите (теоретски), за инженерите и техничкиот кадар (теоретски и на самото 

работно место) и за вработените во секторите за финансии и наплата (теоретски) најмногу во врска 

со најдобрите пракси за намалување на неприходната вода и за терминологијата која се користи, 

 Изготвување стратегија за намалување на загубите на вода (краткорочни и долгорочни 

активности).  

 

Процесот на развој 
 

Поделба на мрежата во зони на потрошувачка  

 

За да може да се проверат високите бројки на неприходна вода, и за да се има претстава за целиот систем 

за водоснабдување, на почетокот од проектот беше направен сеопфатен мониторинг на протокот на водата 

(за водата испорачана до крајниот корисник). Беа направени мерења на протокот во сите цевки преку кои 

се врши снабдување со вода од пречистителната станица, вклучувајќи ја и пумпната станица Проевце, со 

користење на мобилни ултрасонични мерачи на проток. Резултатите од влезот во системот се прикажани 

на графикон 1. 
 

Графикон 1. Вкупен привил во Градот Куманово за период од 24 часа    
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Период од 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Прилив – 

Град Куманово 

 Време (л/с) 

(просек/ час) 

м3/час 

(просек/ час) 

Минимум 04:10:05 202.47 728.90 

Максимум 11:30:05 314.06 1130.61 

Просек  259.67 934.80 

Вкупен влез во градот 

(м3) 

 22.530.26  

Просечна загуба на вода 

(%) 

[л/с (просек)/ л/с (min)] 

 77.97  

Вкупен влез во градот од 

02:00 до 05:00 (м3) 

 2218.04  

Минимален проток во 

периодот 02:00 до 05:00 

 (л/с) 

(просек/ час) 

(м3/час) 

(просек/ час) 

202.47 728.89 

Табела 1. Статистика за приливот и минимален ноќен проток 

Регистрираниот минимален ноќен проток (поголем од 200 л/с) е всушност најмалиот проток во градот во 

период од 24 часа, и тој се случува ноќе кога најголем дел од корисниците не се активни. Иако 

минималниот ноќен проток не е реална бројка за физичките загуби на вода затоа што во оваа фаза не е 

пресметано легалното ноќно користење на вода, сепак можеме да заклучиме дека станува збор за огромни 

загуби на вода.  

Имајќи предвид дека протекувањето е пропорционално со притисокот во системот, пресметаното и 

проценето ниво на протекувања во 24 часовен период ќе биде помало, така што факторот ноќ/ ден не беше 

применет.       

Иако пред неколку години системот беше поделен во три зони на притисок (зона на висок, зона на среден 

и зона на низок притисок), на почетокот од проектот зоните на низок и среден притисок беа меѓусебно 

поврзани па поради тоа не може да се следат како посебни зони. За време на проектот беа спроведени 

повеќе мерења на протокот и притисокот и нивните резултати покажаа дека е можно зоната на низок и 

зоната на среден притисок да функционираат како посебни зони. Ова беше постигнато преку затворање на 

неколку гранични вентили помеѓу зоната на среден и зоната на низок притисок. 

Имајќи предвид дека поделбата на отворена мрежа во помали подрачја со кои полесно ќе се управува 

(наречени зони на потрошувачка – DMA) им овозможува на оние кои управуваат со мрежата поефикасно 

да раководат со системот од аспект на контрола на притисокот, квалитет на водата и неприходна вода, 

зоните на притисок во Куманово (висок, среден и низок) беа поделени на неколку зони на потрошувачка 

(зоната на висок притисок - 8 зони на потрошувачка; зоната на среден притисок - 4 зони на потрошувачка; 

зоната на низок притисок - 11 зони на потрошувачка).  

 

Мерења на протокот и притисокот 

 

Во рамките на проектот беа реализирани повеќе од 50 мерења на протокот и 60 на притисокот со цел да се 

добие претстава за помалата (детална) слика за целиот систем на водоснабдување. Имајќи ги сите овие 

податоци за протокот од разни локации, беше можно отприлика да се определи нивото на протекувања во 

секоја зона на потрошувачка посебно, вклучувајќи ги и зоните на притисок во целина. Во некои случаи 

вкупниот прилив во конкретната зона на потрошувачка беше определен преку мерење на два или три 

влезови или излези во соодветната зона на потрошувачка. Познавањето на точниот проток и притисок во 

системот е многу добра основа за развивање на мрежен модел во следните години.   

На следниве графикони се дадени примери за зони на притисок со највисока вредност на неприходна вода 

кои се евидентирани, како и зоните на потрошувачка заедно со податоците од мерењата: 
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 09 (14:20)-10 (14:20).07.2014 – 24 часа 

 

Влез во 

системот 

– 

ЗНП 

 Време 
(л/с) 

(просек/час) 

м3/час 

(просек/час) 

Минимум 04:40:25 88.69 728.90 

Максимум 19:40:25 136.48 1130.61 

Просек  120.46 934.80 

Вкупен влез во системот - ЗНП 

(м3) 
 10438.72  

Просечна загуба на вода (%)  73.63  

Вкупен влез во системот од 

02:00 до 05:00 (м3) 10.07 
 1017.91  

Минимален проток ЗНП во 

периодот од 02:00 до 05:00 
 

(л/с) 

(просек/час) 

(м3/час) 

(просек/час) 

88.69 319.30 
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 05.08.2014 (11:30) – 07.08.2014 (03:30) – 40 часа 

 

 

Влез во 

зоната на 

потрошувачка 

(DMA) 308 

 Време 
(л/с) 

(просек/ +час) 

м3/ час 

(просек/час) 

Минимум 04:20:04 22.62 81.42 

Максимум 12:50:25 48.07 173.07 

Просек  38.47 138.51 

Вкупен влез во зоната 308 

(м3) 
 5522.57  

Вкупен влез во зоната 308 од 

02:00 до 05:00 (м3) 07.08 
 255.44  

Минимален проток во зоната 

308 од 02:00 до 05:00 (07.08) 
 

(л/с) 

(просек/час) 

(м3/час) 

(просек/час) 

22.62 81.42 

Графикон 2: Вкупно информации и зони со низок притисок и избрани DMA 308 статистички податоци, вклучувајќи 

Следниве графикони се добар пример за важноста од тоа да се врши постојано мерење на притисокот и 

протокот, кога во текот на ноќта дошло до протекување кај цевка од 150 mm и намалување на притисокот 

на несоодветно ниво. Можат исто така да се видат и времињата на интервенција во кои вработените во 

претпријатието го затвориле делот од цевководот каде имало протекување. 

 

 

 
Графикон 3: Проток и притисок мерења кога се случи истекување 

 

IWA воден биланс 

 

Сите компоненти на IWA водниот биланс за целата мрежа се пресметани со користење на соодветниот 

софтвер за воден биланс. Освен тоа, беше пополнет и IBNET прашалник кој ги содржи потребните 

технички и финансиски податоци и кој овозможи пресметување на разни податоци за учинокот.  
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ВОДЕН БИЛАНС во м3/годишно 

Количество 

на влез во 

системот 

 

 
8.839.693 

м3/годишно 

 

Маргина на 

грешка (+/-) 
5.0% 

Легална  

потрошувачка 
 

3.686.619 м3/ 

годишно 
 

Маргина на 

грешка (+/-) 
0.0% 

Фактурирана легална 

потрошувачка 

 

3.545.184 м3/ годишно 

Фактурирана измерена потрошувачка 

 

3.381.342 м3/годишно 

Приходна вода 

3.545.184.0 

 

м3/годишно 

Фактурирана неизмерена потрошувачка 

 

163.842 м3/годишно 

Нефактурирана легална 

потрошувачка 
 

141.435 м3/ годишно 

 

Маргина на грешка (+/-) 

2.0% 

Нефактурирана измерена потрошувачка 
 

8.840 м3/ годишно 

Неприходна вода 
 

5.294.509 м3/ 

годишно 

 
Маргина на грешка 

(+/-) 

8.3% 

Нефактурирана неизмерена 

потрошувачка 
 

132.595 м3/ годишно 

Маргина на грешка (+/-) 
2.1% 

 

Загуби на 
вода 

 

5,153.074 м3/ 

годишно 
 

Маргина на 

грешка (+/-) 
8.6% 

 

 
Комерцијални загуби 

 

869.604 м3/ годишно 

 
Маргина на грешка (+/-) 

6.2% 

Нелегална потрошувачка 

 

594.038 м3/ годишно 

 

Маргина на грешка (+/-) 

9.2% 

Неисправни водомери и грешки во 

управувањето со податоците 

 

302.567 м3/ годишно 

 

Маргина на грешка (+/-) 

2.7% 

Физички загуби 

 

4.256.470 м3/годишно 

 
Маргина на грешка (+/-) 

10.5% 

Слика 1. Вода рамнотежа компоненти за градот Куманово 

Резултати и добри практики 

 
Активна контрола на протекувањата во избраните зони на потрошувачка 

 

Со цел спроведување на методологиите препорачани од IWA, беше избрана една зона на потрошувачка со 

многу големи загуби на вода. Во рамките на проектот консултантот примени активна (квантитативна) 

контрола на протекувањата (ALC). Станува збор за конкретно мерење кое овозможува систематско 

намалување на загубите на вода на следниве четири начини: 

• мерење на протокот и притисокот (мониторинг),  

• квантитативно изразување на протекувањата, 

• откривање на протекувањата и лоцирање, 

• поправки (овозможени од вработените во претпријатието). 

На следниов графикон се прикажани методологиите кои се користеа во рамките на проектот: 
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Слика 2: Методологија за проектот 

 

Мониторинг: 

Активностите започнаа со ефективно мерење како основна карактеристика во управувањето со мрежата, 

особено континуирано мерење на протокот во период од најмалку 24 часа на два влеза од зоната со 

користење на мобилни ултразвучни мерачи на проток.  

 

Локализирање на протекувањата: 

Откако мрежата ќе биде поделена во под-зони, оние зони кои покажуваат поголемо количество на ноќен 

проток по приклучок во споредба со другите зони беа предмет на подетално испитување – беа спроведени 

активности за лоцирање/локализирање на протекувањата. 

Освен користењето на податоците од измерениот проток за да се идентификуваат под-зоните на 

потрошувачка кои имаат непријавени пукнати цевки или акумулираност на протекувањата, беше 

користена и техниката “Step Test”. 

Во случај на големите мрежи за снабдување, како што е зоната на потрошувачка 308, консултантот, заедно 

со вработените во претпријатието, спроведоа Step Test за да ги изолираат подрачјата кај кои има 

протекувања, наместо да го истражуваат целиот систем во детали, што ги заштеди времето поминато на 

лице место и трошоците.  

На следниов графикон е прикажан пример на Step Test кој беше спроведен во една половина (две под-зони 

на потрошувачка) на зоната на потрошувачка 308.   

 

 
Графикон 4. Step test (зумирано) реализиран во половина од зоната на потрошувачка 308  
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Откако беше утврдено дека во подрачјето постои потенцијален проблем со протекувањата, беше 

спроведена активност на „слушање“. Слушањето на системот за дистрибуција на вода беше направено со 

користење на стап за слушање кој се става врз сите вентили и хидранти за да се открие звук (шум) кој го 

создаваат евентуалните протекувања. Ваквото слушање беше спроведено како следна фаза на активноста 

за детектирање на протекувањата. 

 

Лоцирање на протекувањата 

 

Лоцирањето на протекувањата беше направено со користење на следнава опрема: 

 земјен микрофон; 

 корелатор на шумот од протекувањата. 

 

За време на активностите за детектирање на протекувања беа откриени вкупно 17 вакви протекувања. 

Повеќето од нив беа непријавени скриени протекувања кои мораа да се лоцираат со користење на посебна 

опрема за детектирање на протекувањата.  

Освен тоа, за време на истражувањето беа лоцирани неколку капаци од шахти и кутии со вентили, а 

водомерите и други комори кои беа користени како контакт точки во истражувањето за корелација беа 

исчистени и отворени. 

На следниве фотографии и графикони се прикажани некои од откриените протекувања: 

 
1. Ул. „Димитар Влахов“ бр. 23 

Откриено е протекување кај галванизирана цевка. Индикација за протекувањето: континуирано течење на 

вода во канализациската шахта која се наоѓа на 30-40 м растојание од местото на протекување. Пред да 

биде откриено местото на протекување цевката беше следена. Користена опрема: контактен микрофон, 

земјен микрофон, корелатор, опрема за следење на цевката. 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

2. Ул. „Доне Божинов“  

 
„Протекување“ кое се наоѓаше на главната азбестно-цементна цевка/цевка од лиено железо од DN 200. 

Индикација за протекувањето: екстремно голем шум кај конекциите и хидрантите, различни податоци за 

притисокот во еден краток дел од цевката, нема притисок и проток во поголемиот дел од денот за селото 

Долно Коњаре кое се снабдува од анализираната цевка. Користена опрема: контактен микрофон, земјен 

микрофон, корелатор, опрема за следење на цевките. Откако беше направено ископување на местото 

индицирано за протекување, беше утврдено дека нема протекување и дека нема вода. Причината за ваквиот 

шум бил камен заглавен врз редуцирот на цевката кој ја блокирал речиси целата цевка од 200 мм. Делот 

од цевката беше заменет со друг по што притисокот повторно се зголеми на просечните 2,3 бари.  
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Истражување на очигледните – комерцијални загуби 

 

Во насока на решавање на очигледните-комерцијалните загуби на вода, во рамките на зоната на 

потрошувачка 308, Одделението за сметки и наплата направи целосно истражување на потрошувачите. За 

таа цел беа ангажирани инкасатори (10) и инспектори (6) од водоводното претпријатие кое го посетија 

секој имот во рамките на зоната на потрошувачка – без разлика дали истиот е евидентиран во системот на 

наплата или не. Станува збор за најдобар метод на сеопфатно идентификување на грешките во системот 

за наплата. Во анкетата/ истражувањето беа опфатени следниве информации: адреса на имотот, име на 

сопственикот, број на водомер, присуство на протекување и водомер, или протекување од вентил во 

шахтата со водомери.  

Инспекторите и инкасаторите беа опремени со дигитални камери за да ја евидентираат секоја неправилна 

ситуација. Резултатите покажаа дека главни параметри кои влијаат на очигледните загуби во зоната на 

потрошувачка 308 беа диво користење на вода (диви приклучоци, кражба на вода и измами), неисправни 

водомери, грешки во прибирањето и пренесувањето на податоци и грешки во базата на податоци за 

корисниците. Резултатите се прикажани во табелата. 

 

Зона на 

потрошувачка 

Вкупно 

водомери 

Вкупно 

контролирани 

водомери 

Диви 

приклучоци 

Корисници 

претходно 

исклучени од 

јавното 

претпријатие 

Протекувања 

кај 

водомерите 

 308 4024 3209 58 7 53 

 

 
 
Повеќето од водомерите кои не беа проверени се наоѓаа во заклучени станови во зградите, додека повеќето 

диви приклучоци се наоѓаа во делот познат како „Живкова карпа“ во која социјалната структура на 

населението кое живее таму му припаѓа на социјално ранливи категории на лице, најмногу во куќи во кои 

има само една чешма која постојано тече.  

Клучните пораки од овие примери се дека во некои случаи важно е да се следи домашната потрошувачка 

на вода, особено во областите во кои жителите можеби не плаќаат за водата која ја користат, или плаќаат 

паушално. Во вакви случаи има минимален стимуланс (или воопшто нема таков стимуланс) за жителите 
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да штедат вода, што често доведува до неодговорно и неприфатливо користење на водата. Ваквите 

проблеми бараат политичка и техничка поддршка како и едукација и свест. 

 

Ефективност на активностите за детектирање на протекувањата 

 

Анализата на тоа колку биле ефикасни активностите за детектирање на протекувањата, како и на 

остварените заштеди во избраната зона на потрошувачка, беше направена преку следење и евидентирање 

на минималниот ноќен проток (MNF) во зоната, и потоа споредување на вредностите на почетокот и на 

крајот од активностите.  

Ако ги споредиме податоците со првото мерење (на почетокот од активностите) забележуваме намалување 

од 7,45 л/с (26,82 м3/час). 

Пред 

 Време (л/с) м3/час 

Минимум 04:20:04 22.62 81.42 

Максимум 12:50:04 48.07 173.07 

Просек  38.47 138.51 

Вкупен влез во зоната 308 (м3) 3354.13 

Вкупен влез во зоната 308 од 02:00 до 

05:00 (м3) 07.08.2015 
255.44 

 

Потоа 

 Време (л/с) м3/ час 

Минимум 04:20:21 15.17 54.62 

Максимум 11:20:21 28.94 104.14 

Просек  23.83 85.80 

Вкупен влез во зоната 308 (м3) 2132.19 

Вкупен влез во зоната 308 од 02:00 до 

05:00 (m3) 07.08.2015 
174.11 

Табела 2. Statistikat е став MGA куче implementimit овие проекти 

Евидентираниот минимален ноќен проток беше најнизок во зоната на потрошувачка во период од 24 часа, 

што се случува навечер кога повеќето од корисниците не се активни. За да се процени степенот на 

протекување во зоната на потрошувачка требаше да го пресметаме нето ноќниот проток во системот 

(NNF), кој се определува така што легалниот ноќен проток (LNF) се одзема од минималниот ноќен проток 

(MNF). Легалниот ноќен проток беше проценет и пресметан со користење на софтверскиот пакет Sunflow. 

За да се определи нивото на нето ноќен проток (NNF) или делот од ноќниот проток кој директно му се 

припишува на протекувањето, треба да направиме одземање на LNF од евидентираниот MNF, и тоа: 

 

NNF = MNF – LNF = 54,62 – 8 = 46,62 м3/час 

 
Протекувањето е пропорционално на притисокот во системот. Слично на протоците на вода во зоната на 

потрошувачка, просечниот притисок во зоната на потрошувачка ќе се промени во период од 24 часа. 

Притисокот е директно пропорционален на протокот поради фрикциските главни загуби во системот, така 

што кога зоната на потрошувачка има најмал влез на вода, притисокот би требало да биде највисок. Поради 

тоа, NNF или протекувањето пресметано за периодот на минимален ноќен проток нема да биде вистински 

репрезент на протекувањето во период од 24 часа. Мораме исто така да го утврдиме и факторот на 

притисок (или факторот ноќ/ден) кој дава вистински просек за вредноста на протекување во 24 часа кога 

ќе се примени врз NNF. NDF се пресметува со користење на соодветен софтвер т.е. со користење на 

евидентираните податоци за притисокот во период од 24 часа (графикон 7). NDF е пресметан дека изнесува 

19 (час од MNF (03 до 04) и N1=1). 
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Дневните протекувања се пресметуваат на следниов начин:  

Дневно протекување (м3/ден) = NNF * NDF = 46,62 * 19 = 886 м3/ден  

Годишно протекување (м3/година) = 886 * 365 = 323390 м3 

Кога зборуваме за заштедите: 

Дневни заштеди (м3/ден) = 26,80 * 19 = 509,2 м3/ден 

Годишни заштеди (м3/година) = 509,2 * 365 = 185858 м3/година 

Финансиски заштеди (МКД/годишно) = 185858 * 13,47 МКД (маргинален трошок на водата) = 

2.503.507,00 MKD = 40.707,40 EUR 

Во однос на вкупните пресметани физички загуби од 4.256.470 м3/година за Градот Куманово (извор: 

софтвер за воден биланс – Куманово), остварените заштеди од 185858 м3/годишно само за зоната на 

потрошувачка 308 претставуваат намалување на вкупната физичка загуба на вода за 4,37%.  

Ваквиот резултат може лесно да се спореди со официјалните податоци за фискалната година 2014, 

прикажано на графиконот подолу:  

 
Графикон 5. NRW (%) и волумен во м3 (се продава, произведени, NRW) 

 

Како што може да се забележи, постои очигледен тренд на намалување на неприходната вода од година во 

година. Најголемите заштеди беа остварени во последната фискална година (2014) – неприходната 

вода беше намалена за 5,76%. 

Во рамките на проектот беа реализирани сеопфатни обуки за раководителите, техничкиот кадар и за 

вработените во одделенијата за финансиски работи. Беа исто така развиени и многу важни инструкции/ 

процедури за наплата и оперативно работење. Во моментов работиме на краткорочни, среднорочни и 

долгорочни активности од Стратегијата за намалување на загубите на вода.   

Раководството и вработените во техничките и финансиски одделенија покажаа огромна посветеност на 

намалување на неприходната вода, како и подготвеност самите да продолжат да работат на намалување на 

реалните и очигледни загуби.    

Научени лекции 

 
Првичното истражување за намалување на загубите на вода во одредената пилот област, обезбеди видливи 

краткорочни резултати преку намалување на неприходната вода (NRW). Овие резултати доведoa до општи 

заклучоци што може да се претворат во стратегии применливи за целиот систем. 

 

 



Упатства за намалување на загубите на вода 

 

 

 

       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

Комбинацијата од мерки, како што се поделба на целиот систем во зони на потрошувачка (DMA) и под-

DMA, одредување на билансот на потрошувачка на вода и неговите компоненти и спроведувањето на 

активности за откривање на истекувања овозможуваат идентификување на долгорочни корективни мерки. 

Сепак, резултатите нема да бидат одржливи, доколку не постојат значителни инвестиции во 

спроведувањето на мерки за намалување на притисокот и обновување на критичните и стари мрежи. 

 

Референци 
 

 Reports from the project “Reducing Non-Revenue Water in the city of Kumanovo” –IAWD DWP (2005), 

 The Manager’s Non-Revenue Water Handbook (Malcolm Farley, Gary Wyeth, Zainuddin Bin Md. 

Ghazali, Arie Istandar, Sher Singh (2008). 
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Намалување на реалните загуби, како и имплементација  

на GIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Позадина 

 
Напредокот во решавањето на загубите на вода во VVK започна во 2006 година кога се изврши анализа на 

состојбата согласно методологијата на IWA. Со основните мерки за унапредување се подразбираше 

поделба на областа на зони на потрошувачка (DMA), регулација на притисокот и активна контрола на 

истекувањата. Се изврши набавка на потребната технологија (геофон, пренослив ултразвучен мерач на 

проток, мерачи на проток, уреди за далечински надзор, итн.), и се основа обука за примена на 

технологијата што со почетното спроведување на основните активности даде позитивни резултати, 

односно во годините што следеа се намали загубата на вода. 

 

 
Слика 1: поделба на системот во зони на потрошувачка (DMA) 

 

 

Наслов на проект 
Ефективно намалување на загубите на вода во Винковце и 

улогата на GIS 

Име на област Винковци, Хрватска 

Жители  

Врски услуга 

140.000  

25000 

Неприходна вода (NRW) 47% 

Период/статус за 

проектот 

2012/имплементација на проектот, како дел од редовниот 

систем за одржување 

Авторот Јурица Ковач (jurica.kovac@mail.com) 



Упатства за намалување на загубите на вода 

 

 

 

       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

Во првите години од напредокот во решавањето на загубите на вода се појави проблем поради немањето 

стратегија за работа. Активностите се спроведуваа без посебно одредени цели, освен што постоеше општа 

желба за намалување на загубите на вода.  

Немањето јасна стратегија, поделба на одговорностите на вклучените вработени и програма за 

активностите доведе до постепено намалување на интензитетот на активностите и на крај речиси целосно 

нивно стопирање. Единствена активност што преостануваше беше пасивна контрола на истекувањата 

(лоцирање на местото на истекување по известување од страна на корисниците).  

Исто така, во текот на минималните активности за следење на состојбата, опремата за мерење и далечински 

надзор на системот исто така изгуби значење а со тоа се појави неисправно работење или дотраеност на 

батериите и притоа, не постоејасоодветни активности за поправка. 

 

Процесот на развој 

 

Во почетокот на 2011 година дојде до промена во пристапот кон проблематиката за контрола на загубите 

на вода во системот. Се оствари комуникација со надворешен соработник, експерт за загуби на вода, кој 

што предложи нов облик на соработка што се темели на пренесување на знаења и обуки на лица во рамките 

на водоводот, кои што самите треба да бидат носители на сите активности за активна контрола на загубите 

на вода.  

Во првата половина од истата година започна нова програма за напредно справување со загубите на вода 

кое во основа подразбира создавање на стратегија за системско и постојано дејствување.  

Формирана е работна група од постојните вработени одговорни за активностите за одржување на мрежата 

за водоснабдување, кои покрај своите редовни работни задачи почнаа да спроведуваат и плански акции за 

активна контрола на истекувањата. Почетната работна група броеше 6 лица и координатори на активности 

надворешен соработник, експерт за прашањата за загубите на вода. Друг важен дел од започнувањето нови 

активности беше одредувањето на посебна просторија за потребите на работната група за загубите на вода, 

во која можеше да се сместат сите расположливи уреди, опрема, алати и компјутери. Исто така, тука 

можеше да се одржуваат состаноци и да се потпишуваат договори за спроведување на активностите. 

Голем дел од постојната опрема за мерење и далечински надзор не беше функционална и со тоа беше 

оневозможена контролата на системот по зони.  

Новиот пристап во управувањето со загубите на вода ги подразбираше следните елементи: 

 Создавање на работна група со јасно одредени работни задачи и правила за координација и 

имплементација, 

 Посебна работна просторија наменета за членовите на работните групи и опремата што се користи 

 Неопходна опрема и уреди за испитување и мерење на системот, 

 Комуникацијата помеѓу членовите на работните групи се подобри поради редовните работни 

состаноци, известувањето за активностите, договарањето за натамошните активности, 

 Способностите на одредени вработени се подобрија со дополнителна обука за користење на 

расположливата технологија и со стекнување на практично искуство преку спроведување на 

задачите, 

 Одговорен пристап на вработените кон своите работни задачи и истакнување на нивната важност 

за правилно функционирање на системот за водоснабдување, 

 Организацијата на работата се истакнува и се применува како основа за сите останати активности, 

 Едукација на вработените во домен на методологијата согласно IWA, техники на пронаоѓање на 

истекувања, мерење на проток, 

 Поврзување со други водоводи и размена на искуства со цел натамошно унапредување на 

способностите. 

 

Резултати и добри практики 
 

Спроведување на програмата за справување со загубите на вода 

Започнаа низа активности според поделбата на интервентни и редовни и тука се издвојуваат следниве 

(наменето спроведување во системот за водоснабдување на градот Винковце): 
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1. Евиденција на состојбата во системот  

1.1. Евиденција на должината на цевководите, приклучоците и потрошувачите по зони 

1.2. Месечен биланс на потрошувачка на вода по зони и за градот во целина  

1.3. Евиденција на локациите и видот на утврдените места на истекување  

1.4. Водење на дигитална и хартиена евиденција и архивирање на податоци  

2. Лоцирање и поправка на местото на истекување  

Во текот на третиот месец започнаа активностите за активно лоцирање на истекувањата. 

Се спроведуваа активности за лоцирање на истекувања на цевководите но и преглед на окната и поправка 

на истекувањето од вентилите. 

o Активностите за преглед се спроведуваа плански според два критериуми 

o Преглед на сите цевководи по зони (според редослед на утврдени приоритети со оглед на 

проценката на количината на загубите на вода)  

o Вонредни прегледи по зони по спроведените активности за ноќно мерење и анализа на загубите 

на вода 

o Во времетраење од 3 до 12 месеци во 2011 година откриени се вкупно 71 истекувања на цевководи 

(во 226 поединечни прегледи во кои се прегледаа 111 км цевководи) 

o Со преглед на 254 затворени окна се утврдија 57 истекувања на вентили и приклучоци 

 Број на откриени истекувања по прегледани км цевковод: 0,64 

 Број на откриени истекувања по еден преглед: 0,31 

3. Воведување нов пристап при контрола на загубите на вода 

3.1. Планирање на активностите 

3.2. Евиденција на спроведените активности 

3.3. Анализа на резултатите и успешноста 

3.4. Евиденција на поправените истекувања 

3.5. Редовно известување за преземените активности и резултатите 

 

 
Слика 2: Следење на резултатите од прегледот на цевководите 

4. Контрола на мерењето и анализа на резултатите 

 Како нова форма на подобрена контрола на системот се утврди пракса за спроведување на 

контролните мерења во системот со примена на преносни мерачи на проток и на притисок но и со 

примена на мерење од постојните мерни уреди. 
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Слика 3: Следење на дневната количина на вода на влезот во системот 

 

5. Постојана обука  

5.1. Подобрување на состојбата и примена на постојните уреди и опрема  

5.2. Уредување на просторија за тимот за загуби на вода и набавка на компјутерска опрема 

o Се обезбеди просторија за тимот за загуби на вода, што овозможува подобра 

организација, подготовка и работење на задачите. Во просторијата исто така се чуваат 

потребната опрема и уреди за мерење и преглед како и документацијата.  

o Се изврши набавка на основната компјутерска опрема како неопходен предуслов за 

ефективно работење  

5.3. Утврдување на исправноста на постојната опрема и уреди 

5.4. Самостојно подобрување/поправка на постојната опрема и уреди  

5.5. По потреба праќање на опремата на сервис 

5.6. Редовна контрола на правилното работење на уредите и опремата 

5.7. Поактивна примена на уредите и на опремата 

 
Спроведувањето на сите задачи се врши преку следните чекори: 

o Планирање на задачите, 

o Подготовка за спроведување (луѓе, опрема, терен, ден и период од денот, координација, итн.), 

o Спроведување, 

o Мониторинг на спроведувањето, 

o Собирање на податоци за текот и резултатите од спроведувањето, 

o Анализа на реализацијата, 

o Измена на оние делови од спроведувањето кои треба да се подобрат или да се прилагодат. 

 

Во текот на спроведувањето на програмата за справување со загубите на вода започна одделен проект за 

спроведување на GIS. Веднаш се истакна дека примената на решенијата на GIS е идеално дополнување на 

постојната програма за справување со загубите на вода. Имено, системското работење на загубите на вода 

подразбира собирање како и користење на големи количини информации (скици на системот, цевководи, 

окна, вентили, мерачи, опрема, хидранти, приклучоци, корисници, места на истекување, патишта, објекти, 

друга инсталација, мерење, SCADA, потрошувачка, итн.) а GIS е идеална алатка што може да помогне во 

спроведувањето. Важно е да се сфати дека системот за водоснабдување постојано се проширува и станува 

посложен а со тоа станува потешко да се контролираат сите информации а GIS е алатка што станува 

неизбежна при решавањето на овој предизвик.   
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Слика 4: Примена на GIS во евиденцијата на деловите во системот 

Преку досегашното спроведување на оваа програма се достигна ниво на разбирање за натамошно 

подобрување на системот во однос на применетата и потребната технологија но и натамошно 

оспособување на луѓе во водоводот. За ова веќе се планираат натамошни чекори од кои се издвојуваат: 

 Подобрување на регулацијата на притисокот во пумпната станица Кановци (сега се снабдува со 

вода преку непосредно пумпање при што само една пумпа има мотор со фреквентна регулација а 

другите непосредно се вклучуваат). 

 Натамошно подобрување на системот за контрола во зоните на потрошувачка (DMA) (и 

подзоните) со примена на натамошни мерни уреди и опрема да далечински надзор (со посебен 

акцент на другите делови од системот за водоснабдување надвор од градот Винковце). 

 Додатно осовременување на работната група за загуби на вода со понапредни уреди за пронаоѓање 

на истекувања (корелатор, логери на шум). 

 Проширување на GIS со модул за контрола на загубите на вода по зони (што ќе овозможи 

соединување на сите расположливи информации во една функционална целина која ќе има за цел 

следење на состојбата во одредени зони, дојава за појава на загуби на вода, пресметка на 

показатели и локација на откриените места на истекување). 

 Продолжување со едукација на вработените вклучени во програмата (двајца денес главни 

носители на активностите за контрола на загубите на вода успешно поминаа додатно 

оспособување во доменот на справување со загуби на вода и откривање на места на истекување 

во новооснованиот центар за обука во Карловац во 7 месец 2012 година – повеќе за обуката на tcc-

karlovac.org). 
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Научени лекции 

 
Системскиот пристап при планирањето и спроведувањето на програмата за контрола на загубите на вода 

се покажа многу успешен. Имено, во само неколку месеци во текот на 2011 година загубите на вода се 

намалија за околу 50% (во почетокот на спроведувањето на активностите количината на неприходна вода 

на месечно ниво изнесуваше околу 200 000 м3 а при крајот на годината се намали на околу 100 000 м3) и 

се одржуваше во приближно иста количина во текот на 2012 година. 

Ваквото намалување на загубите на вода произлезе со потреба за намалување на притисокот на пумпната 

станица Кановци бидејќи сега во новите околности сите потрошувачи имаа доволен притисок (што не беше 

случај и порано за најоддалечените подрачја во системот). Ова намалување на притисокот имаше и уште 

една позитивна последица за состојбата на загубите на вода во системот; имено, дојде до намалување на 

фреквенцијата на појава на нови истекувања од системот а со тоа и до овозможување намалување на 

интензитетот на активности за активна контрола на истекувања (ова се покажа како исклучително значајно 

со оглед на новосоздадената работна обврска за поголем дел од вработените од работната група за загуби 

на вода кои мораше да бидат распоредени на други локации и задачи). Сегашната ситуација е следнава: од 

првобитните 6 члена на работната група (од кои 4 беа непосредно ангажирани на теренско работење) сега 

има само 3 активни члена (од кои само 1 е ангажиран за теренско работење) но успешно се одржува 

досегнатото ниво на намалени загуби на вода.  

 
Слика 5: Месечен биланс на потрошувачка на вода за градот Винковце 

Според постојната ситуација се очекува показателите за загуби на вода за 2012 година да бидат значајно 

подобри од оние од 2011 година. Според прелиминарните анализи се очекуваат следните резултати за 2012 

година (со приказ на состојбата во претходните години): 

 Неприходна вода 

(м3) 

Неприходна вода 

(%) 

ILI CARL 

2010 1.703.190 48,4 11,3 445 

2011 1.900.835 50,5 12,2 475 

2012 1.200.000 40 7,5 293 

Табела 1: основни показатели за загубите на вода во градот Винковце 

ЦЕЛ: се очекува заштеда во 2012 година во однос на 2011 година од околу 700 000 м3 

односно намалување на неприходната вода во количина од околу 36%. 
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Заклучок 

Нашиот пример за решавање на прашањата со загубите на вода јасно покажува дека постои потреба од 

плански пристап со јасно осмислена стратегија која подразбира сеопфатен пристап. Основите на успехот 

се гледаат во соработката со искусниот и стручен надворешен соработник, во јасната и цврста определба 

на управата да истрае во спроведувањето на оваа програма што подразбира истрајност во дејствувањето и 

потпирање на сопствените работници како основни носители на сите активности во системот.  

Сите кои се заинтересирани непосредно да се запознаат со нашето искуство ги повикуваме да не 

контактираат или да не посетат за во непосреден разговор да размениме искуства и да помогнеме во 

подобрувањето на состојбата со загубите на вода а со тоа и да ја сочуваме водата, нашето непроценливо 

богатство.  

Референци 
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

 

Намалување на NRW и тестирање иновативна 
софтверска алатка за оценување на водениот баланс 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позадина 

 

Тузла е град кој се наоѓа во североисточниот дел од Босна и Херцеговина, инаку со векови познат по 

производството на сол. Сепак, експлоатацијата на солта доведува до трајно спуштање/ тонење на почвата 

што резултира со протекувања на цевките. Поради тоа, KfW банката иницираше проект за намалување на 

загубите на вода. Во овој труд се прикажани резултатите остварени во избраната зона на потрошувачка 

(DMA) во која има речиси 1.100 приклучоци и повеќе од 13 км водоводна мрежа. За да се може да се 

постигнат најдобрите резултати, консултантот изготви иновативно софтверско решение нарешено 

CalcuLEAKator, наменето за евалуација на водниот биланс и на индикаторите за учинок според IWA 

препораките, користејќи го пристапот „од долу нагоре“. Евалуацијата на водниот биланс со користење на 

CalcuLEAKator на почетокот од проектот укажа на постоење на индексот на истекување кај 

инфраструктурата (ILI) во зоната на потрошувачка од дури 24,7, што беше јасен знак за имплементација 

на сеопфатно детектирање на протекувања преку шум. При оваа активност беа откриени 10 протекувања 

и 19 диви приклучоци. Откако протекувањата беа поправени а дивите приклучоци беа исклучени, 

повторната евалуација на водниот биланс покажа многу подобри резултати – ILI беше намален на само 

3,8. Благодарение на ова, зоната на потрошувачка беше класифицирана во категоријата „А“ на технички 

учинок (за БиХ како земја во развој) што го поттикна водоводното претпријатие да продолжи со истите 

активности и кај други зони на потрошувачка, користејќи ја истата софтверска алатка за евалуација на 

водниот биланс. 

 

Процесот на развој 

 

Тузла е град кој се наоѓа во североисточниот дел од Босна и Херцеговина, инаку со векови познат по 

производството на сол. Сепак, експлоатацијата на солта доведува до трајно спуштање/ тонење на почвата 

што резултира со протекувања на цевките. Поради тоа, KfW банката иницираше проект за намалување на 

загубите на вода во една избрана зона на потрошувачка, во рамките на проектот за Мастер план за 

Општината Тузла. Станува збор за зоната на потрошувачка Кужиќи која има речиси 1.100 приклучоци и 

повеќе од 13 км водоводна мрежа. 

Во рамките на проектот беа направени два циклуси на хидраулични мерења за да можат да се обезбедат 

соодветните услови за пресметување на водниот биланс согласно IWA методологијата, со користење на 

пристапот „од долу нагоре“. 

Наслов на проект Вода загуба Намалување на избраните DMAs во Тузла (БиХ) 

Име на област Тузла, Босна и Херцеговина 

Жители  

Врски услуга 

6000 

1100 

Неприходна вода (NRW) 76,4% 

Период/статус за 

проектот 
2012, 2013/завршен 

Авторот Џевад Колџо (dzevad.koldzo@waterloss.com.ba) 
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

Иако пристапот „од горе надолу“ е многу поевтин и побрз (и затоа истиот најчесто се користи во Босна и 

Херцеговина), и иако овој пристап сè уште се базира на многу проценки направени од водоводните 

претпријатија, добиените резултати обично се неприфатливи и неточни. Од тие причини, загубата на вода 

кај повеќето проекти кои се занимаваат со нејзино намалување се пресметува врз основа на податоците за 

хидраулични мерења на протокот и притисокот (т.е. со користење на пристапот „од долу нагоре“.  

Главен проблем во примената на пристапот „од долу нагоре“ се однесува на немање адекватен софтвер кој 

би се користел во сите проекти и кој би ги забрзал евалуациите на водниот биланс. Во истиот период 

неодамна во деветте проекти за намалување на загубите на вода истовремено беше воведен HEIS. Имајќи 

го ова предвид беше потенцирана потребата од изготвување на ваков софтвер и беше донесена иста таква 

одлука.  

СОФТВЕР ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВОДНИОТ БИЛАНС - CALCULEAKATOR  

CalcuLEAKator програмата беше развиена за 

да овозможи едноставно и брзо 

пресметување на елементите на водниот 

биланс и на индикаторите за успешен учинок 

согласно пристапот „од долу нагоре“. Оваа 

алатка се користи во MS Excel опкружување 

со што се овозможува истата да ја 

употребуваат широк спектар на корисници. 

CalcuLEAKator е развиена на повеќе јазици 

(најмногу босански и англиски) а во иднина 

се планира да се воведе опција за додавање 

на дополнителни јазици зависно од 

потребите на корисникот.  

CalcuLEAKator ги прикажува посакуваните 

резултати аналитички и графички. На 

пример, преку него можеме да ја видиме 

кривата на дневниот проток за секоја зона на потрошувачка посебно, како и кривата на дневен проток за 

целиот систем. Програмата дијаграмски ги прикажува вредностите на најважните технички индикатори за 

успех: индексот на истекување кај инфраструктурата (ILI) за целиот систем како и за секоја зона на 

потрошувачка.  

Индексот на истекување кај инфраструктурата (ILI) е однос помеѓу измерените реални годишни загуби и 

сегашните неизбежни годишни загуби. Овој индекс е клучен ако правиме споредувања. Врз основа на ILI 

и согласно препораките на IWA, CalcuLEAKator ќе ја определи категоријата на успех (вкупно 4 категории: 

А (најдобра) до D (најлоша)) и ќе ги прикаже општите заклучоци со препораки за идни активности. Освен 

горенаведените, програмата исто така ќе ги прикаже во вид на дијаграм просечните часовни вредности на 

притисокот во системот, како и односот помеѓу вредностите на реалните и очигледните загуби во секоја 

од мерените зони на потрошувачка во рамките на целиот систем.  



Упатства за намалување на загубите на вода 

 

 

 

       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

 

Точноста на податоците зависи од точноста на податоците внесени во програмата. Имајќи предвид дека 

пристапот „од долу нагоре“ заснова на резултатите од мерењето, точноста на резултатите во голема мера 

ќе зависи од точноста на измерените вредности.  

Дозволената грешка во програмата CalcuLEAKator се дефинира преку 95% сигурност на точноста, 

определена како процедура преку која се врши евалуација на степенот на несигурност на одредени 

компоненти од водниот биланс. Оваа маргина од 95% сигурност изворно потекнува од неизвесноста во 

пресметување и за се заснова на карактеристиките на нормална дистрибуција во кои 95% од мерењата му 

припаѓаат на опфатот од ±1,96 од стандардната девијација (σ) околу средната вредност. 

 

ПРОЕКТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВО ЗОНАТА НА 

ПОТРОШУВАЧКА КУЖИЌИ (ТУЗЛА) 
 

На почетокот од проектот беше направена посета на зоната на потрошувачка за да се увидат можностите 

за нејзино изолирање и да се изнајдат точките кои би биле соодветни за инсталирање на портабилен 

ултрасоничен мерач на проток како и на сонди за притисок за да се мери протокот во зоната на 

потрошувачка и притисокот на водата во рамките на системот.  

Истовремено беше користен и GPS за да се евидентира позицијата на сите гранични точки во зоната на 

потрошувачка и да се проверат висините, при што беше констатирано дека зоната на потрошувачка се 

наоѓа помеѓу 214 и 301 метри надморска височина. Најниската точка во зоната е онаа во која главниот 

цевковод влегува во самата зона. Оваа точка беше избрана за потребите на мерење на влезниот проток 

(место за инсталирање на ултрасоничниот мерач на проток). 

Вкупните загуби на вода се пресметуваат преку одземање на законската потрошувачка во зоната 

(фактурирана и нефактурирана, чии вредности се добиени преку читање на сите водомери во зоната на 

потрошувачка на почетокот и на крајот од мерењата) од вкупното количество вода кое влегува во зоната 

на потрошувачка. При читањето на водомерите во зоната беше проверен бројот на приклучоци без 

водомери и беше направена проценка на нивната потрошувачка на вода за време на референтниот период. 

Количеството на влезна вода беше добиено преку постојано мерење на протокот на влезната цевка во 

зоната на потрошувачка, кое се вршеше во период од седум последователни денови. 

Реалните загуби се изведуваат од мерењето на минималниот ноќен проток. Реалните загуби се проценуваат 

преку одземање на стварната ноќна потрошувачка на вода во зоната, од минималниот измерен ноќен 

проток, и потоа добиеното количество се множи со факторот ден/ноќ. 
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

Ноќната потрошувачка се мери преку контролно мерење на одреден број примероци селектирани по 

случаен избор а во врска со четирите дефинирани категории на корисници во зоната.  

 Приватни домови – 10 примероци, 

 Станбени згради - 3 примероци, 

 Економија со помала големина - 7 примероци, 

 Специјални потрошувачи - 2 примероци. 

 

Мерењето беше реализирано со читање на водомерите на корисниците во 24:00 и во 05:00 часот, по што 

беше добиена просечната потрошувачка на вода по час кај инсталациите на корисниците. 

Кога се вршеше избор на примерокот на корисниците, се водеше сметка за оние кои имаат понови 

водомери. Врз основа на добиените резултати беше утврдена ноќната потрошувачка на вода во зоната на 

потрошувачка. 

Ваквото мерење траеше една недела и во истиот период беа направени хидраулично мерење како и детална 

посета на (и читање) на сите водомери кај корисниците. 

 

Резултати и добри практики 
 

Сите собрани податоци (добиени од мерењето или примени од страна на ВиК) се обработени со помош 

на програмата CalcuLEAKator, додека параметрите на балансот на водата отиде како што следи.  
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

CalcuLEAKator, софтвер од авторот Џевад Колџо за пресметување на водниот биланс и реалните загуби со 

примена на пристапот „од дното нагоре“, согласно IWA методологијата 

 

ВОДЕН БИЛАНС (м3/ ден) 

 

ВОДОВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ: ТУЗЛА 

 

 

 

Испорачана вода 

 

 

2,016.4 

маргина на грешка 

(+/-) 0.1% 

Легална  

потрошувачка 

 

475.0 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

10.9% 

Фактурирана 

легална 

потрошувачка 

475.0 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

1.9% 

Фактурирана 

измерена 

потрошувачка 

(вклучувајќи ја и 

извезената вода) 

475.0 

Приходна вода 

475.0 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

1.9% 
Фактурирана 

неизмерена 

потрошувачка 

0.0 

Нефактурирана 

легална 

потрошувачка 

0.0 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

Нефактурирана 

измерена 

потрошувачка 

0.0 

 

Неприходна вода 

1,541.3 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

0.6% 

Нефактурирана 

неизмерена 

потрошувачка 

0.0 

 

Загуби на вода 

1,541.3 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

0.6% 

 

Очигледни загуби 

133.9 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

6.9% 

Дива потрошувачка 

35.1 

Грешки во мерењето 

кај корисниците 

19.8 

Систематски грешки 

во управувањето со 

податоците 

79.0 

 

Реални загуби 

1,407.4 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

0.1% 

Протекувања во 

главните цевки за 

дистрибуција и/ или 

пренос 

НЕМА ПОДАТОЦИ 

Протекувања и 

прелевања во 

резервоарите на 

водоводното 

претпријатие 

НЕМА ПОДАТОЦИ 

Протекувања кај 

сервисни 

приклучоци/ врски 
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

По пресметувањето на индикаторите за учинок и на водниот биланс, индексот на истекување кај 

инфраструктурата (ILI) беше утврден на 27,4. Така што оваа зона е сместена во категоријата D која е 

последната од сите категории (кај земјите во развој ILI индексот е поголем од 16). Врз основа на оваа 

бројка беше донесен општ заклучок дека 

загубите се многу високи и дека спроведување 

на програма за намалување на овие загуби е 

императив и приоритет. 

По првиот циклус на мерења и пресметувања на 

водниот биланс, беше направено звучно 

детектирање на протекувањата. За време на оваа 

детекција беа откриени вкупно 10 подземни 

протекувања и 19 диви приклучоци.  

ViK сервисот за поправки ги поправи сите 

откриени протекувања во најкраток можен рок 

по што беше направено контролно хидраулично 

мерење и пресметување на водниот биланс на 

истите точки мерење како и кај претходната 

фаза. Целта на овие активности беше да се 

проценат остварените заштеди (ако ги има) од овие поправки.  

Во вториот циклус на мерења беше регистриран минималниот ноќен проток (во 02:00 часот) за кој беше 

утврдено дека изнесува it was 3.6 л/с, што е очекувано намалување од 14.3 л/с како резултат на поправките 

на десетте детектирани протекувања.  
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       РЕГИОНАЛНА ПРЕПОРАКА 

CalcuLEAKator, софтвер од авторот Џевад Колџо за пресметување на водниот биланс и реалните загуби со 

примена на пристапот „од дното нагоре“, согласно IWA методологијата 

 

ВОДЕН БИЛАНС (м3/ ден) 

 

ВОДОВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ: ТУЗЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испорачана вода 

 

 

951.4 

маргина на грешка 

(+/-) 1.0% 

Легална  

потрошувачка 

 

689.1 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

0.7% 

Фактурирана 

легална 

потрошувачка 

680.9 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

0.7% 

Фактурирана 

измерена 

потрошувачка 

(вклучувајќи ја и 

извезената вода) 

680.9 

Приходна вода 

680.9 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

0.7% 
Фактурирана 

неизмерена 

потрошувачка 

0.0 

Нефактурирана 

легална 

потрошувачка 

8.2 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

1.0 

Нефактурирана 

измерена 

потрошувачка 

0.0 

 

Неприходна вода 

270.9 

 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

3.9% 

Нефактурирана 

неизмерена 

потрошувачка 

8.2 

 

Загуби на вода 

262.8 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

4.0% 

 

Очигледни загуби 

29.3 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

36.8% 

Дива потрошувачка 

15.1 

Грешки во мерењето 

кај корисниците 

2.8 

Систематски грешки 

во управувањето со 

податоците 

11.4 

 

Реални загуби 

233.5 

 

 

Маргина на грешка 

(+/-) 

1.0% 

Протекувања во 

главните цевки за 

дистрибуција и/ или 

пренос 

НЕМА ПОДАТОЦИ 

Протекувања и 

прелевања во 

резервоарите на 

водоводното 

претпријатие 

НЕМА ПОДАТОЦИ 

Протекувања кај 

сервисни 

приклучоци/ врски 

НЕМА ПОДАТОЦИ 

 

Подобрени беа сите клучни индикатори за учинок со што индексот на истекување кај инфраструктурата 

(ILI) беше намален од рекордните 27,4 на само 3.9, со што оваа зона на потрошувачка се класифицира во 

категоријата А. Врз основа на IWA препораките за системите за водоснабдување во земјите во развој, 

можеме да го заклучиме следново: дополнителното намалување на загубите можеби нема да биде 

исплатливо освен ако нема рестрикции на вода. Неопходно е да се идентификуваат исплатливите 

подобрувања преку детални анализи.  

Активностите за намалување на загубите на вода реализирани во зоната на потрошувачка во Тузла доведоа 

до намалување на овие загуби до степен кој овозможи системот за управување со квалитет во оваа зона од 

првичната најлоша категорија (D), според IWA препораките, на крајот од проектот да биде класифицирана 

во најдобрата категорија (А). 
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По откривањето на 19 диви приклучоци во рамките на зоната на потрошувачка и 10 подземни протекувања 

(од три беа многу големи), беа создадени услови дека секое дополнително детектирање на протекувањата 

во оваа зона нема да биде исплатливо.  

Сите понатамошни активности во зоната на потрошувачка кои ги врши ViK ќе се однесуваат на 

мониторинг и ќе се спроведуваат преку контролни мерења на протокот на местата на кои доаѓа протокот 

во самата зона. Откако беше изготвен првиот воден баланс, идентификувани беа високи ниво на 

неприходна вода, предизвикано од неколку причини. 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА УЧИНОК Декември 2012 Април 2013 ОСТВАРЕНИ 

ЗАШТЕДИ/ 

ПОДОБРУВАЊА 

НИВО НА УСЛУГИ 

Минимален проток (л/с) 17,9 3,6 14,3 

Просечен проток (л/с) 23,3 11,0 12,3 

Максимален притисок (bar) 3,9 4,1 -0,3 

Просечен притисок (bar) 3,8 4,0 -0,3 

Број на легални приклучоци 973 1080 -107,0 

Ноќна потрошувачка и кало (л/с) 0,6 0,6 0,0 

Легална потрошувачка (л/с) 5,5 8,0 -2.5 

ОЧИГЛЕДНИ ЗАГУБИ – ИНДИКАТОРИ ЗА УЧИНОК 

Очигледни загуби во однос на легалната потрошувачка 

(%) 

28,2% 4,3% 0,2 

Литри по приклучок на ден 137,6 27,1 110,5 

Број на диви приклучоци 44 0 44 

ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАГУБИТЕ 

Експонент на протекување 0,77 0,774 0,0 

Фактор ден/ ноќ 0,97 0,984 0,0 

Неприходна вода (м3/ на ден) 1541,3 262,8 1278,6 

ВОЛУМЕН НА РЕАЛНИ ЗАГУБИ 

Реални загуби во однос на испорачаната вода (%) 69,8% 24,5% 45,3% 

Сегашни годишни реални загуби (CARL) (м3/ 

годишно) 

513707,7 

 

85210,5 428497,2 

Неизбежни годишни реални загуби (м3/ годишно) 18755,7 21956,2 -3200,4 

РЕАЛНИ ЗАГУБИ – ИНДИКАТОРИ ЗА УЧИНОК 

Индекс на истекување кај инфраструктурата (ILI) 27,4 3,9 23,5 

Литри по приклучок на ден 1446,5 216,2 1230,3 

Литри по приклучок на ден по мерен притисок  38,4 5,4 33,1 

м3 по kм главни цевки по час 4,8 0,8 4,0 

ГРУПА НА УЧИНОК D A  

ИНДИКАТОРИ ЗА ФИНАНСИСКИ УЧИНОК 

Нефактурирана измерена потрошувачка  

(евра/ годишно) 

0 0 0 

Нефактурирана неизмерена потрошувачка  

(евра/ годишно) 

0.0 1857,8 1740,0 

Реални загуби (евра/годишно) 64804,8 10686,6 54118,2 

Очигледни загуби (евра/годишно) 30423,1 6869,6 23553,5 

ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА НЕПРИХОДНАТА ВОДА 

(евра/ годишно) 

95227,9 19414,1 75813,9 

Вкупно неприходна вода изразено во проценти од 

вкупното количество на вода влезена во системот 

38,5% 14,3% 24,2% 

Износ на неприходна вода изразен во проценти од 

годишните трошоци на работење 

1,3% 0,3% 1,0% 

Литри по приклучок на ден (евра/ годишно) 797,7 124,3 673,5 

 

Научени лекции 

Десет протекувања не беа детектирани порано, без разлика што ViK има квалитетен кадар за звучно 

детектирање на протекувањата, но сè уште му недостасува доследна стратегија за мерење. Стратегијата за 

мерење се предлага да ги насочува тимовите за детектирање на протекувањата во подрачјата кај кои се 

евидентирани високи нивоа на ноќен проток. 

Во врска со фактот дека ViK Тузла поседува своја станица за калибрација, очекувано беше сите водомери 

во зоната на потрошувачка да бидат усогласени со законските обврски. Доказ дека ова е така е фактот дека 
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при звучното детектирање на протекувањата не беа откриени протекувања или неправилности кај 

домашните приклучоци во зоната на потрошувачка. Ваквата ситуација е многу ретка кога зборуваме за 

водоводните претпријатија во Босна и Херцеговина. 

Откако беше објавен завршниот извештај, KfW банката, охрабрена од резултатите, одлучи да го продолжи 

проектот врз уште една зона на потрошувачка, земајќи ја истовремено предвид можност да се прошири и 

на целиот систем за водоснабдување во Тузла. 

Овој проекти исто така покажа дека користењето на програмата CalcuLEAKator овозможи брза и точна 

обработка на податоците т.е. дека програмата е применлива во сите проекти кај кои пресметувањето на 

водниот биланс се врши со пристапот „од долу нагоре“. Програмата CalcuLEAKator може да се симне 

бесплатно од:  www.waterloss.com.ba. 
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Завршен говор: 

Ова „Резиме за носителите на одлуки“ е насочено кон носителите на одлуки и 

засегнатите страни на национално ниво како и кон раководителите на водоводните 

претпријатија. Тоа е изготвено како резултат на  развојно партнерство помеѓу 

приватниот сектор и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

и VAG Armaturen GmbH (VAG), основано во 2009 година. 

Проектот  „Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа“ е спроведен од 

страна на Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Отворен 

регионален фонд - Модернизација на комуналните услуги (ORF MMS) и “Aquasan Network 

in B&H” со поддршка од германската и швајцарската развојна помош.  Проектот 

„Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа“ овозможи превод на ова 

резиме на македонски, албански и БиХ јазици. 
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Резиме  

 
Регионална препорака  

 

Искуствата на проектот „Намалување на неприходната вода во Југоисточна Европа“ покажаа дека, ако 

целта е да се намали неприходната вода во регионот, неопходно е да сегашната пракса на пасивна детекција 

на загубите кај водоводните претпријатија да се замени со активна детекција. За да се постигне ова 

претпријатијата треба да формираат квалитетен и компетентен тим за детекција на загубите и GIS. 

Формирањето на овие тимови треба да биде проследено и со измени неопходни во систематизацијата и 

организацијата на работните места во претпријатијата. На новоформираните тимови треба да им се 

обезбеди соодветна стручна обука преку формирање на регионални или национални центри за обука кои, 

меѓу другото, би се занимавале и со градење на капацитетите во овој сектор. Исто така важно е да се 

наспомне дека во сегментот на намалување на неприходна вода постои и можност за ангажирање на 

надворешни даватели на услуги, како комплетно за сите услуги така и за поединечни делови (активности). 

Во секој случај оваа одлука треба да ја донесат раководителите на водоводното претпријатие, особено ако 

се работи за помали претпријатија кои имаат послаби човечки и технички капацитети.  

 

Недостатокот на финансиски средства се споменува како една од основните причини за високото ниво на 

неприходна вода и неспроведување на активна детекција на загуби. Ова е делумно точно затоа што многу 

активности можат да се спроведат со постојните ресурси и без потреба од значителни финансиски 

средства. Тука првенствено се мисли на редовната контрола на објектите на системот за водовод и 

канализација и поправка на видливите дефекти. Од друга страна, релативно лесно е да се направи проценка 

на финансиската оправданост и поврат на вложени средства во активностите за намалување на загубите. 

Поради тоа е многу важно, преку здружението на водоводни претпријатија, постојано да се подигнува 

свеста на раководителите и постојано да се потенцира користа од активен пристап во намалувањето на 

загубите.  

 

Водоводните претпријатија многу често спроведуваат активности за детектирање на загубите без 

претходна подготовка и дефиниран план. Поради тоа, во почетната фаза неопходно е дефинирање на 

состојбата со водоводниот систем или некој негов дел т.е. давање одговор на следниве прашања: колкаво 

е количеството на вода која се губи, каде се губи таа, кои се причините за таа загуба, кои мерки да се 

спроведат за намалување на неприходната вода и подобрување на перформансите на системот, кои мерки 

треба да се спроведување за одржливост на имплементираните мерки и сл. Одговорите на сите овие 

прашања се во активностите за изработка на водниот биланс и резултатите од него, како и во анализата на 

функционирањето на системот за водоснабдување (мерење на протокот и притисокот во одредени точки). 

По утврдувањето на овие одговори од посебна важност е да се зацртаат реални цели за намалување на 

неприходната вода преку индикатори дефинирани со IWA методологијата (l/по приклучок/на ден, л/км/на 

ден, „ILI“ фактор и други).  

 

Од проектните активности очигледно е дека водоводните претпријатија сè уште не располагаат со сите 

неопходни податоци за објектите во системите за водоснабдување, како што се состојбата на објектите, 

капацитетот на пумпите и изворите и сл. Ваквата ситуација често доведува до неточно пресметано 

количество на неприходна вода и на други индикатори што создава погрешна слика (позитивна или 

негативна) за состојбата во претпријатието и доведува до погрешни заклучоци. Поради ова, во 

водоводните претпријатија во регионот на Југоисточна Европа мора, меѓу другото, да се воведе систем за 

управување со имотот.  
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За да може успешно да се спроведуваат активностите за намалување на неприходна вода неопходно е да 

се реализираат и многу измени и дополнувања во работењето на претпријатијата, да се воспостават 

работни процедури и да се унапредат постојните, да се воведат подобра комуникација и проток на 

информации и сл. Во почетната фаза неопходно е да се изработи акциски план за намалување на 

неприходната вода и управување со потрошувачката на вода и со системот за водоснабдување. Ваквиот 

план вклучува детална анализа и планирање на идните активности и влијае на работењето на 

претпријатието, па со тоа бара и одредена реорганизација на претпријатието, воведување на нови работни 

процедури, формирање на нови тимови и сл. Многу е битно, при изработката на акцискиот план, да се 

зацртаат реалните цели за негова реализација, бидејќи многу често поставувањето на нереални цели довело 

до тоа некои водоводни претпријатија да се откажат од изработката на акциски планови. Поради 

комплексноста и важноста на ваквиот план многу е важно раководителите на водоводното претпријатие 

да донесат одлука за донесување на акцискиот план и да вршат периодична проверка на реализацијата на 

планираните активности. 
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