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1. ВОВЕД 

1.1. Основни информации

Проектот „Намалување на неприходната 
вода во Југоисточна Европа” го спроведуваат 
Aquasan (БиХ) и GIZ преку Отворениот реги-
онален фонд за модернизација на општински-
те услуги, кој е финансиран од Германската и 
Швајцарската агенција за соработка. Во проек-
тот учествуваат три земји (Македонија, Косово 
и Босна и Херцеговина).

Активностите ќе се спроведуваат во следни-
те области: (1) зголемување на свеста и капаци-
тетите на релевантните чинители на ниво на по-
литики, на ниво на управување и техничко ниво 
преку серија на теоретски и практични обуки; 
(2) изработка, прилагодување и дисеминација 
на алатки и методи за намалување на непри-
ходната вода (NRW) вклучувајќи ги најдобрите 
практики од практичната имплементација; 
(3) имплементација на конкретни мерки за 
намалување на NRW – длабинска анализа за 
NRW, подобрување на протокот на инфор-
мации, организација на задачите, набавка и 
инсталација на опрема за намалување на NRW; 
и (4) создавање на регионална група на обучени 
експерти за NRW.

Проектот започна во ноември 2014 со 
подготовка на формулари за пријавување и 
поднесување до националните асоцијации на 
комунални претпријатија во земјите учеснички. 

Следните претпријатија беа избрани од 7-те 
поднесени апликации од Македонија:

�� ЈПКД Комуналец - Гевгелија,

�� ЈП Солидарност - Виница,

�� КЈП Водовод - Кочани.

Со цел да се избере по едно најдобро 
претпријатие како пилот претпријатие од секоја 
земја беше подготвен прашалник за да се напра-
ви проценка. По подготовката на предлог пра-
шалниците од страна на консултантот SETEC 
и регионалните експерти г-дин Сеад Бадњевиќ 
и г-дин Бојан Ристовски, конечната верзија 
на прашалникот беше усвоена и доставена до 
претпријатијата.

Во рамки на проектот, претпријатијата по-
минаа два курса за обука во Скопје, Македонија 
(од 17-19 јуни 2015) и во Клагенфурт, Австрија 
(од 3-6 август 2015) наменети за техничкиот ка-
дар на претпријатијата како дел од работниот 
пакет кој беше дизајниран за зајакнување на 
капацитетите на претпријатијата и еднодневна 
обука во Клагенфурт, Австрија (од 6-7 август 
2015) која беше наменета за раководството на 
комуналните претпријатија и општините.

1.2. Област за проектот и листа 
на факти за претпријатието

Градот Кочани се наоѓа во источниот дел на 
Република Македонија, на оддалеченост од 
120 километри од Скопје. Градот се простира 
по северната страна на Кочанската котлина, 
долж течението на реката Кочани, која преку 
планинските падини се влева во котлината. На 
север од градот се наоѓа планината Осогово 
(2,252 м) и на 8 километри јужно, котлината е 
затворена со планината Пљачковица (1,754 м).  
Градот се наоѓа на 350–450 м надморска височи-
на. Кочани зафаќа површина од 18.6 квадратни 
метри и има 28,330 жители и претставува трет 
најголем регионален центар во источниот дел 
на земјата. Климата во регионот на општина 
Кочани е умерено-континентална под влијание 
на изменето-средоземно-морската клима која 
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се пробива по долината на река Брегалница. 
Просечната годишна температура на воздухот 
е 12,9oC со просечна количина на врнежи од 
538 мм. Минималната средна месечна темпе-
ратура на воздухот е во јануари, 1,6oC, додека 
максималната во месец јули, 23,5 oC. Според 
тоа, годишното колебање на температурата е 
21,9oC.

КЈП Водовод Кочани е јавно комунално 
пре тпријатие кое е одговорно за 
водоснабдувањето во општина Кочани. 
Претпријатието ги обавува следните дејности:

�� Собирање, пречистување и дистрибуција 
на вода за пиење,

�� Собирање и одвод на отпадни води,

�� Изнесување и депонирање на смет,

�� Искористување на геотермалните води,

�� Управување со градски пазари,

�� Уредување на прометни површини, 
паркови и градско зеленило,

�� Одржување на православните градски 
гробишта и градска капела,

�� Стопанисување со градскиот базен и 
тениските терени. 

Системот за водоснабдување за регионот 
на Кочани ги опфаќа градот Кочани и осумте 
села: Бања, Бели, Долни Полог, Горни Полог, 
Грдовци, Мојанци, Прибачево, Тркање. Табела 
1 го претставува населението во 2002 за кое е 
обезбедено водоснабдување. 

Табела 1 Население во областа за 
водоснабдување 

ГРАД ИЛИ ИМЕ НА СЕЛО НАСЕЛЕНИЕ ВО 2002

Кочани 28,330

Бања 402

Бели 466

Долни Полог 476

Горни Полог 704

Грдовци 1,288

Мојанци 556

Прибачево 388

Тркање 1,225

Вкупно 33,835

Извор: Државен завод за статистика на Република 

Македонија (2002) и ЈКП Водовод Кочани (2012)

Кочани

Слика 1 Местоположба на Кочани
Извор: https://en.wiкipedia.org/wiкi/ Кochani
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ОСНОВНА ЛИСТА НА ФАКТИ ЗА НЕПРИХОДНА ВОДА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ  

Потполн назив на претпријатието:  Комунално јавно претпријатие 
Водовод Кочани (Комунално јавно претпријатие Водовод Кочани) 

Земја: Македонија

Сопственост: Општинска  Опфат: на општинско ниво

Број на градови и села; Села- Бања, Бели, Долни Полог, Горни Полог, 
Грдовци, Мојанци, Прибачево, Тркање

Име на област за проектот: Кочани

Тип на услуги: водоснабдување, канализација и цврст отпад како и 
други јавни услуги како што се погреби и јавна чистота, урбани зелени 
површини и геотермални води.

Основање на претпријатието: 1968

Дали постои посебна надзорна регулаторна агенција?                              ДА                                                                                    НЕ

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

Население во областа: 33,835 Опфат со услуги за водоснабдување: (%) 100

Годишен количини на произведена вода (м3): 4,457,710 Број на приклучоци на мрежата:
Вкупно: 15,200
Активни:11,700
Неактивни:3,500

Вкупна должина на мрежа за водоснабдување (км):148 Број на вработени лица: 229

Просечен број на часови за водоснабдување во денот:24 Искористеност на капацитетот на пречистителната станица: 25,920 м³/ден

ФИНАНСИСКИ ИНФОРМАЦИИ 

Вкупно годишни приходи:

Локална 
валута:
МКД
Против-
вредност 
во евра:

171,813,110.00

2,793,709.00

Единица приход (просечна тарифа)

Локална 
валута:
МКД/м3:
Euro/м3

46.13
0,75

Единица трошок за производство:

Локална 
валута:
МКД/м3

Евро/м3

12.3
0,2

Стапка на наплата: 
Стапка за надомест на оперативни трошоци:

93.27%
1.25

УПРАВУВАЊЕ СО НЕПРИХОДНА ВОДА 

Неприходна вода
2,940,050
65.95

м3

%
Дали мрежата е поделена по зони на DMA? ДА НЕ

Дали се мери произведената вода? ДА НЕ
Стапка на покриеност на потрошувачите со 
водомери: 

95.24%

Дали редовно се врши калибрирање на 
мерачите во производство? 

ДА НЕ Дали има програма за тестирање и замена на 
водомерите?

ДА НЕ

Дали има функционално одделение/
единица за неприходна вода?

ДА НЕ Дали има програма за спроведување 
проактивни истраги за бесправна употреба?

ДА НЕ

Дали редовно се мери притисокот во 
мрежата?  

ДА НЕ
Дали во мрежата има вентили за намалување 
на притисокот (PRV)?

ДА НЕ

Дали има опрема за откривање на 
истекувањата?

ДА НЕ
Дали се практикува активна контрола 
на истекувањата (потрага по невидливи 
истекувања)?

ДА НЕ

Дали има план за управување со 
основните средства?

ДА НЕ
Дали има информатички систем за добивање 
и управување со податоците за истекувањата, 
времето за реакција и приговори на клиенти?

ДА НЕ

Дали се вршат годишни ревизии за вода: ДА НЕ Дали има воспоставен воден баланс ДА НЕ
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2. МЕТОДОЛОШКИ 
ПРИСТАП

2.1. Општ пристап во процесот 
на ревизија

Овој извештај од истражувањето на практиките 
за неприходна вода кои се применуваат во КЈП 
Водовод Кочани се заснова на неколку главни 
извори на информации: поднесен прашалник 
до претпријатието, подготвена и испорачана 
презентација на втората работилница за 
обука, истражување и темелна дискусија 
со релевантниот кадар од КЈП Водовод 
Кочани, претходно изработени извештаи за 
неколку проекти финансирани од KfW, WB, 
DWP, преглед на литература и искуствата на 
регионалниот експерт за неприходна вода. 

2.2. Теренска посета

за да се обезбеди најпрецизно и најточно 
пополнет прашалник, консултантот спроведе 
теренско истражување на 21/07/2015, по 
поднесувањето на првично пополнетиот 
прашалник. Прашалникот беше ажуриран, 
коригиран и пополнет согласно на можностите.

Покрај тоа, да се обезбеди подетално 
истражување, проектниот менаџер од мрежата 
Aquasan во БиХ и регионалниот експерт за 
неприходна вода за Македонија и Косово, г-дин 
Ристовски го посетија КЈП Водовод Кочани на 
09/02/2015. 

Притоа, беа собрани податоци за 
техничкиот и институционалниот капацитет 
на компанијата за спроведување на проектот 
за намалување на неприходна водa (ГИС, 
оперативно одржување, телеметрија и 
управување со податоците на претпријатието).

Исто така, беа договорени понатамошните 
активности и предуслови за вработените во 
претпријатието за да се создадат услови за 
спроведување на конкретни активности во 
пилот зоната. Беше променета претходно 
предложената пилот зона и беше усвоена 
нова зона каде ќе се спроведуваат сите 
последователни активности со проектот.

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
ПРОЦЕНКА

3.1. Законска рамка и 
организациска поставеност

КЈП Водовод Кочани е јавно комунално 
претпријатие кое врши водоснабдување во 
општина Кочани. Дејноста на ова претпријатие 
опфаќа водоснабдување, канализација и цврст 
отпад како и други јавни услуги како што 
се погреби и јавна чистота, урбани зелени 
површини и геотермални води.

Услугите кои ги обезбедува КЈП Водовод 
Кочани се сметаат за услуги од јавен интерес 
и оттука претпријатието мора да ги почитува 
принципите на гарантирано водоснабдување, 
континуитет/трајност и квалитет, транс-
парентност, достапност и заштита на 
корисниците и потрошувачите. КЈП Водовод 
Кочани мора континуирано да ги обезбедува 
услугите за водоснабдување и канализација 
согласно стандардите за квалитет и мора да 
ги одржува објектите, опремата и уредите во 
функционална и добра состојба. Областа која 
ја покрива КЈП Водовод Кочани со своите 
услуги е ограничена со Договорот за ниво на 
испорачана услуга на сегашната област како 
што е наведено во анексот на овој Договор, 
вклучувајќи ги градот Кочани и одреден 
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број на села во општина Кочани. Промената 
во областите каде треба да се обезбедуваат 
услугите мора да биде регулирана со одлука 
на општината и потоа да се регулира со Анекс 
на Договорот за ниво на испорачана услуга. 
КЈП Водовод Кочани има одговорност да 
врши редовно одржување и сервисирање 
на основните средства кои се во нивна 
сопственост или кои им се доделени од страна 
на општината. 

Генералниот директор на КЈП Водовод 
Кочани го назначува градоначалникот на 
општина Кочани преку објавување на јавен 
оглас, додека пак членовите на Управниот одбор 
и Комисијата за материјална и финансиска 
контрола (Надзорен одбор) ги назначува 
советот на општина Кочани. КЈП Водовод 
Кочани ги издава условите и дозволите за нови 
приклучоци на мрежата за водоснабдување и 
канализација за секој новоизграден, надграден 
или значително реконструиран објект.

Сопственост на средствата на 
претпријатието

Согласно Законот за локална самоуправа, 
Член 64, општината има право на сопственост 
на објектите, финансиските средства и 
соодветните права. КЈП Водовод Кочани 
е всушност во целосна сопственост на 
општината, и согласно на Член 64, на некој 
начин располага со сите средства на општината. 
Од друга страна, КЈП Водовод Кочани има 
својство на правен субјект, што значи дека 
може да стекне сопственост врз недвижен и 
движен имот или објекти, да стекнува права и 
да презема обврски, како и да дава отчетност 
за преземени дејствија. КЈП Водовод Кочани 
се стекнува со средства во рамки на својата 
работа и развој; од своите извори на приходи; 
како резултат на своите деловни активности; 

од заеми или од други извори; или согласно на 
законот, од буџетот.

Годишно планирање

КЈП Водовод Кочани, кое е основано од општина 
Кочани за обезбедување на комунални услуги, 
на крајот на тековната година усвојува годишна 
програма за следната година со претходна 
согласност на советот на општината. Годишната 
програма (план) главно ги содржи мерките и 
активностите кои ќе се спроведуваат следната 
година, без притоа јасно да се утврди буџетот 
кој е неопходен за спроведување на тие мерки 
и активности. Исто така, програмата не содржи 
стандардизирани, меѓународно прифатени 
индикатори за остварувањата кои се користат 
за поставување на внатрешни и надворешни 
одредници. Во однос на степенот на неприходна 
вода, наведена е желбата да се постигне 
намалување без притоа да се наведат детални 
активности и план како тоа ќе се постигне. 
Годишниот план се изработува како конечен 
документ согласно на претходно поднесените 
годишни планови од страна на раководителите 
на сектори/одделенија во претпријатието, и 
главно ги вклучува приоритетните активности, 
оперативниот план, планот за одржување 
и инвестициите со кои може да се зголеми 
ефикасноста и оперативното работење на 
претпријатието. Годишниот план го усвојува 
советот на општината.

Извештаи

КЈП Водовод Кочани има обврска секоја година 
да подготвува Годишен извештај за активностите 
кои биле спроведени во текот на изминатата 
година. Годишниот извештај главно вклучува 
основни индикатори за остварувањата, и тоа 
оние кои главно се поврзани со финансиските 
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Слика 2 Органограм на КЈП Водовод Кочани
Извор: КЈП Водовод Кочани, 2014



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

Извештај од истражувањето - КЈП Водовод Кочани | 13

остварувања и работа поврзана со замена на 
цевки и вентили. Покрај годишниот извештај, 
согласно на законите, претпријатието има 
задолжителна обврска да усвојува Годишен 
план за јавни набавки со јасно утврдени 
планирани активности, добра и услуги кои 
треба да се набават во текот на следната година, 
со конкретно наведен месец, тип на набавка и 
износ на планираните финансиски ресурси.

Покрај тоа, одделението за финансии во 
претпријатието има обврска да поднесува 
квартален финансиски извештај до советот на 
општината.

Организациска поставеност 

Органограмот на КЈП Водовод Кочани е 
прикажан на Слика 2.

Човечки ресурси

КЈП Водовод Кочани моментално располага со 
229 вработени лица. 

Продуктивноста на кадарот на 1,000 
приклучоци изнесува 5.28 доколку се вклучи 
само техничкиот кадар за водоснабдување и 
канализација.

Во пракса се забележува недоволна 
обученост на вработените во претпријатиетоа, 
и тоа особено за техничкиот кадар. Обуките 
за техничкиот кадар главно се однесуваат на 
учество на презентации кои се организирани 
од страна на комерцијални компании кои ги 
промовираат своите производи и опрема, 
посета на саеми итн. Сепак, одреден број на 
обуки се спроведени како дел од проектот за 
институционално зајакнување финансиран од 
KfW.

3.2. Посветеност на 
раководството за 
намалување на неприходна 
вода 

Моменталното ниво на Неприходна вода 
во системот со кој управува КЈП Водовод 
Кочани, изнесува 65.95%, или 2,940,050 м3. 
Претпријатието не располага со стратегија за 
откривање на истекувањата или пак опрема 
за откривање истекувања.  Единствениот уред 
кој може да се користи за целите на следење на 
протокот со кој располага КЈП Водовод Кочани 
е мобилниот ултразвучен мерач на проток 
кој е набавен пред многу години, но сè уште 
функционира.  Меѓутоа, раководството силно 
ги поддржува и е посветен на сите активности 
кои имаат за цел намалување на загубите на 
вода во системот.

4. ПРОЦЕНКА НА 
ОПЕРАТИВНОТО 
УПРАВУВАЊЕ

4.1. Проценка на техничкото 
работење 

Карактеристики на 
инфраструктурата и мрежата 

Извори на вода

Во Кочани има само еден извор на вода, а 
тоа е бунарскиот систем Грдовски орман 
во близина на реката Брегалница јужно од 
градот. Бунарите се наоѓаат на околу 5 км 
југоисточно од градот. Постојат четиринаесет 
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бунари со вкупен капацитет од 265 л/с. Водата 
од бунарот се испумпува во пумпната станица 
Грдовци до хидрофорна пумпа и понатаму до 
пречистителната станица. Дистрибутивниот 
довод DN500 за сирова вода под притисок 
од бунарот до пречистителната станица има 
вкупна должина од 6,571 м. од кои 4,000 м на 
доводот се 30 години стари, 1,271 м се 10 години 
стари, а останатите 1,300 м биле заменети во 
2012. Главните карактеристики на системот за 
водоснабдување на Кочани се прикажани на 
Слика 3.

Пречистителна станица

Пречистителната станица се наоѓа во областа 
Полатски Пат на 446 метри надморска височина. 
Пречистителната станица беше изградена во 
2004. Нејзиниот капацитет изнесува 25,900 м3/
ден (300 л/с во рок од 24 часа).

Процесот на пречистување се состои од 
следните фази:

��  Брзи гравитациски песочни филтри, 4 
двојни медиа филтри, 154 м², 300 l/s,

��  Испирање со повратна вода (нормално 
секои 3 или 4 дена – време за измивање 10 
– 15 мин.),

�� Дезинфекција со хлорен гас,

��  Резервоар за пречистена вода, 1,650 м3.

Капацитет на резервоаритем

Во системот постојат три главни резервоари за 
складирање на водата, а еден служи на секоја 
од зоните на притисок. Вкупната големина на 
овие резервоари изнесува 2,050 м³. Покрај тоа, 
постојат и три помали резервоари со вкупен 
волумен од 757 м³. Сите резервоари се во добра 

Табела 2  Резервоари, хидрофорни станици и нивни карактеристики
Извор: КЈП Водовод Кочани

РЕЗЕРВОАР/ОБЛАСТ ГРДОВЦИ
ХИДРОФОРСКА 

ПУМПА
ВИСОКА ЗОНА СРЕДНА ЗОНА НИСКА ЗОНА

Година на изградба 1974 2003 1986 1964 1964

Највисоко ниво на вода, 
метри надморска височина

327.93 387 445.92 411.5 390.03

Најниско ниво на вода, 
метри надморска височина

324.93 382 440.92 407.5 386.58

Тип Тркалезен Правоаголен Тркалезен 2 x тркалезен 2 x правоаголен

Дијаметар или должина x 
широчина, м

8 11 х 6.8 16 9.25 8.6 х 8

Длабочина, м 8 х 7.25 5 5 4.5
3 

4.3

Вкупен волумен, м3 3 5 5 4.5 3

Работен волумен, м3 4.3 275 924

150 375 1,000 2 х 300 200 + 250

75 275 924
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состојба, целосно и потполно функционални и 
постојано се ставени во функција. Чистењето, 
тестирањето и дезинфекцијата на резервоарите 
се врши два пати во годината.

Заради надморската височина, некои 
области кои се наоѓаат во близина на 
резервоарите не може да се напојуваат 
директно од резервоарите, и затоа се користат 
хидрофорски пумпи. 

Дистрибутивна мрежа

Дистрибутивната мрежа за водоснабдување 
на Кочани има вкупна должина од 150 км и е 
изработена од AC (11.47км), PE (47.51 км), DI 
(3.7) и PVC (93.5) цевки со дијаметар од 50 мм 
до 250 мм. Повеќето од постоечките цевки биле 
поставени пред 20-30 години. Примарната 
мрежа во Кочани е со вкупна должина од 9.37 
км и се состои од 2.8 км од PE цевки, 5.27 км од 
челични цевки и 1.30 км од пластични цевки. 
Во однос на сврзните цевки, поцинкуваните 
цевки се со должина од 240 км (1/2” и ¾”) и 
PE се со вкупна должина од 90 км (1/2” и ¾”). 
Вкупната должина во м изнесува 315,000. Број 
на вентили во дистрибутивната мрежа – 330; 
хидранти во дистрибутивната мрежа – 32.

Мрежата за водоснабдување во Кочани 
е поделена на три зони на притисок, Висока 
зона, Средна зона и Ниска зона (Слика 4). 
Секоја од зоните располага со свој резервоар 
за дистрибуција на водата преку мрежата на 
зоната до крајните потрошувачи. Мрежата за 
водоснабдување во секоја зона е поделена на 
ограноци и навои.

Високите и централните зони на градот 
се снабдуваат од резервоарите во високата, 
средната и ниската зона, додека пак околните 
области на градот како и селата во Кочанско 

поле се снабдуваат од резервоарите во високата 
и ниската зона.

Просечниот притисок во мрежата 
на системот изнесува околу 4 бари, а 
максималниот притисок достигнува до 6.7 
бари на огранокот за селото Долни Полог и 
мал дел од преносниот пумпен довод, додека 
пак минималниот притисок во повисоките 
области е околу 1.5 бари.

Документација за 
инфраструктурата и мрежата

Дигиталните мапи може да се најдат во Auto-
CAD или Мicrostation (DGN формат), генерално 
без координати или со некои координати 
кои не се потврдени дека се исправни. Тие се 
во подготовка со хидрауличните модели за 
системите за водоснабдување. 

Не постои ГИС софтвер и не е воспоставен 
тим за ГИС во КЈП Водовод Кочани. Не постојат 
сериозни активности околу ажурирање на 
мрежата. Единствено се направени скици и 
фотографии за време на реконструкцијата 
на мрежата и поправката на истекувањата. 
Новите регистрирани приклучоци и мрежи се 
внесени во постоечката AutoCAD мапа, но без 
координати.

Вработените во КЈП Водовод Кочани 
проценуваат дека околу 90% од мрежата е 
достапна или во печатен или дигитален формат 
на мапи. Меѓутоа, достапен е само нацртот 
или планот на мрежата, главно без детали за 
инфраструктурата на мрежата (дијаметар на 
цевки, материјали, местоположба на вентили, 
итн.).
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Управување со мрежата

Хидрауличниот модел во Epanet софтвер 
за дистрибутивниот систем во Кочани е 
направен и калибриран за просечниот проток 
во денот во 2013. Меѓутоа, не постои тим кој 
моментално работи со хидрауличниот модел. 
Моделот е направен за следните сценарија за 
побарувачката во 2018 и 2030:

�� Просечна побарувачка во денот,

�� Максимална побарувачка по час со проток 
за противпожарна заштита.

КЈП Водовод Кочани има воспоставено 
SCADA и инсталирано мерни точки за 
протокот и притисокот на вода во системот 
за водоснабдување. Главната контролна 
станица се наоѓа во пречистителната станица. 
Воспоставениот систем овозможува следење 
на протокот и притисокот на водата на неколку 
места или точки во системот. Сите зони на 
притисок се следат со постоечкиот SCADA 
систем. Визуелно, системот SCADA е прикажан 
на Слика 5.

Постоечкиот SCADA систем кој се состои 
од два сервери, за комуникација користи радио 
комуникација или фиксни линии (сервер на 
стариот систем) и GPRS (сервер на новиот 
систем). Новиот систем ја опфаќа SQL сервер 
базата на податоци за складирање на историски 
податоци од двата сервери. 

Процесот на организирање на целата 
мрежа во DMA е започнат многу одамна. 
Моментално, идентификувани и потврдени се 
неколку DMA зони:

�� Тркање-Бања, Број на приклучоци: 490; 
Број на население: 2,000,

�� Подлог - Мојанци, Број на приклучоци: 
496; Број на население: 2,000,

�� Бели - Број на приклучоци: 110; Број на 
население: 400,

�� Оризари - Број на приклучоци: 902; Број на 
население: 4,000.

Овие локации постојано се следат, и сите 
податоци се на располагање. 

Сликата 6 во продолжение го покажува 
постоечките DMA во мрежата во Кочани.

Сите DМA постојано се следат, особено 
минималниот ноќен проток. Постои 
значителна евиденција на профилот на проток 
во сите сезони за одредени DМA кои може 
да бидат многу корисни при анализата на 
Неприходната вода и нејзините компоненти. 
Меѓутоа, потемелна анализа за Неприходната 
вода не е направена.

Во претпријатието сè уште е актуелна 
идејата за поделба на мрежата на дополнителни 
DМA и затоа, особено за целите на тековниот 
проект „Намалување на Неприходната вода 
во Југоисточна Европа” се предлагаат некои 
дополнителни DМA (Слика 7.)

КЈП Водовод Кочани обезбеди податоци за 
бројот на истекувања во дистрибутивните и 
сврзните цевки во 2012, 2013 и 2015 (до август).
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Табела 3 Број на дефекти/истекувања во 
дистрибутивната мрежа, 2013

ГОДИНА PVC ЦЕВКИ ДРУГИ ЦЕВКИ ВКУПНО

2012 82 7 88

2013 118 2 120

Извор КЈП Водовод Кочани

Табела 4 Број на дефекти/истекувања во 
сврзните цевки според материјалот, 2012, 2013 

ГОДИНА PVC ЦЕВКИ

2012 160

2013 163

Извор КЈП Водовод Кочани

Во тековната 2015 година, за периодот од 
јануари до јули, КЈП Водовод Кочани пријавил 
вкупно 170 истекувања во дистрибутивната 
мрежа, вклучително и на приклучоците. 

Потрошувачка на вода

КЈП Водовод Кочани обезбедува 24 часа 
водоснабдување за потрошувачите. Не постојат 
рестрикции на системот. Според последните 
податоци од прашалникот IBNET за фискалната 
година 2014, вкупната потрошувачка (вкупна 
потрошувачка-1.460.040 м3/година/опслужено 
население - 37.000) изнесуваше 108.11 литар/
лице/ден.

4.2. Проценка на 
комерцијалното работење 

Тарифите ги предлага КЈП Водовод Кочани и 
нив мора да ги одобри советот на општината. 
Тие треба да се пресметаат согласно на 
„Методологијата за утврдување на цената 
на вода за пиење и управување со урбаните 
отпадни води” изработена од Министерството 
за транспорт и врски. КЈП Водовод Кочани 
врши наплата од две главни категории на 
потрошувачи, а тоа се домаќинства и правни 
лица (јавни институции и комерцијални/
индустриски потрошувачи).

Табела 5 Структура на тарифи на КЈП Водовод 
Кочани

КАТЕГОРИЈА ЦЕНА НА ВОДА,  
МКД/М3

ЦЕНА ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЈА,  

МКД/М3

Домаќинства 35.50 15.00

Правни лица 65.00 18.00

Извор: КЈП Водовод Кочани 2015; (1 евро-61.5 МКД)

КЈП Водовод Кочани има усвоено пишана 
политика за мерење, фактурирање и наплата. 
Процедурите е потребно да се надградат така 
што ќе се опфати целиот процес на читање 
на водомери, фактурирање и наплата, како и 
односи со клиентите.

Финансиските сметки се подготвуваат 
согласно на националните сметководствени 
с тандарди,  како и меѓународните 
сметководствени стандарди. 

КЈП Водовод Кочани го користи софтверот 
за сметководство од Megasoft Plus, кој 
редовно се ажурира. Софтверот овозможува 
сметководството за цените да се поврзе со 
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општиот сметководствен систем. Приходите и 
трошоците се книжат за различни услуги кои 
ги дава КЈП Водовод Кочани. Финансиските 
сметки се состојат од биланс на успех, извештај 
за приходите и извештај за промените во 
капиталот.

5. ВОДЕН БАЛАНС

Некои од компонентите на водниот биланс 
и индикаторите за успешностс во однос на 
Неприходната вода, дефинирани од страна 
на Меѓународната асоцијација за вода /
Специјализирана работна група за загуби на 
вода, се прикажани подолу. Водниот биланс 
(годишен просек претставен во м3) е подготвен 
врз основа на расположливите податоци за 
периодот од јануари 2014 до декември 2014.

Табела 6 Воден баланс и индикатори за перфор-
мансот за 2014 

Вкупно произведена вода во м3 4,457,710

Фактурирана измерена потрошувачка во м3 1,448,178

Фактурирана неизмерена (паушална сума) 
потрошувачка во м3 69,482

Нефактурирана измерена потрошувачка во м3 70,000

Нефактурирана неизмерена потрошувачка во м3 39,500

Потрошувачка по глава на жител  
(литар/лице/ден)

107,23

Просечен број на членови на домаќинство 4

Проценета грешка во измерената потрошувачка 
во %

20

Проценета грешка во нефактурирана измерена 
потрошувачка во %

10

Проценета грешка предизвикана од неисправност 
на водомерот во %

3%

Проценета грешка во текот на обработката на 
податоците во канцеларијата во %

1

Вкупна должина на дистрибутивни и транспортни 
доводи (од DN50) во км

148

Број на приклучоци на регистрирани потрошувачи 15,200

Број на неактивни приклучоци 3,500

Просечна должина на приклучок (од границата на 
парцелата до водомерот) во m

10

Просечен притисок во целиот систем во m 40-60

Просечна цена за вода во € 0.75

Варијабилни трошоци за производство и 
дистрибуција на вода (ограничувачки трошоци за 
вода) во €

0.2

Годишни оперативни трошоци (без амортизација) 
во €

2,236,636

Неприходна вода NRW (м3) 2,940,050 

Неприходна вода NRW (%) 65.95

Извор: КЈП Водовод Кочани
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6. ЗАКЛУЧОЦИ, 
ПРЕПОРАКИ И КЛУЧНИ 
АКТИВНОСТИ

Општ заклучок

Еден од главните фактори кои влијаат на 
ефикасноста и стабилноста во обезбедувањето 
услуги, како и на претпријатието во целина, 
е високото ниво на неприходна вода. Според 
последните податоци од 2014, прикажани 
во Табела 6, вредноста на неприходна вода 
изнесува 65.95 проценти од вкупните приходи 
во системот искажани како апсолутна вредност 
– 2,940,050 м3/годишно. Моменталната вредност 
на непрофитната вода треба да претставува 
голема загриженост за КЈП Водовод Кочани 
и тоа само укажува на неопходноста да се 
продолжат и интензивираат активностите за 
намалување на неприходна вода.

Врз основа на техничкиот дел од извештајот 
за истражувањето, главните технички 
предизвици за КЈП Водовод Кочани може да 
се групираат на краткорочни, среднорочни и 
долгорочни мерки и активности.

Краткорочни мерки (за помалку од 
една година):

�� Да се преземе од интернет бесплатен ГИС 
систем или да се набави комерцијален 
софтвер,

�� Да се основаат и екипираат тимови 
за мапирање, ГИС и хидраулично 
моделирање,

�� Да се воспостави воден биланс, а тој процес 
помага да се разбере големината, изворите 

и трошоците на Неприходната вода (со 
софтвер),

�� Да се развие стратегија/акциски план за 
намалување на Неприходната вода,

�� Да се анализира минималната ноќна 
потрошувачка и да се пресметаат 
приближно реалните загуби на вода во 
зоната на мерење (во зоната која не е 
покриена со постоечкиот SCADA систем, 
да се спроведе кампања за мерење на 
протокот со мобилни ултразвучни мерачи 
на проток),

�� Да се развие детален план за мерење на 
притисокот во период од 24 часа (влез 
во системот, просечна и највисока точка 
во системот.) (кампањата за мерење на 
притисокот може да се спроведе со логери 
со интегриран сензор за притисок),

�� Поправката на видливите истекувања 
(поправка на видливи и пријавени 
истекувања (најдобро во рок од 24 часа 
од пријавувањето) е несомнено една од 
најочигледните и основни интервенции 
кои треба да се направат со најголем 
приоритет,

�� Да се воспостави Одделение за откривање 
на истекувањата.

Додека се одвива теоретската обука за 
Неприходна вода за вработените на КЈП 
Водовод Кочани за време на проектот, 
следниот реален чекор е да се започне со 
имплементација на методологија и техники 
кои се реализирани со обуката во однос на 
разни теренски активности за откривање 
на истекувањата на терен. Неприходната  
вода не може да се намали доколку нема 
силна посветеност од страна на КЈП Водовод 
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Кочани за преземање на „Проактивна 
политика” кон активностите за откривање 
на истекувањата. Воспоставувањето на 
одделение за откривање на истекувањата 
и идентификувањето на соодветен број 
на вработени лица кои ќе работат како 
дел од акцискиот тим за Неприходна 
вода претставува апсолутна нужност во 
прво време. Евидентна е потребата да се 
адресираат проблемите и ограничувањата 
кои се поврзани со воведувањето на 
програма за намалување на Неприходна 
вода во КЈП Водовод Кочани. За справување 
со Неприходната вода потребен е високо 
мотивиран и обучен специјализиран кадар 
кој се служи со „најсовремена опрема” 
и техники. Користењето на локалните 
знаења во разбирање на секојдневното 
работење на системот за дистрибуција и 
барањата на побарувачка на вода, исто така 
се од суштинско значење.

�� Н а м а л у в а њ е т о  н а  При ви д н и т е 
загуби (неовластена потрошувачка; 
бесправни приклу чоци, кражба и 
измама; непрецизност на водомерите на 
потрошувачите, грешки во прибирањето и 
трансферот на податоци; избор и големина 
на водомерите).

Среднорочни мерки (за една до 
три години):

�� Целосно ажурирање на катастарот за 
мрежата на водоснабдување и објектите 
во новооснованиот ГИС систем,

�� Да се започне со употреба на веќе 
дизајнираниот софтвер за моделирање на 
мрежата во секојдневната работа, особено 
за поделба на мрежата на DМA,

�� Хидрауличниот модел на мрежата за 
водоснабдување обезбедува пристап до 
вредностите на хидрауличните параметри 
и резиме на главните линии на доводот на 
вода и целата мрежа за водоснабдување. 
Накратко, хидрауличниот модел е 
репрезент на соодветниот систем за 
водоснабдување. Притоа, неопходно е да се 
врши негово калибрирање за да се добијат 
вредностите за протокот и притисокот 
како во реалниот систем. Постои можност 
да се споредат  резултатите добиени 
од хидрауличниот модел со бројните 
измерени податоци на терен,

�� Поделбата на постојните и нови DМA на 
помали зони (подзони-subDМA – трајни 
или виртуелни) за да подобро се толкуваат 
податоците од кампањата за мерење на 
протокот и притисокот. Поставување 
приоритет во однос на подзона subDМA 
со повисоки загуби на вода,

�� Анализа на прецизноста на водомерите 
на потрошувачите, база на податоци за 
водомерите на потрошувачите (старост, 
тип, бренд, класа на прецизност)  и 
процедура за читање на водомерите и 
фактурирање,

�� Продолжување на програмата за замена 
на водомерите на потрошувачите кое ќе 
помогне за намалување на комерцијалните 
загуби/неприходна вода,

�� Користење на податоците од постоечкиот 
SCADA систем и развој на детален план за 
мерење на протокот во период од 24 часа – 
да се опфати главниот довод во системот, 
главните резервоари, пумпни станици, 
избрани DМA (со еден или повеќе доводи).
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Долгорочни мерки (за период 
подолг од три години):

�� Да се намали Неприходната вода (NRW) 
која се проценува дека изнесува 65.95% 
(2014) од вкупната количина внесена вода 
во системот преку следење на Акцискиот 
план (т.е. имплементација на мерки 
како што се проактивно откривање 
на истекувањата, замена на цевки, 
намалување на притисокот…); на 47,30% 
до 2017,

�� Замената на стари цевки и цевки во 
лоша состојба, како и приклучоци 
од поцинкувани цевки ќе помогне да 
се намалат реалните загуби на вода/
Неприходна  вода,

�� Да се инсталираат вентили за намалување 
на притисокот на критични места за да 
се намали притисокот и да се намалат 
варијациите во текот на денот и ноќта,

�� Имплементација и редовно ажурирање 
на Акцискиот план за намалување на 
Неприходната вода.
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