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БИЛТЕН
Здружение на даватели на комунални услуги
на Република Северна Македонија

Покрај постојната понуда на обуки, Регионалната мрежа за развој 
на капацитети за водоснабдување и санитарни услуги во ЈИЕ (RCDN) 
каде АДКОМ е член, во моментов развива нови програми во обла-
ста на собирање, одведување и третман на отпадните води. 

Оваа област е идентификувана како нов предизвик во регио-
нот на Западен Балкан. Темата е во согласност со приоритети-
те на меѓународните финансиски институции и донаторите и 
истовремено поттикнува меѓусебна соработка помеѓу здруже-
нијата на општини и јавни комунални претпријатија (ЈКП). Со-
бирањето, одведувањето и третманот на отпадните води е не-

сомнено приоритет во регионот. Потврда за тоа е подобрената 
координација помеѓу меѓународните финансиски институции 
и донаторите на регионално ниво. Исто така важноста на от-
падните води овозможува непосреден дијалог на национално 
и регионално ниво (на пример во однос на трендови, искуства, 
политики, искуства, итн.). Исто така, овој сектор е од најголе-
ма важност за здруженијата на ЈКП, како и за здруженијата на 
општини, што значи дека фокусот на отпадните води веднаш 
поттикнува пристап на нивна меѓусебна соработка што е пак 
една од уникатните карактеристики на регионалната мрежа 
RCDN.

Подготовка на Програми за обука за собирање, 
одведување и третман на отпадни води, наменети 
за вработените во ЈКП и општините, преку учество на 
АДКОМ во Регионалната мрежа за развој на капацитети 
за водоснабдување и санитарни услуги во ЈИЕ (RCDN)
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Пандемијата предизвикана од вирусот covid-19, ја потенцира-
ше важноста на општините и ЈКП во испорака на водоснабду-
вање и санитарни услуги кон граѓаните. Исто така, одредени 
истражувања спроведени во Швајцарија, Холандија и други 
земји покажаа траги на вирусот во системите за одведување и 
третман на отпадните води што овозможува истите во иднина 
да се користат за воспоставување на системи за рано преду-
предување во однос на појава на вирусот и негово следење.

Фокусот на новите програми за обука во рамки на RCDN е ста-
вен посебно на овој сектор затоа што: 

(а) постои солидна логика и оправдување за тоа:

 y Процесот на подготовка, развивање и спроведување 
на проекти за собирање, одведување и третман на от-
падните води во форма на инвестиции во капитална 
инфраструктура воглавно се карактеризира со многу 
предизвици, па дури и неуспеси.

 y Во моментов, фокусот на општините и ЈКП е насочен 
воглавно на инвестициите и градежните работи додека 
честопати се занемарува важноста на функционирање-
то и одржувањето на пречистителните станици за от-
падни води.

 y Така, општините и нивните ЈКП се соочуваат со уште 
поголеми потешкотии откако ќе се изградат пречисти-
телните станици за отпадни води, и посебно во делот 
на нивно функционирање и одржување, како и управу-
вање со милта.

(б) претставува можност: 

 y Во текот на изминатата деценија, беа обезбедени зна-
чителни неповратни средства во вид на грантови, како 
и кредитна поддршка за изградба на пречистителни 
станици за отпадни води од страна на националните 
институции, меѓународните финансиски организации 
и донаторската заедница во сите земји од Западен Бал-
кан. 

 y Пречистителните станици за отпадни води се добра 
можност за зголемување на свесноста и добар пример 
за развој на капацитетите бидејќи се заснова на јасно 
изразена побарувачка од страна на ЈКП и општините 
кои се конкретно и целосно вклучени во проектите за 
инфраструктура за собирање, одведување и третман 
на отпадните, а со тоа и ја потврдуваат потребата за 
обуки во оваа област.

Во рамки на RCDN беше спроведена детална проценка на 
потребите за обука во три чекори со: (1) спроведување на ге-
неричко истражување за проценка на потребите во регионот, 
(2) посета и интервјуа со вработените на пречистителни ста-
ници за третман на отпадни води во С. Македонија воглавно 
финансирани од SECO и EU и (3) организирање на настани за 
размена на знаења и искуства за понатамошно прецизирање 
и валидирање на наодите од генеричкото истражување. 

Проценката идентификуваше специфична потреба во однос 
на следниве области што ќе бидат опфатени со програмите за 
обука за собирање, одведување и третман на отпадните води:

(а) Вовед во системите за отпадни води за ЈКП и општините 
кои се во процес на планирање, развивање и спроведу-
вање на инфраструктурни проекти, и  

(б) Зајакнување на техничките капацитети на ЈКП за функ-
ционирање и одржување на системите за отпадни води 
во општините кои веќе имаат изградено пречистителни 
станици за отпадни води.

Проценката на потребите за обука понатаму детектираше 
дека трансферот на знаење и прифаќањето на надлежностите 
од страна на општините и ЈКП за време на спроведувањето на 
проектот од страна на изведувачите одговорни за изградба и 
пуштање во употреба на пречистителните станици за отпадни 
води, како и направената обука на персоналот, не се доволни 
за да се обезбеди одржливо функционирање и одржување на 
постројката на долг рок. 

Затоа во рамки на новите програми за обука кои се равиваат 
во рамки на RCDN мрежата, приоритет се дава на: 

а) јакнење на капацитетите на локалните експерти за отпад-
ни води како обучувачи и 

б) вклучување на партнерските здруженија во RCDN (имено, 
здруженија на ЈКП како што е АДКОМ и здруженија опш-
тини), за да бидат во можност самостојно да ги испорачу-
ваат овие програми за своите членки и да го фацилитира-
ат трансферот на знаење.

Првично е предвидено е да се направи пробно спроведу-
вање на програмите за обука во 3 земји (Албанија, Босна и 
Херцеговина и Северна Македонија). Овој процес го води 
конзорцииумот на консултанти што го сочинуваат Holinger од 
Швајцарија и UNA Consulting од Босна и Херцеговина, во тесна 
координација со националните партнерски здруженија, како 
и Тимот за спроведување на RCDN проектот, како и  Герман-
ската Агенција за меѓународна соработка GIZ и Швајцарскиот 
секретаријат за економски прашања SECO. Посебно поддрш-
ка на процесот се дава од страна на експертите на Швајцар-
ското здружение за води VSA, како и Германското здружение 
за води, отпадни води и отпад DWA. 

АДКОМ како член на RCDN е активно вклучен, придонесува 
во процесот и е одговорен за спроведување на активностите 
во земјата.

Во моментов, партнерските здруженија на општини и ЈКП, 
вклучително и АДКОМ заеднички работаат на подготовка на 
сеопфатен сет на 3 програми за обука за отпадни води, наме-
нети за вработените во ЈКП и општините. 

Целната група за овие програми: (а) Донесувачите на одлуки 
и менаџерскиот кадар во ЈКП и општините (на пр. Директо-
ри и технички директори на ЈКП, Раководители на техничкиот 
сектор во ЈКП, Градоначалници, Раководители на секторот за 
комунални услуги во општините, итн.), како и (б) Техничкиот 
оперативен кадар во ЈКП и општините (на пр. раководители и 
инженери на пречистителни станици за отпадни води, врабо-
тени во општините кои работаат на оваа проблематика, итн.).

Освен развој на содржината на програмите за обука, клучни 
новитети се „јакнење на локалниот капацитет“ и „пазарна 
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ориентација“. И двата апспекти придонесуваат за нивна одр-
жливост. Програмите вклучуваат практична наместо теорет-
ска настава што овозможува презентирање на практични ис-
куства, нивен трансфер и применливост во реална ситуација.

За да се обезбеди јакнење на локалниот капацитет предви-
дено е националните здруженија на ЈКП и општини да номи-
нираат локални експерти кои ќе бидат обучени да постанат 
обучувачи. Уште повеќе предвидено е најмалку половина од 
овие експерти да бидат од ЈКП и/или општините. На овој на-
чин би се создала една група на обучувачи која би ги спрове-
дувала овие Програми како дел од годишните програми на 
асоциајциите. За да се обезбеди добра координација Коорди-
наторите за обука во националните здруженија се исто така 
вклучени во овој процес.

Акцентот е ставен на развој на вештините за фацилитирање 
и коучинг на групата на обучувачи бидејќи досегашното ис-
куство покажува дека главните тесни грла се појавуваат по га-
рантниот период на изградбата на пречистителната станица 
за отпадни води, кога на изведувачот ќе му заврши договорот, 
а со текот на времето се зголемува потребата за одржување 
на постројката. Затоа посебен акцент е даден на оспособу-
вање на локалните обучувачи за да бидат во можност да од-
говорат на тие предизвици. 

Програмите за обука се спроведуваат во согласност со разви-
ените Стандарди за квалитет на RCDN, како и Стандардите за 
квалитет на Тренинг центарот на АДКОМ. Стандардите за ква-
литет на RCDN ја потенцираат ориентацијата кон партнерските 
здруженија (на пр. вклучување на националните здруженија 
во развојот на програмите за да се обезбеди контекстуали-
зација согласно специфичностите во пооделни земји) и ори-
ентираност кон самите учесници од ЈКП и општините (на пр. 
флексибилност во адаптирање на програмата, олеснување на 
размената и трансфер на знаење помеѓу самите учесници). 

Трите програми за обука се состојат од различни модули кои вк-
лучуваат различни теми и формати за јакнење капацитети (како 
на пр. обуки, настани за размена на искуства и добри пракси 
(peer exchange), вебинари, онлајн платформа за размена, и сл.).

Согласно мапирањето направено од страна на АДКОМ, во 
земјата има 19 пречистителни станици за отпадни води кои 
се функција, од кои 10 се изградени во периодот 2015 - 2019 
година, 7 кои се изградени во периодот 2000 - 2010 година, 
и 2 кои се изградени пред 2000 година. Од нив 3 имаат капа-
цитет 95.000 - 120.000 еквивалент единици, 8 имаат капаци-
тет од 12.000 до 53.000, а 8 се помали постројки со капацитет 
од 1.250 до 8.000 еквивалент единици. Покрај овие, има и 7 
пречистителни станици за отпадни води кои поради различни 
причини не се во функција. Проценките говорат дека повеќе 
од 80 милиони евра се досега инвестирани во секторот отпад-
ни води, а во подготовка се уште десетина проекти за соби-
рање, одведуваи и третман на отпадни води каде е вклучен 
и најголемиот проект за изградба на пречистителна станици 
за отпадни води во Скопје во вредност од 136 милиони евра.

Имајќи во предвид дека функционирањето и одржувањето на 
пречистителните станици за отпадни води не е можно без со-
одветно обучен кадар, фокус на Тренинг центарот на АДКОМ 
во наредниот период ќе биде ставен на создавање на група на 

локални обучувачи и спроведување на Програмата за Зајак-
нување на техничките капацитети на ЈКП за функционирање 
и одржување на системите за отпадни води во општините 
кои веќе имаат изградено пречистителни станици за отпад-
ни води. Тоа е воедно и приоритет на Швајцарскиот секрета-
ријат за економски прашања SECO, кој е еден од најголемите 
донатори во секторот на отпадни води во земјава и регионот 
на Западен Балкан.

Целта на програмата е учесниците да можат да ги проценат 
различните системи на отпадни води и да развијат стратегии 
за подобрување на постојните системи на организациско и 
практично ниво.

Специфичните цели на програмата се: (1) Да се подобри зна-
ењето, вештините, методите и алатките на ЈКП за управување 
со системите за отпадни води и (2) Да се зголеми свеста на 
општинскиот персонал и менаџментот на ЈКП за предизви-
ците во функционирањето и одржувањето на системите за 
отпадни води и нивната улога и одговорности во овозможу-
вање услуги за одржливо собирање и третман на отпадните 
води за нивните граѓани.

Целна група на Програмата се: (а) Технички персонал на ЈКП: 
Технички Директор; Стручен персонал; Членови на тим за 
спроведување на проект/ Проектна единица; Персонал во 
лабараторија, и (б) Вработени во општините и раководство 
на ЈКП: Членови на УО на ЈКП; Раководител и вработени во 
Сектор/ одделение за комунални работи; Директор и Финан-
сиски директор во ЈКП.

Должината на програмата е адаптирана според потребите на 
целната група. Програмата за Техничкиот персонал на ЈКП 
вклучува 5 мод ли односно до 10 денови за обука распореде-
ни во 7 мерки за временски период од 9 месеци. Програмата 
вклучува: 1 вебинар (0,5 ден), 1 еднодневна и 3 дводневни 
обуки и 2 еднодневни размени (peer exchange).

Во програмата се обработуваат следните теми: Вовед во соби-
рање, одведување и третман на отпадни води, како и вовед 
функционирање и одржување на пречистителни станици за 
отпадни води, Технологии за третман на отпадни води (осно-
вен и напреден курс), Еенергетска ефикасност и управување 
со милта, како и други релевантни теми поврзани со функцио-
нирање и работа на пречистителни станици (комуникација со 
јавноста, безбедност и здравје при работа, јавни набавки). 

Програмата за вработените во општините и раководството 
на ЈКП е пократка и вклучува 1 модул, односно до 2,5 денови 
за обука, распоредени во 3 мерки за временски период од 
2 месеци. Програмата вклучува: 1 вебинар (0,5 ден), 1 едно-
дневна обука и 1 еднодневна размена (peer exchange).

Во програмата се обработуваат следните теми: Вовед во со-
бирање, одведување и третман на отпадни води, како и во-
вед функционирање и одржување на пречистителни станици 
за отпадни води,  

Програмата ја спроведуваат локални обучувачи на АДКОМ 
кои ќе поминат серија на обуки за обучувачи заедно со екс-
пертите на Консултантот.  

Согласно планот, се очекува дека Обуката на обучувачите ќе 
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се спроведе во периодот октомври - ноември 2020 година и 
дека на крајот на годината односно почетокот на следната го-
дина ќе започне пробното спроведување на Програмата во 
земјата со учество на претсавници на ЈКП и општините.

Учесниците во Програмата ќе имаат корист од:

 y Трансферот на знаење од страна на локалните и меѓу-
народните експерти кое е прилагодено на состојбата 
во земјата

 y Размената на искуства и учење од другите учесници во 
Програмата, на пр. преку модерирани групни дискусии

 y Учењето од Добри практики врз база на досегашни-
те искуства, утврдени предизвици и научени лекции 
од функционирање на пречистителните станици за 
третман на отпадни води

 y Посетите на лице место и виртуелни посети на пречис-
тителните станици за третман на отпадни води со прак-
тични примери под водство на искусни експерти.

 y Можноста за кнтинуирана размена со другите учесни-
ци преку воспоставена онлајн платформа.

За повеќе информации и условите за учество во Програмата, 
заинтересираните ЈКП и општини можат да се обратат во Кан-
целаријата на АДКОМ.

RCDN проектот е заеднички финансиран од Швајцарскиот др-
жавен секретаријат за економски прашања (SECO) и Сојузно-
то германско министерство за економска соработка и развој 
(BMZ) и административно е вграден во „Отворениот региона-
лен фонд за Југоисточна Европа - Модернизација на општи-
ните Услуги (ORF MMS)”, кој го спроведува GIZ во име на BMZ.

Регионалната мрежа за развој на капацитети за водоснабду-
вање и санитарни услуги во ЈИЕ (RCDN) вклучува 3 регионални 
организации: НАЛАС, IAWD и Аквасан мрежата од БиХ, како и 
15 Здруженија на ЈКП и Здруженија на општини од 6 земји од 
регионот на Западен Балкан.

Во прилог фотографии од ПСОВ во Република Северна Македонија:

ПСОВ во Кичево

Здружение на даватели на комунални услуги на Република Северна Македонија



5

ПСОВ во Струмица
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ПСОВ во Кочани
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Покрај редовните активности во поглед на главната дејност на 
претпријатието, секојдневните активности за подобрување и 
унапредување на водоводната и канализациската мрежа во 
град Скопје, ЈП Водовод и канализација – Скопје настојува да 
делува со општествено одговорни активности во согласност 
со потребите на корисниците и граѓаните на град Скопје. 

ЈП Водовод и канализација – Скопје, како општествено одго-
ворна компанија, покрај апелите за разумна употреба на во-
дата и еко пораките на сметките, кои се дел од кампањата за  
заштита на природата и природните водни ресурси спроведу-
вана во соработка со Пакомак, започна и онлајн кампања под 
мотото „Биди одговорен, однесувај се совесно“. Имено, кам-
пањата се однесува на поткревање на јавната свест за заштита 
на водоснабдителниот систем, заштита на природниот извор 
Рашче, поткревање на јавната свест за климатските промени 
и последиците од истите врз природата и природните извори, 
за промена на нашето однесување во однос на рационална-
та и совесна употреба на водата. Кампањата посветува вни-
мание и на штетното влијание на дивите приклучоци како и 
поткревање на иницијатива за пријавување на истити со цел 
нивно отстранување. Оваа кампања исто така се однесува и 
на заштита на системот за одведување на урбани отпадни 
води, односно канализацискиот систем. Одржувањето на сис-
темот за одведување на урбани отпадни води и третманот на 
отпадните води е од исклучително значење за заедницата, за 
санитарната и здравствена заштита, како и за заштита на жи-
вотната средина од загадување. Канализацискиот систем не 
е депонија. При неодговорно и несовесно одлагање на отпад 
во системот за одведување на урбани отпадни води, се нару-
шува  неговата функционалност и најчесто доаѓа до излевање 
на отпадните води, кои доколку не се пречистени и правилно 

третирани штетно влијаат врз здравјето на луѓето и врз живот-
ната средина. 

Кога сме кај третманот на отпадните води, големо задовол-
ство е да се каже дека ЈП Водовод и канализација – Скопје, 
веќе две години управува со ПСОВ Волково, а во моментот 
работи и на постапна реализација на најавениот капитален 
проект ПСОВ Скопје. 

Со потпишување на Договорите помеѓу Владата на Републи-
ка Северна Македонија и Европската Инвестициона Банка и 
Европската Банка за Реконструкција и Развој се затвори фи-
нансиската конструкција за Проектот за Изградба на Пречис-
тителна Станица на град Скопје. Во согласност со одредените 
фази за имплементација на капиталниот проект ПСОВ – Ско-
пје, во вредност од 136.000.000 евра, ЈП Вововод и канализа-
ција – Скопје работи на реализација на истиот, што е доказ 
за заложбите за унапредување на условите за живот за сите 
граѓани како и инвестирањето во високо квалитетна животна 
средина. 

Во моментов тече рокот за поднесување апликации за 
претквалификации за избор на најповолен понудувач за про-
ектирање и изградба на постројка за третман на отпадни води 
Скопје. До сега околу 50-тина компании појавија интерес за 
превземање на документите за аплицирање. Ги повикуваме 
сите компании, кои ги исполнуваат условите, да аплицираат, 
а Документите за претквалификација може да се добијат во 
канцеларијата на Проектната единица за имплементација на 
Проектот за ПСОВ – Скопје, во Дирекцијата на ЈП Водовод и 
канализација – Скопје, ул. Лазар Личеноски бр. 9, или елек-
тронски на wwtp-project@vodovod-skopje.com.mk. 

ЈП Водовод и канализација – Скопје, јавен сервис во 
согласност со потребите на граѓаните
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Пробиштип е првата општина во земјава која почна со ком-
постирање на отпадот. Осумдесет семејства од проштипската 
населба Калниште и од централното градско подрачје дено-
виве почнаа со компостирањето, а во функција се ставени две 
компостерки. Проектот „Биоотпад“ се реализираше со ев-
ропски пари. Директорот на Јавното комунално претпријатие 
„Никола Карев“ во Пробиштип, Ненад Павичевиќ вели дека 
80 семејства добиле канти, кои се со чипови.

– Така да нашето возило со Џипиес систем ќе го собира тој от-
пад и ќе го носи во тие компостерки, каде што како краен про-
извод ќе се добие компост, којшто комуналното претпријатие 
ќе го користи за одржување на зелените површини, вели Па-
вичевиќ.

Градоначалникот на Општина, Пробиштип, Драган Анастасов 
забележа дека заинтересираноста кај граѓаните за ваквата се-
лекција и компостирање на отпадот е голема, а според него 
бенефитот од овој капитален проект допрва ќе се види.

– Уникатен по својата природа, опфаќа дел од населението и 
дел од угостителските објекти во општина Пробиштип кои се-
лектираат органски отпад, што во временски рок од неколку 
години ќе стане наша секојдневна практика. Зачувувањето на 
животната средина е едно од првите поглавја кое ќе биде от-
ворено во процесот на приближувањето на нашето општест-
во кон Европската Унија, вели Анастасов.

Проектот „Плаќај колку што создаваш отпад“ – Биоотпад е 
финансиран од програмата БалканМед. Проект се спроведува 
на територијата од три држави, Република Северна Македо-
нија, Република Грција и Кипар.

 – Буџетот наменет за нашата општина изнесува 277.758 од 
кои 214.288 се употребени за набавка на специфична опрема, 
односно две компостерски единици, осовременување на во-
зилото за изнесување отпад на ЈКП „Никола Карев“ со уред за 
мерење на километражата и количеството отпад кое го прима 
од секое семејство, како и контејнери и канти за учесниците 

Општина Пробиштип прва почна со 
компостирање на отпадот
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во овој проект, односно 80 семејства и два поголеми контеј-
нери за угостителските објекти, вели Анастасов.

Корисник на опремата е ЈКП „Никола Карев“ и истата е веќе 
во употреба од страна на претпријатието. Пробиштипскиот 
градоначалник забележа дека жителите на Пробиштип се 
единствени во државата кои добиле ваков вид опрема преку 
фондовите на Европската Унија.

– Исто така, ние сме првата општина во државата каде се до-
биени прецизни податоци за количествата отпад, кои се соз-

даваат на ниво на домаќинство. Процените од направените 
студии за овој проект искажуваат економски, но и значај-
ни бенефити во делот за зачувување на животната среди-
на, којашто е наш приоритет, вели Анастасов.

Проектот Биоотпад се реализира во соработка со Универзите-
тот „Гоце Делчев“-Штип. Проектот „Биоотпад“ е инвестиција 
од 17 милиони денари средства од ИПА програмата за преку-
гранична соработка. 

Превземено од: https://sitel.com.mk/jp-vodovod-skopjani-pijat-
kvalitetna-voda
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ЈП Комунална хигиена-Скопје воведe новитети кај услугата 
за собирање и транспорт на кабастиот отпад од домовите на 
граѓаните. Жителите на градот Скопје коишто имаат потре-
ба да се ослободат од својот стар мебел и неупотребливите 
електронски и електрични уреди, можат на бесплатниот те-
лефонски број 0800 222 33 да ја нарачаат услугата за поди-
гнување и транспорт со специјалните возила на ЈП Комунална 
хигиена-Скопје. Со воведените измени на услугата, граѓаните 
ќе имаат можност да ја одберат опцијата нивниот кабаст от-

пад да биде преземен директно од внатрешноста на домот, 
без разлика дали станува збор за индивидуални или за колек-
тивни домаќинства.

 Услугата за собирање кабаст отпад од домовите на граѓаните 
се наплатува согласно Ценовникот за дополнителни дејности 
на ЈПКХС, донесен од страна на Советот на Градот Скопје, на 
28.05.2020 година

Превземено од: http://www.khigiena.com.mk/content/?id=3336

ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ - Скопје воведува 
новитети кај услугата за собирање кабаст отпад 
од домовите на граѓаните
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Во насока на обезбедување на квалитетни и ефикасни кому-
нални услуги за потребите на граѓаните и стопанството, наба-
вена е нова опрема и тоа:

 y Едно специјално возило за собирање и транспорт 
на комунален цврст отпад, со носивост од 8 м3.

 y 20 метални контејнери од 1,1 м3;

 y 20 пластични канти од 240 литри;

 y 250 пластични канти од 120 литри;

 y 2 тримери за косење трева;

 y 1 моторна пила.

Активности спроведени во периодот 
мај - август 2020 год. од страна на ЈКП 
„Илинден“ - н.Илинден

 y Извршено е подобрување и модернизација на мрежа-
та за улично осветлување во должина од 1.295 м. при 
што се поставени нови 36 комплет улични светилки, а 
во исто време е извршена замена на 594 прегорени 
светилки со нови ЛЕД светилки.

 y Во рамките на проектот „Со зеленило против загадување-
то“ извршено е хортикултурно уредување и озеленување 
на јавни површини на повеќе локации во Општината, на 
вкупно 20.000 м2;

 y Во соработка со „ПАКОМАК“ обезбедени се 10 плас-
тични контејнери за селектирање отпад - амбалажно 
стакло, кои се поставени на локации во повеќе населе-
ни места во општината.

Изработил,
Миле Атанасовски, ЈКП. „ИЛИНДЕН“

Директор,
Игор Филиповски
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ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје со цел подобра 
информираност на граѓаните на град Скопје, го објаву-
ва неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на 
водата за пиење, добиен од анализите спроведени во 
Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва ла-
бораторија во државата која го акредитира своето рабо-
тење според стандардот ИСО17025:2018.

Секторот за санитарна контрола во периодот од 
29.06.2020 до 03.07.2020 зема 899 примероци за физич-
ко-хемиска и 899 примероци за микробиолошка анали-
за на вода за пиење од 56 мерни места во град Скопје. 
Согласно добиените резултати од испитувањата, сите 
примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за 
безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен ве-
сник на РМ, бр.183/18).

Превземено од: https://sitel.com.mk/jp-vodovod-skopjani-
pijat-kvalitetna-voda

ЈП Водовод: Скопјани пијат квалитетна вода
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