
 

ЈП Водовод и канализација-Скопје извршува основна дејност 
собирање, пречистување и дистрибуција на здравствено исправна 
вода за пиење, неопходна за животот на граѓаните и за 
функционирање и развој на Градот Скопје.  

Покрај тоа што вршиме собирање, пречистување и 
дистрибуција на здраствено исправна вода за пиење, го следиме, 
унапредуваме и одржуваме постоечкиот фекален и атмосферски 
канализационен систем на подрачјето на Град Скопје со своите 
општини. 

Согласно Инвестиционата програма во 2013 година приоритет 
беше ставен на подобрување на водоводната и канализационата 
инфраструктура.  

За да може водоводниот систем да биде во согласност со 
развојот на Градот Скопје односно со урбанистичките планови и 
потребите на корисниците се вршеше одржување, проектирање и 
реконструкција на постоечката водоводна мрежа. Во однос на 
канализациониот систем се вршеше негово редовно одржување со 
цел квалитетно одведување на урбаните отпадни води  
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Ресертификација на системите за квалитет 

Во 2013 година се изврши ресертификација на системите за квалитет ISO и 
HACCР кои за првпат беа имплементирани во 2010 година. Со имплементирањето на 
стандардот ISO 9001:2008 се воспостави систем за менаџмент со квалитет за 
производство и снабдување со вода за пиење, одведување на атмосферски и фекални 
води и услуги од доменот на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води. Со 
имплементирањето на НАССР системот се идентификуваа специфичните опасности и 
беа превземени превентивни мерки за управување со тие опасности, со цел 
избегнување на било каков ризик од несакана дистрибиција на здраствено неисправна 
вода. 



Водата што ја користи Градот Скопје за водоснабдување е стерилна уште на 
самото извориште. Истата секојднево се санитира и контролира во сопствена и 
надворешни лаборатории според највисоките стандарди за безбедност кои важат во 
светот. Квалитетното водоснабдување му овозможува на Градот Скопје здрав и безбеден 
развој бидејќи водата е основен предуслов за човековиот напредок во сите области. 

Водата од Изворот Рашче и од водоснабдителниот ситем е една од најчистите, 
најбезбедните и најдобрите во поблиската и поширока околина на регионот и во европски 
и светски размери. Превентивно водата само подлежи на хлорирање со гасен хлор во 
посебно конструирана постројка за таа намена со сите мерки на превентивна заштита 
пропишана за ваков тип на постројки. Согласно препораките на Светската Здравствена 
Организација (СТО) како и позитивните прописи на нашата земја поврзани со оваа 
област водата во Скопје се хлорира во вредности на околу 0,3 милиграми на литар. 

Водата спаѓа во групата на средно минерализирани води, со ниски содржини на 
органски материи, со неутрална pH средина, ниска содржина на азотни соединенија, 
отсуство на тешки метали и тврдост. Со ваков физичко-хемиски состав водата се 
вбројува во подземни изворски води со висок квалитет. 

Во изминатата 2013 година изработени се 21.362 хемиски и микробиолошки 
анализи и добиените резултати одговараат на Правилникот за безбедност на водата за 
пиење (Сл.Весник на РМ бр.46/08). 

Лабараториите кој што функционираат во Центарот за санитарна контрола од 
страна на Институтот за акредитација на Република Македонија се сертифицирани 
односно акредитирани. по стандардот ISO/IEC 17025:2006 - општи барања за 
компетентност на лабораториите за тестирање и калибрирање. Резултатите добиени од 
нашите лабаратории се валидни на целата територија на Европската Унија. 
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Квалитет на водата 



 
 
 
Вкупното годишно производство на вода во изминатата 2013 година изнесуваше 

102.700.170 м3 вода и истото ги отсликува светските трендови за рационално 
искористување на водните ресурси, а притоа процесите се одвиваат на одржлив начин. 
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Производство на вода 
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Реконструкција на водоводна мрежа 

ЈП Водовод и канализација-Скопје изминатата 2013 година спроведе серија проекти со кои 
беа реконструирани 14 километри од постоечката водоводна мрежа. Со реконструкциите 
беа заменети дотраените азбест цементни и поцинкувани цевки со нови со поголем 
профил цевки изработени од дуктилно железо и од полиетилен. 
ЈП Водовод и канализација-Скопје и во 2014 година ќе продолжи со реконструкција на 
постоечката водоводна мрежа за што се одвоени 120 милиони денари, со кои се 
планирани 15 километри од постоечката водоводна мрежа да се реконструираат со една и 
единствена цел подобрување на квалитетот на водоснабдувањето. 



Теренските услови во Градот Скопје се такви што има потреба од висинско 
зонирање на системите за водоснабдување и снабдувањето со вода се врши со помош на 
препумпни станици и хидрофори. Во насока на подобрување на водоснабдувањето, дел од 
препумпните станици и хидрофорот во с.Кондово беа автоматизирани со тоа што беа 
вградени фрекфентни регулатори и софтстартери со помош на кој беше надминат 
проблемот со променливиот притисок на вода во повисоките населени места.  
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Во насока на редовно и квалитетно одржување на водоводната мрежа, во 

изминатата 2013 година теренските екипи извршија 13 604 интервенции 
  

Автоматизирање на системите за водоснабдување 

Одржување на водоводната мрежа 



Tеренските екип при ЈП Водовод и канализација - Скопје во изминатата 2012 
година со брзи и ефикасни интервенции на сите пријавени односно евидентирании 
 Во насока на редовно и квалитетно одржување на канализационата мрежа 
теренските екипи во изминатата 2013 година извршија 134 335 интервенции. 

 
 

зационата 
мрежа извршиja 
115 854 

ЈП Водовод и канализација - Скопје 

Одржување на канализационата мрежа 



 

Како претпријатие постојано воведуваме новини со цел да излеземе во пресрет на 
потребите на корисниците и на модерното време на живеење. Имено изготвивме 
апликација за плаќање на сметките преку интернет.  Станува збор за софтвер преку кој 
секој корисник може преку интернет да ги плати своите доспеани сметки за вода и смет 
како и да има увид на состојбата на својот профил. За да се користи оваа услуга 
поттребно е само да ја отворите веб страната на претпријатието www.vodovod-
skopje.com.mk и да се регистрирате со името и презимето на кое што се води сметката 
како и шифрата на вашата сметка. Плаќањето на сметките преку интернет може да се 
врши со сите платежни картички. Со оваа апликација одговораме на брзиот начин на 
живот кое го носи модерното време, па сега наместо да ги плаќате сметките на класичен 
начин на нашите шалтери и да губите непотребно време сега истото ќе можете да го 
направите за само за неколку минути преку своите персонални или пак лап топ 
компјутери и уреди кои овозможуваат интернет конекција било да сте во земјата или пак 
во странство.  ЈП Водовод и канализациј-Скопје и во наредниот период ќе продолжи со 
имплементирање на вакви новитети, се со цел што повеќе да се доближиме до Вас 
корисниците. 
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