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РЕЗИМЕ 

Водните ресурси се клучен елемент на социо-економскиот развој на државата. И покрај 
тоа, деградацијата на водните екосистеми e во пораст како резултат на комбинираното 
влијание на притисоците поврзани со потребите на развојот (пр. демографски промени, 
урбанизација, земјоделство, индустријализација) и глобалните промени (пр. климатски 
промени). Следствено, водниот стрес и поврзаните ризици (пр. загадување, поплави и 
суши) се во пораст, поткопувајќи го интегритетот на екосистемите и перспективите за 
развој. Во таков контекст, Националната развојна стратегија (НРС) дава можност за 
промена на парадигмата за управувањето со водите како основа за промена на пристапот 
во планирањето, изведбата,  одржувањето и користењето на водостопанската 
инфраструктура. Новиот пристап кој во предвид би ги имал пошироките општествени, 
економски и политички приоритети има подобри перспективни на одржливост и 
потенцијал да ја намали асиметријата во распределбата на „добивките и трошоците“ од 
управувањето со водите и другите поврзани ресурси во географски, социјален и 
трансгенерациски контекст. 
Составен од шест главни целини, овој извештај дава преглед на некои од главните 
аспекти поврзани со управувањето со водите и водостопанската инфраструктура кои 
треба да бидат дел од процесот на изработка на НРС. Во првиот и вториот дел, тој се 
осврнува на контекстот, стратешкото опкружување и главните предизвици на две главни 
нивоа и тоа: а) систем за управување со водите во поширока смисла и б) водостопанска 
инфраструктура во контекст на системот за управување со водите. Концептуалните 
основи за анализата произлегуваат од современите пристапи на интегрално управување 
со водите, водна сигурност, екосистемски пристап, пристап на адаптација кон 
климатските промени, градење на отпорност.  
На овие две нивоа, даден е осврт на институционалната поставеност и клучните 
чинители, нивната улога во системот, но и можната улога во изработката на НРС. 
Дополнително, во во овој дел вклучен е преглед на релевантните национални политики, 
стратешки документи, планови и програми кои треба да се консултираат и/или усогласат 
во рамките на процесот на изработка на НРС.  
Врз основа на преглед на релевантна документација и податочни бази, извештајот се 
осврнува на главните предизвици во управувањето со водите и водостопанската 
инфраструктура во контекст на пошироката рамка на одржливиот развој.  
Во третиот дел, извештајот дава преглед на достапните податоци кои што може да се 
користат како појдовни основи за разбирање на моменталната состојба на системот (и 
инфраструктурата), како и за поставување на соодветни индикатори со чијашто помош 
би се следеле идните резултати во рамките на целите на одржливиот развој. Првични 
формулации и/или насоки на овие индикатори исто така се вклучени во извештајот.  
Заради поврзување на главните експертски анализи со перцепциите, ставовите, 
потребите и визијата на пошироката јавност, во својот чеврт дел, извештајот дава преглед 
на клучните инпути во оваа тематска област од процесот на широки консултации.  
Со оглед на широкиот опфат на тематската област, во петиот дел на извештајот даден е 
преглед на поврзаноста со клучните трансферзални теми од интерес за НРС (Управување 
со ризици од катастрофи и отпорност, Добро владеење, Социјална инклузија и родови 
прашања, Дигитализација и иновации, Пристап заснован на човекови права), како и 
клучните појдовни основи и индикатори во контекст на државата. 
Конечно, на крајот извештајот дава преглед на заклучоците од анализата и низа на 
концептуални насоки од релевантност за понатамошниот процес на изработка на НРС. 
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1. Вовед – контекст, стратешко опкружување, предизвици 

Водата е витален природен ресурс и клучен двигател на општествениот и економскиот 
развој. Таа е незаменлив дел од системите за производство на храна и енергија на кои се 
потпира економијата и животот во целина. Деградацијата на водните екосистеми, како 
на глобално ниво, така и и кај нас, e во пораст како резултат на комбинираното влијание 
на притисоците поврзани со развојот (пр. демографски промени, урбанизација, 
земјоделство, индустријализација) и глобалните промени (пр. климатски промени). Како 
резултат на тоа, водниот стрес и поврзаните ризици (пр. загадување, поплави и суши) се 
во пораст, поткопувајќи го интегритетот на екосистемите и перспективите за 
општествениот развој.  
Водните ресурси се клучен елемент на социо-економскиот развој на Република Северна 
Македонија. Нивната важност e уште поголема со оглед на тоа што земјата нема пристап 
до море. Хидрографските и хидролошките карактеристики на земјата се уникатни, со 
оглед на тоа што околу 84% од достапните количини на води потекнуваат од нејзината 
територија која е поделена на четири главни сливни подрачја (Вардар, Струмица, Црн 
Дрим и Јужна Морава). Сите речни сливови се прекугранични, поради што влијанието 
врз водите на територијата на државата има и прекугранични ефекти.  
Достапните годишни водни ресурси по глава на жител се околу 3,074 m3/година што е 
блиску го границата на расположливите водни ресурси неопходни за одржлив развој. 
Очекуваните стапки на намалување на ефективните врнежи и нивната просторна и 
временска прераспределба, може дополнително да ги намалат расположливите водни 
ресурси и зголемат водниот стрес и поврзаните ризици.  
Загадувањето на водите е голем проблем во земјата, особено на (деловите на) водните 
тела во контакт со урбанизираните и индустриските области, како и подрачјата со 
концентрирано и интензивно земјоделско произдводство. Со оглед на големината на 
овие проблеми, во текот на изминатите години во повеќе населени места изградени се 
пречистителни станици, а во најава се инвестиции за дополнително подобрување на 
состојбата со пречистувањето. Дел од овие системи се соочуваат со оперативни и 
финансиски проблеми, кои негативно влијаат врз нивната ефикасност и одржливост. 
Загадувањето и другите проблеми поврзани со управувањето со атмосферските води 
скоро и да не се третираат, со исклучок на неколку ветувачки иницијативи.  
Дополнително, има позитивни примери на мерки во намалување на т.н. дифузно 
загадување од земјоделските активности. Сепак, станува збор само за одделни 
иницијативи од помал обем поддржани од донаторски проекти, а не за системски пристап 
на државно ниво.  
Во вакви услови, се очекува зголемување на потребата за вода и притисокот од 
загадувањето како резултат на проекциите за понатамошен земјоделски развој, 
забрзаната урбанизација и индустријата. Ваквиот развој наметнува потреба од 
внимателно планирање на користењето и балансирање на различните, конкурентски 
намени на водата.  
Сепак, и покрај важноста на водите, институционалниот и поширокиот општествен 
одговор се чини недоволно ја следат растечката комплексност на предизвиците. 
Напредната правна рамка која е резултат на значително усогласување со релевантните 
директиви на ЕУ, иако потребен, сепак е недоволен предуслов за подобро управување. 
Проблемите со институционалната поставеност, нејасната поделба на одговорностите 
помеѓу надлежните институции и нивната недоволна соработка, недостатокот на човечки 
ресурси, недоволните финански средства се само дел од причините за слабостите на 
системот. Доброто разбирање и квантифицирање на причините за овие состојби, 
усвојување на современите управувачки пристапи (пр. Интегрално управување со 
водните ресурси, Водна сигурност и сл.) и мобилизирањето на поширок општествен 



одговор се помеѓу клучните елементи на идното планирање во рамките на Националната 
развојна стратегија 2022-2042. Притоа, стратегијата треба да овозможи подобрување на 
главните меѓусебно поврзани компоненти на системот, кои за потребите на стратегијата 
може да се дефинираат во следниот поедноставен облик: 
 
Табела 1. Компоненти на системот на управување со водите 

 Компонента  Опфат / функции 

1 Планирање 

Воспоставување и користење на податочни бази 
Планови за управување со сливни подрачја 
Инвестициски планови и програми 
Усогласување со други релевантни планови, стратегии и 
програми на национално и локално ниво (просторно и 
урбанистичко планирање) 

2 
Имплементација на мерки / 
инвестиции 

Финансирање на имплементација на плановите и програмите 
на мерки 
Надлежности во реализацијата на капитални инвестиции 
Одржување на мерките/инфраструктурата (надлежности и 
финансирање) 
Инструменти за обезбедување на комплементарност на други 
поврзани планови и проекти со целите на управувањето со 
водите 

3 
Издавање на дозволи и 
инспекција 

Регулирање на искористувањето на водите 
Регулирање на испуштањето на отпадни води 
Регулирање на уредувањето на водотеците и користењето на 
речен нанос 
Контрола на други извори на загадување на водите 

4 
Мониторинг на водите и 
управување со податоци 

Мониторинг на квантитет на водите (метеорологија, 
хидрологија, површински и подземни води) 
Мониторинг на квалитет на водите (физичко-хемиски, хемиски, 
биолошки) 
Информативен систем за водите (внесување, размена и 
користење на податоци од страна на засегнатите страни) 

5 
Комуникации и учество на 
јавноста 

Механизми за вклучување на јавноста низ сите фази на 
управување со водите 
Подигнување на свеста за користењето на водите 
Механизми за вклучување на маргинализирани, сиромашни и 
социјални ранливи групи 

 
1.1. Водостопанска инфраструктура во контекст на управувањето со водите  

Водостопанската инфраструктура има централно место во управувањето со водите, а со 
тоа и идниот развој. Таа вклучува широк спектар на објекти и системи чијашто цел е да 
обезбедат поголем број на витално важни функции. Нејзини главни намени во контекст 
на развојот се а) обезбедување на вода со соодветен квалитет и квантитет за 
задоволување на потребите на населението, б) искористување на економскиот 
потенцијал на водите, в) заштита на животната средина од загадување и г) намалување 
на ризиците од штетното дејство на водите (на пр., поплави и суши).  
Во контекст на Република Северна Македонија, со оглед на комплексноста на темата и 
бројните намени, надлежностите околу планирањето, изградбата, одржувањето и 
искористувањето на водостопанската инфраструктура се поделени помеѓу голем број на 
институции на национално и локално ниво. 
Поради големиот опфат на оваа тематска област и поврзаноста со скоро сите други теми 
од одржливот развој, за потребите на Националната развојна стратегија, ќе се применува 



(во модифициран облик) рамката на пристапот на т.н. на Водна сигурност (Water Security, 
UN Water 2013). Оваа рамка се однесува на „капацитетот на населението да обезбеди 
одржлив пристап до вода во соодветни количини и прифатлив квалитет заради 
одржување на животот, добросостојбата, социо-економскиот развој, заштита од 
загадувањето и катастрофите поврзани со водите и за зачувување на екосистемите 
во контекст на одржување на мирот и политичката стабилност.“ Рамката на Водната 
сигурност ја овозможува следната поделба на водостопанската инфраструктура во 
согласност со нејзините главни компоненти: 
 
Табела 2. Поделба на водостопанската инфраструктура според целите и намената 
 Компонента на Водна 

сигурност 
Подобласти релевантни за државата 

1. 
Вода за пиење и обезбедување 
на добросостојбата на 
населението 

1.1. Водоснабдување за сите (вклучувајќи ги и 
сиромашните и социјално ранливите домаќинства) 

1.2. Санитација и хигиена (одведување и безбедносен 
третман на отпадни води) 

2. Економски активности и развој 

2.1. Производство на храна (наводнување и одводнување 
во земјоделството) 

2.2. Производство на струја (хидроенергетика) 
2.3. Индустриско производство 
2.4. Воден транспорт и туризам 

3. 
Опасности поврзани со водите и 
климатските промени 

3.1. Одбрана од поплави 
3.2. Одбрана од суши 

4. Екосистеми 

4.1. Намалување на деградација на екосистемите (од 
водостопанскиот развој) 

4.2. Примена на зелена инфраструктура (решенија 
засновани на природата) за одржување на 
интегритетот на екосистемите 

 
Овој извештај главно се осврнува на управувањето со водите и водостопанската 
инфраструктура од аспект на животната средина, без да се навлегува во техничките 
прашања кои се дел од другите тематски извештаи (на пр., енергетика, земјоделство, 
транспорт, индустрија).  
Дополнително, сите теми/подтеми се анализирани низ призмата на т.н. трансферзални 
(cross-cutting) прашања (управување со ризици од катастрофи, добро владеење, родова 
перспектива, дигитализација и социјална инклузија). 
Националната развојна стратегија дава можност за промена на парадигмата за 
управувањето со водите како основа за промена на пристапот во планирањето, 
изведбата,  одржувањето и користењето на водостопанската инфраструктура. 
Ваквата инфраструктура која во предвид ги зема пошироките општествени, економски и 
политички приоритети има подобри перспективни на одржливост и потенцијал да ја 
намали асиметријата во распределбата на „добивките и трошоците“ од управувањето со 
водите и другите поврзани ресурси во географски, социјален и трансгенерациски 
контекст. 
 
2. Преглед на институционалната структура и клучните чинители  

2.1. Преглед на релевантни стратегии, (повеќе)годишни програми и планови 

Во продолжение се посочени позначајните законски акти и стратешки документи, за 
различните приоритети од Секторската анализа за управување со водите и водостопанска 
инфрастуктура. Најголемиот дел од посочените документи се релевантни и за двата 



аспекти на анализата, па затоа понатаму во текстот фокусот е ставен на водостопанската 
инфраструктура. Што се однесува до системот за управување со водите во целина, покрај 
овие, важни се и други секторски/тематски документи кои може да се анализираат во 
подоцнежните фази на изработка на НРС.  

● Вода за пиење и обезбедување на добросостојбата на населението 
Основни закони за комуналната инфраструктура поврзана со водоснабдувањето на 
населението и одведување и третман на отпадните води, се Законот за водите (Службен 
весник на РСМ бр. 87/08 од 15.07.2008 год, бр. 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 52/16) и Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 
отпадни води (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 68/2004, 28/2006, 
103/2008, 17/2011, 54/2011 и 163/2013) и Законот за утврдување на цени на водните 
услуги (Службен весник на РМ бр. 7/2016).  
Законот за водите обезбедува правна основа за заштита и управување на водите во 
Република Северна Македонија1. Се уредува начинот на користењето и експлоатацијата 
на водните ресурси, заштитата од штетното дејство на водите, заштита на водата од 
сеопфатна екстракција и загадување, управување со водните ресурси, извори за 
финансирање и начинот на финансирање на активности поврзани со управувањето на 
водите, концесии, прекуграничните водни ресурси, како и други прашања од значење во 
поглед на обезбедување на единствен режим на користење на водите.  
Со Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води се 
утврдуваат условите и начинот за снабдување со вода за пиење и одведувањето на 
урбаните отпадни води во реципиентите преку водоснабдителниот и канализациониот 
систем, изградбата, одржувањето, заштитата и приклучувањето на водоснабдителните и 
канализационите системи, односите помеѓу давателот и корисниците на услугите, како 
и надзор врз спроведувањето на овој закон. 
Со Законот за утврдување на цени на водните услуги и измените во Законот за 
енергетика, на Регулаторната комисија за енергетика и беше определена уште една 
надлежност и тоа во доменот на регулирање на цените на водните услуги, односно 
утврдување на тарифите за снабдувањето со сурова вода и вода за пиење, собирање и 
одведување на урбани отпадни води и пречистување на отпадни води2. 
Покрај законската регулатива која се однесува на комуналната и водостопанската 
инфраструктура, значајни документи се Националната стратегија за води за периодот 
од 2012 до 2042 година, како и документот Развој на Национална студија за вода. 
Националната стратегија за води утврдува како треба да изгледа секторот за периодот до 
2042 година и кои се потребните чекори и активности. 
Документот Развој на Национална студија за вода, како дополнување на 
Водостопанската основа од 1974 година, специфично ја анализира сегашната состојба на 
системите за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, со 
пепораки за подобрување на состојбата до 2041 година3.  
За разлика од Националната стратегија која Собранието ја донесе во 2010 година, 
Плановите за управување со речните сливови сè уште не се усвоени. Сепак, стратегијата 
не содржи конкретни инвестициски стратешки цели и приоритети, ниту пак мерки и 
активности за нивно спроведување. Во теков контекст, Водостопанската основа (1972), 

 
1 Во периодот на изработка на овој Извештај во тек е постапка за измени и дополнувања на Законот за 
водите. Измените предвидуваат бројни аспекти кои треба да се земат во предвид во изработката на НРС: 
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=72850  
2 Претходно тарифите беа утврдувани од страна на јавните комунални претпријатија и градоначалниците, 
а се одобруваa од страна на општинските совети.  
3 Документот е изработен во рамките на проект и не е официјално објавен, иако содржи корисни 
информации од интерес за НРС. 



иако без правна важност, сè уште се користи како референтен документ во управувањето 
со водите. Дополнително, таа е земена во предвид во Просторниот план на државата 
(2004 – 2020). Со оглед на ова, не постои комплетна планска основа за управување со 
водите. 
Од повеќето извештаи, за регионален развој на комуналната инфраструктура, значајни 
се: Специфичен план за имплементација на Директивата 98/83/EC на Советот од 3 
ноември 1998 година за квалитетот на водата наменета за човечка потрошувачка и 
Специфичен план за имплементација на Директивата на Советот од 21 мај 1991 година 
за третман на урбаните отпадни води (91/271 / ЕЕЗ). 

● Економски активности и развој 
Покрај законот за водите, следен основен закон кој се однесува на водостопанската 
инфраструктура за наводнување и одводнување е Законот за водостопанство (Службен 
весник на РСМ 51/2015). Со донесувањето на овој закон, престанаа да важат Законот за 
водостопанствата и Законот за водните заедници. Со новиот закон заради вршење на 
дејностите на водостопанството, Владата на Република Северна Македонија го основа 
Акционерско Друштво „Водостопанство на Република Северна Македонија“ со што се 
централизира управувањето со системите за наводнување и одводнување, односно 
постоечките водостопанства прераснаа во подружници на АД Водостопанство.  
Други позначајни документи кои се однесуваат на водостопанската дејност се: 
Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020 
и Инвестициски план за водостопанска инфраструктура за периодот 2015-2025 со кој 
се дефинирани капиталните инвестиции во реализација на новите водостопански 
инфраструктурни објекти но и потребните инвестициски вложувања во рехабилитација 
и реконструкција на постојната инфраструктура за наводнување и одводнување. 

● Опасности поврзани со водите и климатските промени 
Во доменот на  управувањето со опасностите и ризиците поврзани со водите, покрај 
регулативата од аспект на водите релевантни се уште неколку поврзани закони и плански 
документи. Законот за заштита и спасување кој ги уредува системот за заштита и 
спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, 
животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и 
други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба  
Планирањето на развојот на системот се базира на Националната стратегија за 
заштита и спасување кој е петгодишен плански документ за планирање и подготвување 
на мерки за заштита и спасување и утврдување на стратешки среднорочни цели за 
заштита и спасување. Имплементацијата на националната стратегија се врши преку 
годишните програми за заштита и спасување. Заради спроведување на организирана 
заштита и спасување, учесниците во системот за заштита и спасување имаат обврска 
донесат планови засновани на проценката на штетите од природни непогоди и други 
несреќи.  
Со Законот за управување со кризи се уредува системот за управување со кризи а, и тоа: 
организацијата и функционирањето, одлучувањето и употребата на ресурсите, 
комуникацијата, координацијата и соработката, процената на загрозеноста на 
безбедноста на Републиката, планирањето и финансирањето. Од 2011 воведена е 
методологијата за интегрирана проценка на сите ризици и опасности.  
Законот за хидрометеоролошки дејности го уредува функционирањето на Управата за 
хидрометеоролошки работи и одговорностите на Управата. Со Законот се воспоставува 
единствен метеоролошки и хидролошки систем за набљудување и се утврдуваат 
обврските за предупредување и известување поврзано со екстремни временски услови. 
Законот за локалната самоуправа ги уредува надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа. Според него, општините имаат изворна надлежност за спроведување, 



подготовка и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните 
добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците 
предизвикани од нив. Тие, исто така има и други надлежности во управување со 
поплавите кои се делегирани со други секторски закони.  
Други релевантни основи за оваа проблематика се Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, Законот за градење, Закон за спроведување на просторниот план, Закон за 
здравствена заштита и други.  

● Екосистеми 
Основата за воведување на модерните пристапи на управување со водите (екосистемски, 
зелена инфраструктура, пристапи базирани на природата) може да се најде во повеќе 
законски решенија, особено како резултат на усогласувањето со некои клучни директиви 
на ЕУ. Покрај тие од доменот на водите, во оваа насока голема улога имаат и другите 
закони од областа на животната средина, природата итн. Сепак, во државата нема 
системски решија и подзаконска регулатива и насоки, како ни доволно експерти за нивно 
посеопфатно применување.  
Сета наведена регулатива, планови и стратегии без користени во изработката на овој 
извештај. Националната развојна стратегија (НРС) дава платформа за нивна 
дополнителна процена од аспект на физибилноста во контекст на сегашните предизвици 
на општеството, како и во изнаоѓањето на синергии со другите комплементарни планови 
ставени во контекст на одржливиот развој.  
 
2.2. Мапирање на клучните чинители во рамките на тематската област и нивната 

улога во Националната развојна стратегија 

Систем за управување со водите 

Владата на Република Северна Македонија е главното извршно тело одговорно за 
усвојување на главните (плански и други) документи кои ги поднесуваат соодветните 
министерства. Во рамките на системот за управување со водите, владата го воспоставува 
Националниот совет за водите, Советите за управување со речните сливови и ги одобрува 
и ја следи реализацијата на Плановите за управување со речните сливови. Исто така, ги 
прегледува и испраќа на усвојување во парламентот Националната стратегија за водите 
и Водостопанската основа. Дополнително, таа е одговорна за донесување одлуки по 
однос на целите на животната средина, категоризацијата на водите, усвојување на 
програмите за собирање и третман на отпадните води, издавање на концесии и одземање 
на дозволи, воспоставување на државна мониторинг мрежа за површински и подземни 
води, воспоставување на системи за рано предупредување (пр. од поплави), како и 
обезбедување на средства за инвестиции и управување со водите.  
Со оглед на тоа, владата е централно тело и главното ниво каде што треба да се случува 
хармонизацијата на стратегиите, плановите и политиките во управувањето со водите на 
интегрален начин.  
Специфични надлежност и функции во целокупниот систем за управување со водите се 
пренесени на неколку клучни министерства и други институции, пред сé: 

● Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) 
● Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) 
● Министерството за економија 
● Министерството за здравство 
● Управата за хидро-метеоролошки работи (УХМР) 
● А.Д. Водостопанство на РСМ 
● Државен инспекторат за животна средина – Сектор за водостопанска инспекција 
● Институт за јавно здравје и Центар за јавно здравје 



● Агенција за храна и ветеринарство 
● Институциите на системот за управување со кризи (Центар за управување со 

кризи - ЦУК, Дирекција за заштита и спасување - ДЗС, Националната платформа 
за намалување на ризици од несреќи и катастрофи) 

Покрај овие владини институции и тела, во системот на управување вклучени се и 
општините, како и многу други институционални и неинституционални засегнати 
страни. Некои од поважните, барем согласно регулативата, се Националнот совет за 
водите, Советите за управување со подрачјата на речен слив, кои во себе вклучуваат 
претставници на различни други интереси поврзани со управувањето со водите. Преглед 
на главните засегнати страни, нивната улога во системот за управување со водите, како 
и потенцијалната улога во развојот и реализацијата на НРС е даден во Анекс 1.   
Системот на интегрално управување со водите, како што е предвиден со регулативата, 
во пракса е нецелосно функционален. Ова особено се однесува на меѓуресорската и 
меѓусекторската соработка во управувањето и комуникација (пр. нефункционирањето на 
Националниот совет за водите и дел од Советите за управување со речните сливови), 
учеството на јавноста и други аспекти.  
Подобрувањето на функционалноста на институционалната рамка, јакнењето на 
професионалните и организациските капацитети на надлежните органи и клучните 
релевантни субјекти и нивна реална соработка (како дел од единствен систем), се помеѓу 
главните „влезни точки“ за долгорочен напредок во рамките на НРС. 

Водостопанска инфраструктура 

Во овој дел даден е општ осврт на институционалната поставеност во изградбата, 
функционирањето и одржувањето на водостопанската инфраструктура, во согласност со 
поделбата во Табела 2.  
Изградбата на инфраструктурата е високорегулирана активност преку бројни регулативи 
од областа на урбанистичкото планирање, животната средина, управувањето во водите, 
градежништвото. Главните процедури се формално-правно воспоставени, иако често не 
ја овозможуваат суштинската намена на инфраструктурата (пр. избор на најповолно 
решение врз основа на комбинација на финансиски, економски, социјални и еколошки 
параметри и согласно пошироките социо-економски приоритети). Ситуацијата со 
одржувањето на постојната и новоизградената инфраструктура е уште посложена, 
најчесто поради недостаток на финансиски, технички и човечки ресурси во рамките на 
надлежните тела. Потребите од одржливост и инструментите за нејзино обезбедување 
најчесто не се дел од проценките на физибилноста на инфраструктурните алтернативи.  
Добар дел од постојната водостопанска инфраструктура во државата е изградена пред 
повеќе децении во рамките на систем кој, и покрај високите технички/инженерски 
стандарди, недоволно ги адресирал прашањата поврзани со заштитата на животната 
средина, планирањето и користењето на земјиштето, одржувањето на интегритетот на 
екосистемите, како и на серија на клучни социјални и економски прашања. 
Дополнително, потребата од одржување на инфраструктурата и воспоставување на 
соодветни управувачки системи, вклучително и пристап до финансии, не е во целост 
интегрирана. Истовремено, притисокот за обезбедување на дополнителни „услуги“ 
поврзани со овој тип на инфраструктура продолжува да расте со оглед на урбанизацијата, 
индустрискиот и земјоделскиот развој, како и демографските трендови.  
Како резултат на тоа, државата се соочува со повеќе поврзани предизвици и тоа а) 
застарување на инфраструктурата и прогресивно намалување на нејзината 
функционалност, б) нецелосно дефинирани надлежности во управувањето со 
инфраструктурата на национално и локално ниво, в) недоволни финансиски 
инструменти кои ќе овозможат нејзино функционирање, г) негативни последици по 



животната средина, д) високо/растечко ниво на ризици од штетното дејство на водите и 
ѓ) недоволно искористување на можностите за праведен и рамномерен економски развој 
поради несоодветните политики и пристапи на планирање и управување со овој тип 
инфраструктура.  
Без навремено реагирање во надминувањето на овие причини, водостопанската 
инфраструктура ќе продолжи да се соочува со прогресивно намалување на 
функционалноста, растечки трошоци за одржување и лоши перспективи на одржливост.    

● Вода за пиење и обезбедување на добросостојбата на населението 
Надлежностите во инвестициите и одржувањето на овој тип инфраструктура се 
генерално делегирани на општинско/локално ниво. Станува збор за системите за 
водоснабдување, одведување и третман на отпадните води (фекални и атмосферски). 
Поддршка во инвестициите често се обезбедува преку различни владини програми (пр. 
МЖСПП, Биро за регионален развој и други). Одржувањето на инфраструктурата е во 
надлежност на јавните комунални претпријатија од кои голем дел се соочуваат со 
финансиски потешкотии (пр. поради недоволниот степен на наплата, големите трошоци 
за одржување на инфраструктурата, демографските промени, особено во помалите 
населени места, а со тоа и намалувањето на бројот на корисници на услугите). 
Вклучувањето на институциите на државно ниво во овој тип на инфраструктура е низ 
обезбедувањето на согласности и дозволи, преку финансиска поддршка, како и преку 
регулирање на цените/тарифите.  
Последново е една од поновите (позитивни) промени во управувањето со овој тип 
инфраструктура. Регулирањето на цените за водоснабдување и третман на отпадните 
води од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, им даде на 
општините и јавните претпријатија можност постепено да ги зголемуваат цените, 
поефикасно да се справат со покриеноста на водни услуги, да ги подобрат 
водоснабдувањето и санитарните услуги во сиромашни населени места, преку 
отстранување на социјалната исклученост и полесно да се справат со политичкиот 
притисок на локално ниво. Тарифите треба да ги обезбедат потребните средства за 
одржување и евентуална идна надградба на системите.  
Трошоците се очекува дополнително да растат преку воведувањето на системи за 
третман на отпадни води. Искуствата покажуваат дека овој сегмент се соочува со 
најголеми предизвици на одржливост. Има бројни примери на изградени пречистителни 
станици (особено во помалите/руралните населени места) кои што не можат да се 
одржуваат поради покачените трошоци и потребата од капацитети за одржување, кои не 
биле соодветно земени во предвид при дизајнирањето на системот (избор на технологија, 
локација, можно групирање на населените места).  
● Економски активности и развој 
Станува збор за дел од водостопанската инфраструктура кој се карактеризира со многу 
комплексна институционална поставеност каде што е потребно појаснување на 
надлежностите, изворите на финансирање и одржувањето.  
 
Табела 3. Генерален преглед на распределбата на одговорностите во клучните фази во 
циклусот на проектите за водостопанска инфраструктура 
 Планирање Дозволи Изведба Одржување Финансирање  
Производство на 
храна 
(наводнување и 
одводнување во 
земјоделството) 

МЗШВ 
МЖСПП 
 

МЖСПП 
МЗШВ 
МТВ 
Општини 

А.Д. 
Водостопанство  

А.Д. 
Водостопанство 

Наплата 

Индустриско 
производство 

МЕ 
 

МЖСПП 
МТВ 

Приватно Приватно Приватно 



Општини 

Производство на 
струја 
(хидроенергетика) 

МЕ 
МЕ 
МЖСПП 
Општини 

Приватно Приватно Наплата 

Воден транспорт 
и туризам 

МТВ 
МЕ 

МЖСПП 
МЕ 
Општини 

Државно 
Приватно 

Државно 
Приватно 

Државно 
Приватно 

Легенда: МТВ – Министерство за транспорт и врски, МЕ – Министерство за економија 
Од главните типови на инфраструктура во оваа категорија, со најголеми предизвици се 
соочува таа за потребите на производството на храна (наводнување и одводнување). Тоа 
е главно поради финансиските ограничувања и недоволниот капацитет на главното 
надлежна организација за одржување – Водостопанство на РСМ. Кај сите други типови 
на инфраструктура постои елемент на финансиска одржливост и посилен приватен 
интерес кој овозможува подобра одржливост4.  
● Опасности поврзани со водите и климатските промени 
Водостопанската инфраструктура за намалување на ризиците од штетното влијание на 
водите се состои од брани/акумулации, регулации на реки и поројни водотеци и системи 
за одводнување во урбаните и земјоделските површини5.  
Зависно од нивната намена, во управувањето со браните вклучени се повеќе надлежни 
институции. Браните до сопственост на државата кои се користат за наводнување и 
одбрана од поплави се доверени на управување на А.Д. Водостопанство на РМ. Притоа, 
режимот на управување се регулира од страна на МЗШВ/Управа за водостопанство, а 
одбраната од поплавите ја регулира МЖСПП (пр. преку дефинирање на резервен простор 
за одбрана од поплави). Браните кои како примарна намена ја имаат производството на 
електрична енергија, вообичаено се управуваат од страна на енергетските компании (пр. 
ЕСМ, ЕВН).  
Предизвиците во управувањето се поголеми кај објектите до надлежност на А.Д. 
Водостопанство поради недостатокот на финансиски и технички капацитети за нивно 
одржување. Браните/акумулациите кои се користат за производство на електрична 
енергија имаат подобро управување поради нивната поголема профитабилност.  
Регулациите на речните корита (заради одбрана од поплави и други намени), исто така 
имаат комплексна управувачка структура. Најчест проблем е недостатокот на средства 
за нивно одржување што не се зема во предвид при планирањето и проектирањето на 
регулациите. Во управувачка смисла, сите регулации на реките кои се во рамките на 
опфатот на општините се во нивна надлежност, а сите оние кои се вон тој опфат се во 
надлежност на А.Д. Водостопанство.  
Како резултат на застарениот пристап во уредувањето на водотеците, институциите 
овозможуваат реализација на мерки/практики за одржување кои ги поттикнуваат нивна 
(практично иреверзибилна) деградација (пр. преку т.н. хидроморфолошки промени) што 
не е во согласност со „духот“ на законодавството базирано на ЕУ директивите и 
модерните пристапи. Особено штетна пракса е користењето на речниот седимент, кои 
дури и во услови кога е регулирано (со издадена дозвола, или согласност од страна на 
надлежните), предизвикува нарушувања на речниот екосистем со бројни еколошки и 
потенцијално долгорочни економски последици. Техничката документација на основа на 

 
4 Одржливоста во овој контекст се однесува на долгорочноста на инфраструктурата, но не неопходно и 
нејзина оправданост во рамките на поширокиот социо-еколошки контекст. Пример за тоа се малите 
хидроцентрали кои веќе се контроверзна тема заради тоа што се смета дека ги приоритизираат приватени 
интереси на мала група на луѓе за сметка на јавниот интерес (штетата е општествена, а добивките се скоро 
исклучително приватни).  
5 За потребите на овој извештај последните два типа инфраструктура (одводнување на урбаните и 
земјоделските) површини се сместени во претходните две компоненти соодветно (управување со 
атмосферски води и дренажни системи).  



која се даваат согласностите/дозволите за користење на седимент се некомплетни од 
стручна гледна точка (без доволна анализа на геоморфолошките и еколошките процеси 
и одредување на стапки на одржливо користење кое нема да предизвика сериозна 
деградација на екосистемите. Ваквите „институционализирани“ штетни практики се 
помеѓу најсериозните закани кои што треба да се адресираат во рамките на НРС.  
Управувањето со ризикот од суши е релативно нова тема кај нас без особено влијание 
врз изборот на типот и режимот на работа на водостопанската инфраструктура. Оваа 
празнина треба да се пополни во рамките на пристапите за адаптација кон климатските 
промени и да стане дел од плановите за управување со водите. Инаку, и за оваа тема, 
надлежноста е идентична како по однос на управувањето со ризикот од поплавите.  
● Екосистеми 
Современите трендови мотивирани од научените (негативни) лекции од 
традиционалните, исклучиво инженерско-базирани, еднонаменски пристапи кон 
водостопанската инфраструктура, сé повеќе ја истакнуваат потребата од воведување на 
решенија засновани на природата (пр. зелена инфраструктура, екосистемски-заснован 
пристап). Станува збор за трансферзална тема со повеќекратна примена кај различните 
типови на водостопански прашања и инфраструктура. Такви се, на пример, 
реставрацијата на реките и другите екосистеми (заради подобрување на еколошките 
процеси и одбрана од поплави), примена на зелена инфраструктура во управувањето со 
атмосферските води (т.н. градови сунѓери), примена на технологии за третман на 
отпадни води базирани на природните процеси итн.  
За сите нив кај нас постојат единствено пилот иницијативи, а самиот пристап, иако 
длабоко интегриран во регулативата и стратегиите (пр. од областа на водите, природата), 
скоро да нема суштинска примена. Една од причините е и недостатокот на 
професионалци и експерти со соодветна едукација, што е резултат и на застарените 
наставни програми кај дел од релевантните образовни институции.  
 
2.3. Утврдување недостатоци во усогласеноста во целите на секторската политика 

Прелиминарна анализа на недостатоците е направена како по однос на системот за 
управување со водите во целина, така и по однос на различинте типови на водостопанска 
инфраструктура како важен дел од самиот систем.  

Систем за управување со водите 

● Планирање 
Иако изработката на планови за управување со речните сливови (ПУРС) е во голема мера 
разработена во рамките на државата, тие не се официјализирани и како такви имаат 
ограничено влијание врз управувањето со водите (со исклучок на донаторски 
финансирани проекти). Изработката и усвојувањето на овие планови ќе овозможи основа 
за промена на пристапот на управување, а самиот процес може да се искористи за 
дополнително зајакнување на капацитетите на надлежните институции. Можност за ова 
се гледа во најавениот ЕУ проект кој треба да овозможи изработка на вакви планови на 
ниво на држава, а овој процес може да се поврзе со НРС.  
Постои голема неусогласеност со други секторски стратегии, програми и планови со 
целите на управувањето со водите. Тука спаѓаат и урбанистичките планови како главни 
двигатели на инвестициите во инфраструктурата на локално ниво. Дел од причините се 
непостоењето на ПУРС. Ваквото усогласување е од огромна важност поради поврзаноста 
на управувањето со водите со голем број на други сектори (пр. земјоделство, енергетика, 
шумарство), како и трансферзални прашања (пр. управување со ризици). Ова е секако 
приоритет кој може да се адресира во рамките на НРС. 
● Имплементација на мерки / инвестиции 



Во отсуство на соодветни ПУРС6, реализацијата на инвестции и мерки во управувањето 
со водите и другите поврзани сектори е фрагментирано и неусогласено со целите на 
управувањето со водите. Голем број буџетски програми, финансиски инструмент и 
проекти со различно финансирање (на национално и локално ниво) се спроведуваат без 
соодветна приоритизација од аспект на управувањето со водите и често доведуваат до 
зголемување на проблемите (пр. претходно наведената ситуација со малите 
хидроцентрали, искористувањето на речниот седимент, субвенционирање на 
земјоделски практики кои штетно влијаат врз средината).  
Воспоставувањето на ПУРС треба да биде на начин што ќе овозможи подобро 
усогласување на другите секторски планови, за што, меѓу другото, потребно ќе биде 
значително зајакнување на капацитетите на надлежните тела во рамките на МЖСПП.  
● Издавање на дозволи и инспекција 
Спроведувањето на ПУРС како клучни документи на управување со водите, во голема 
мера се прави преку издавање на дозволи (пр. за користење на водите, испуштање на 
загадување во водите, користење на седимент), како и нивно соодветно спроведување. 
Во (пот)системот за издавање на дозволи вградени се поголем број процедури кои 
произлегуваат од директивните на ЕУ (пр. стратегиска оцена на животната средина, 
оцена на влијанието врз животната средина, интегрирани еколошки дозволи, 
водостопански согласности, концесии). Иако формалната страна е на системот на 
издавање дозволи е добро регулирана, сепак, се чини дека истите „пропуштаат“ проекти 
и мерки кои имаат докажано штетно влијание врз водите и животната средина во целост. 
Овие проблеми дополнително се потенцираат со оглед на ограничените капацитети за 
инспекциски надзор на „дозволените“ активности и контрола на нелегалните 
активности7.  
Очигледните решенија на оваа компонента на системот вклучуваат зголемување на 
капацитетот на администрацијата (по број, профил и експертиза), технички средства и 
буџет за теренските активности и анализите. За таа цел потребна е анализа на потребниот 
тип и обем на работа кои што надлежните органи треба да ги понесат.  
● Мониторинг на водите и управување со податоци  
Станува збор за една од најважните, а истовремено најзапоставувани аспекти од 
системот на управување. Значителните донаторски инвестиции во надградбата на 
мониторинг системот на водите не се следени со зголемување на капацитетите на 
надлежните органи (примарно УХМР) по однос на персонал, финансиски средства и сл. 
Поради недоволно разбирање на важноста на мониторингот, на истиот се гледа само од 
страна на трошоците, а не и добивките. Управувањето со водите, но и многу пошироко 
(управувањето со ризиците) единствено е можно доколку за тоа постојат соодветни 
долгорочни мониторинг податоци.  
Покрај недостатокот, честа забелешка е и непристапноста кон постојните историски 
податоци. НРС дава можност не само за подобрување на мониторинг системот, туку и во 
зголемувањето на транспарентноста и пристапот на податоците како основа на идното 
подобро управување.  
● Комуникации и учество на јавноста 
Учеството на јавноста и еден од темелите на новите пристапи на управување со водите 
во насока на демократизирање и децентрализирање на процесот на одлучување. 
Единствено на тој начин, управувањето ќе ги земе во предвид потребните социјални, 
економски, еколошки и други перспективи. Механизмите за учество на јавноста треба да 

 
6 Како и дополнителни студии и техничка документација што треба да произлезат од Плановите заради 
обезбедување на основа за спроведување на Програмата на мерки 
7 На пример, на ниво на цела држава активно се само два инспектори од областа на водостопанството и 
покрај обемот на работите и комплексноста на проблематиката во целина 



гарантираат дека управувањето ќе биде сензитивно на ранливостите на 
маргинализираните и сиромашните социјални групи.  
Иако овие механизми се регулирани во закон, нивното функционирање е единствено во 
услови кога постојат донаторски финансирани проекти. Вклучувањето на јавноста од 
страна на надлежните институции е недоволно проактивно и се практикува единствено 
заради запазување на формата, без да се направи напор да се дојде до вистинските 
потреби и идеи на сите засегнати од политиката на управување со водите. Социјалната 
инклузивност бара активно вклучување на социјално загрозени, сиромашни и 
маргинализирани групи во пристапот на управување со водите.    
Изработката на ПУРС е главниот процес за мобилизација на различните општествени 
групи. Но, за тие да можат навистина да придонесат кон процесот, потребно ќе биде 
нивно зајакнување (преку едукација, подигнување на свеста), но и преку изнаоѓање на 
иновативни пристапи на вклучување кои ќе оневозможат доминација на одредени 
(помоќни) интереси во одлучувањето.  
„Патоказот“ за јакнењето на капацитетот на системот за управување со водите во целина, 
согласно компонентите на оваа концептуална рамка, може да се исцрта како дел од 
најавениот процес на изработка на ПУРС. Во воведување на детална функционална 
анализа на ниво на цел систем, ќе се даде одговор на прашањата за најдобрата можна 
институционална поставеност и поделба на одговорностите, координацијата и 
комуникациските инструменти, како и потребата од кадровско, технички и финансиско 
зајакнување на вклучените институции. На тој начин, јакнењето на капацитетите ќе биде 
согласно потребите од инвестиции и управување (согласно т.н. Програми на мерки), а не 
единствено врз основа на политички цели и приоритети.  
Целокупниот процес може да наиде на отпор заради воспоставената „рамнотежа“ и 
поделбата на моќта помеѓу институции, но и другите политички чинители. Всушност, 
потребната реформа би подразбирала редистрибуција на моќта, заради поправичен 
пристап до придобивките од управувањето со водите во општеството. Релациите помеѓу 
главните институционални чинители веќе се комплицирани, што може да предизвикува 
дополнителен отпор на напорите за реформа. Компаративните искуства покажуваат дека 
управувањето на водите во државата е на многу ниско административно ниво (Сектор за 
води во рамките на Управа за животна средина во рамките на МЖСПП), со ограничена 
моќ за носење одлуки (дури и за интерните организациски прашања), како и без сопствен 
буџет. Примерите од ЕУ и регионот укажуваат на многу повеќе автономија, повисоко 
административно ниво (пр. агенција, директорат, управа и сл.) и пристап до сопствен 
буџет за голем број од компонентите/функциите на системот. Овие институционални 
промени одамна се тема на дебата во државата, без малку конкретна акција поради 
инертноста на системот и отпорите од одредени центри на моќ.  
„Реформираниот“ и надграден систем ќе има потреба од позначителни финансии. 
Управувањето со водите и водните услуги генерира значителни средства (околу 3.5 
милиони ЕУР8) годишно, сепак само мал процент од тоа се враќа во системот. 
Поголемиот дел од овие средства се прераспределени за други потреби на државата. 
Пренасочувањето на овие средства за потребите на управувањето со водите, исто така, 
може да предизвика отпор кој треба да се адресира во рамките на НРС.  

Водостопанска инфраструктура9 

● Вода за пиење и обезбедување на добросостојбата на населението 

 
8 Извор: Државен завод за статистика (Плаќања и надоместоци за отпадни води и заштита на површинските 
и подземните води, просек за 2019/2020) 
9 Преглед на основните параметри на статусот и предизвици на водостопанската инфраструктура за 
водоснабдување и управување со отпадните води се дадени во Анекс 5.  



Водоснабдување  
Обезбедувањето на вода за домаќинствата е главно преку локални водоснабдителни 
системи. Исто така има и неколку регионални системи за водоснабдување10. Околу 79% 
од населението снабдува со вода преку јавните комунални претпријатија (Анекс 2, Слика 
1). Преку локални системи и индивидуални (сопствени) системи се постигнува целосна 
покриеност на населението со вода за пиење. Постојат значајни разлики во покриеноста 
на населението со вода за пиење преку јавните претпријатија (Анекс 2, Слика 2). 
Скопскиот регион има највисок процент на покриеност (над 90%), додека Полошкиот 
регион и Североисточниот имаат најнизок (57.3% и 65.5%). За сите региони 
карактеристично е што дел од населените места се соочуваат со недостиг на вода за 
пиење. И покрај добрата покриеност со јавна водоводна мрежа во државата, сепак има 
региони и општини кои се под националниот просек на покриеност, кои што треба да 
имаат приоритет при идните инвестиции11 (Анекс 3, Табела 2).  
И покрај тоа што ~80% од вкупниот број на домаќинствата се снабдуваат со вода за 
пиење од јавен водовод, дел од тие домаќинствата пијат вода со недокажан квалитет. За 
обезбедување на соодветен квалитет на водата за пиење во земјата функционираат 28 
станици за третман кои покриваат 631,622 жители (околу 40% од населението поврзано 
на јавните водоводни системи). Најмногу од нив се лоцирани во источниот и 
југоисточниот регион. Поголемиот дел од станиците од нив се застарени и имаат потреба 
од реконструкција и надградба со која ќе се зголеми капацитетот. Со цел да се обезбеди 
безбедна вода за пиење во рамките на централизираните системи за водоснабдување, во 
местата каде што се утврдени проблеми со квалитетот на водата при редовно следење, 
потребно е да се изградат нови станици за третман на водата за пиење. Дополнителни 
детали околу статусот на водоснабдувањето се дадени во Анекс 3.  
Сериозен проблем се и загубите во водоводната мрежа, кои во 2020 просечно се 
проценети на околу 62%. 

 
Слика 1.  Тренд на загуби на вода за пиење во m3 106 и % 

Одведување и третман на урбаните отпадни води 
Вкупно, 1.3 милиони жители се приклучени на канализациона мрежа, со што 
покриеноста со канализационен систем изнесува 64% од вкупното население во 
државата, или 77% од населението опфатено со главните агломерации. По региони 
сликата е различна (Анекс 2, Слика 3):  најголема покриеност има Пелагонискиот регион 

 
10 На пример, „Студенчица“ (Кичево, Прилеп, Македонски Броди Крушево), „Лукар“ (Кавадарци, 
Неготино и 13 села), „Дебар“ (Дебар и неколку блиски села), „Злетовица“ (Пробиштип, Злетово, Штип, 
Свети Николе, Лозово и Карбинци) 
11 На пример, Валандово, Кривогаштани, Могила, Ресен, Желино, Липково, Старо Нагоричани, Арачиново 
и Зелениково (Национална стратегија за води) 
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со 92,8% а најниска Полошкиот 53,7% и Североисточниот регион со 65,7%. 
Канализационата мрежа е генерално застарена (во просек ~33 години)12.  
Во државата постојат 51 пречистителни станици за отпадни води, од кои 17 не се во 
функција. Вкупниот капацитет на пречистелните станици е околу 525,000 жители, или 
24,5% од потребниот капацитет. Помеѓу најскоро очекуваните пречистителни станици 
се тие во Битола (112,474 жители) и Тетово (98,471 жители). Исто така, во најава се 
инвестиции и во други населени места, вклучително и во градот Скопје што најмногу ќе 
го зголеми % на покриеност на ниво на држава. Според последните податоци од 2020 
година процентот на безбедно третирана отпадна вода од домаќинствата (SDG 6.3.1) е 
9.1%. 
Најголем број на станици за третман на отпадни води се наоѓаат во Југоисточниот 
региони Пелагонискиот регион (по 4). Во Полошкиот регион, не постојат функционални 
пречистителни станици (Анекс 2, Слика 4). 
Управување со атмосферски води 
Податоците за покриеноста со системи за управување со атмосферски води се 
најсиромашни. Главна причина е што дел од постојните системи за фекални води се 
користат и за одведување на атмосферските води и обратно (функционираат како 
комбинирани канализациони системи). Се тоа има има серија на оперативни проблеми, 
вклучително и оптоварување на системите за третман на отпадните води. 
Сепак, постои значаен потенцијал за повеќенаменско подобрување на управувањето со 
водите во урбаните средини е преку воведување на модерните пристапи за управување 
со атмосферските води со примена на зелена инфраструктура. Идејата на овие пристапи 
е да го зголемат капацитетот за задржување и инфилтрирање на водите (пр. со примена 
на зелена инфраструктура и наменски површини за собирање/задржување на водите). Со 
тоа ќе се намали површинското истекување, а со тоа поплавувањето. Како резултат на 
тоа, ќе се намали потребата од инвестиции во системи за одведување на атмосферските 
води (како резултат на помали должини и дијаметри на одводните цевководи), ќе се 
зголеми обновувањето на подземните водни ресурси, ќе се подобрат условите за живот 
во урбаната средина, ќе се намалат трошоците за третман на фекалните отпадни води 
(поради намалување на мешањето со атмосферските води). 
Реализацијата на овие мерки ќе подразбира нивно вградување во соодветните 
урбанистички планови. Пример за ваква пилот иницијатива се физибилити студиите за 
управување со атмосферските води за Тетово и Гостивар13. Станува збор за пристап на 
адаптација кон климатските промени што заслужува посебено внимание поради бројните 
придобивки.  
Како резиме на овој дел (Утврдување недостатоци во усогласеноста во целите на 
секторската политика – Водостопанска инфраструктура), табелата во Анекс 5 ја 
прикажува моменталната покриеност со овој тип на комунални услуги на ниво на 
држава, заедно со клучните предизвици на одделните типови на инфраструктура што 
треба да се имаат во предвид во рамките на развојните планови во иднина. 
● Водостопанска инфраструктура за економски активности и развој 
Аспектите на производство на храна и енергија од водата, како и транспортот се 
опфатени во соодветните тематски извештаи. Овој извештај се фокусира само на оние 

 
12 Просечната покриеност со собирање и одведување на урбани отпадни води кај општините со повеќе од 
10,000 жители во 2019 година била 74.46%, во 2020 година 76.04%. Кај општини помали од 10,000 жители, 
просечната покриеност со собирање и одведување на урбани отпадни води во 2019 година изнесувала 
73,50%, а во 2020 година – 70,71%. 
13 Проект на УНДП/Швајцарска агенција за развој и соработка (Зголемување на отпорноста кон поплави 
во Полошкиот регион) 



аспекти кои се директно засегнати или влијаат врз водните ресурси по квантитет и 
квалитет.  
По однос на производството на храна, потребен е системски пристап за поширока 
поддршка на воведувањето на ефикасни пристапи за наводнување (согласно принципите 
на прецизно земјоделство, климатски отпорно земјоделство, агро-еколошко 
производство и сл.). Покрај значителното намалување на потребните количини на вода 
за наводнување, овој пристап значително го намалува дифузното загадување, особено во 
комбинација со соодветна исхрана на растенијата (фертиригација) и подобрување на 
својствата на почвата. Идното планирање на системите за наводнување треба во предвид 
да ги земат овие потенцијали за постигнување на високо ниво на ефикасност, како и 
климатските сценарија (на пр., како дел од студии на воден биланс и алокација на водите 
заради економскиот развој и еколошките приоритети, а во согласност со ПУРС).  
Инаку, по однос на постојната инфраструктура за наводнување и одводнување, државата 
е поделена на 6 водостопански подрачја. Во рамките на постојните хидромелиоративни 
системи, изградени се поголем број на големи брани и над 100 мали брани. Согласно 
Законот за води, во Северна Македонија има вкупно 27 брани со посебно значење и 
големи брани со вкупен активен-корисен волумен од ~2,447 милиони m3, од кои 17 се 
повеќенаменски, 4 се само за наводнување, 4 за енергетика и една за водоснабдување 
(повеќе детали во Анекс 4). 
Специфичниот волумен на акумулирана вода по глава на жител во Северна Македонија 
изнесува ~760 m3/жител што е блиску до просекот на земјите од југоисточна Европа (740 
m3/жител). Сепак, повторно е евидентна регионалната нерамномерност, при што 
најголема количина на акумулирана вода по жител има Вардарскиот регион, додека 
најмала во Североисточниот регион. Моментално, најголем дел од водата од вештачките 
акумулации се користи за производство на електрична енергија (~70%). 
Врз база на податоците од Водостопанската основа (1974), со изградба на 
хидромелиоративни системи (ХМС) може да се обезбеди наводнување на околу 400.000 
ha (околу 80% од вкупните обработливи површини). Од тоа, во изминатиов период 
изградена е инфраструктура за наводнување на околу 173.000 ha или околу 42,25% од 
вкупните површини за наводнување, додека со детална мрежа за наводнување се 
покриени околу 127.000 ha површина (Анекс 2, Слика 5). 
Нискиот процент на искористеност на капацитетите во голема мера се должи на 
застареноста на системите за наводнување, поради нивното недоволно одржување, што 
понатаму резултира со ниска наплата на водниот надоместок во однос на процент на 
искористеност на наводнувани површини. Фрагментираните површини и 
необработувањето на земјиштето претставува дополнителен проблем за ефикасно 
користење на системите. 
Поголем дел од регионите со интензивно земјоделско производство, имаат проблеми со 
одводнувањето. Моменталната покриеност со системи за одводнување изнесува околу 
82 илјади хектари обработливо земјиште. 
Рехабилитација и реконструкција на постојната инфраструктура за наводнување и 
одводнување (со цел постигнување одржливост во користењето на водитe), надградба и 
проширување на постоечките хидросистеми (со цел зголемување на наводнуваната 
површина во земјата); и изградба на нови големи објекти, се приоритетни политики 
особено од аспект на регионалниот развој, но и очекуваните ефекти од климатските 
промени. 
Во ваков контекст, приоритетите треба да се насочат кон подобрување на постојната 
инфраструктура, нивна надградба и зголемување во ефикасноста – сето тоа во рамките 
на сеопфатен пристап на адаптација кон климатските промени.  



● Инфраструктура за намалување на опасностите поврзани со водите и 
климатските промени 

Главните недостатоци произлегуваат од застарениот пристап на управувањето со 
ризиците, каде што приоритет им се дава на инфраструктурните мерки (регулации на 
реки, брани и сл.). Потребно е ревизија на пристапот како дел од пошироката рамка на 
управување со ризици од катастрофи, каде што инфраструктурата е само една од 
можностите за намалување на ризиците до прифатливи граници.  
Регулациите на реките се прават врз основа само на инженерски параметри без земање 
во предвид на пошироките екосистемски и економски околности. Ова секако не е во 
согласност со домашната регулатива усогласена со ЕУ директивите. Актуелните 
пристапи на регулација и искористуавање на речните седименти ги зголемува 
морфолошките промени на коритата и неповратно го менува речните екосистеми. 
Пристапот не соодветствува на целите на намалувањето на ризикот од поплави. Сепак, 
неговата промена бара поширок општествен консензус, едукација и промена на свеста. 
Новите пристапи се засноваат на обезбедување на повеќе простор за реките што може да 
наиде на отпори од други конкурентски интереси и намени на земјиштето (пр. изградба 
на објекти, земјоделство и сл.). Станува збор за усвојување на пристапи кои го 
заштитуваат јавниот долгорочен интерес за сметка на краткорочни интереси на помала 
група засегнати страни. Моментално воспоставените односи на моќта бараат зголемен 
јавен притисок и соодветни финансиски инструменти.  
Што се однесува до улогата на браните како објекти за одбрана од поплави (и суши), 
проблемите се најочигледни кај случаите на повеќенаменските управувачки цели (на пр., 
наводнување, производство на електрична енергија, контрола на поплави). Решението 
треба да се бара во оптимизирање на работата на овие повеќенаменски водостопански 
системи заради максимизирање на јавниот интерес и најповолни социо-еколошки цели.  
● Екосистеми и екосистемски пристап 
Станува збор за нова парадигма која го приоритизира користењето на зелена 
инфраструктура и решенија базирани на природата секогаш кога тоа е можно (пр. во 
уредувањето на водотеците, третманот на отпадните води, управувањето со 
атмосферските води). Комбинацијата на овие и конвенционалните пристапи често ги 
дава најоптималните решенија со оглед на бројните ограничувања во користењето на 
земјиштето за воведување на зелена инфраструктура (поради други конкурентски 
намени).  
Пошироката примена на пристапот зависи не само од регулативата (која е воглавно 
усогласена), туку и од институционалните капацитети, експертизата и јавната свест – 
работи на кои што треба да се посвети внимание во рамките на НРС. Тоа подразбира 
подолг временски период на усогласување, особено што истото подразбира и промени 
во образовниот систем заради обезбедување на критично ниво на експертиза која што ќе 
го олесни пробивот на овие пристапи.  
 
3. Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во 

податоците 

Во согласност со структурата на целиот извештај, анализата на можните индикатори за 
следење на напредокот во тематската област е поделен на два дела – систем за 
управување со водите и водостопанска инфраструктура како нејзин составен дел. Каде 
што е можно, во зависност од достапните податоци, наведени се појдовните основи 
(baseline), предлог индикатори, податоци за нивно следење и нивни извори.  



3.1. Дефиниција (разработка) на основните индикатори и податоци 

Систем за управување со водите 

Табела 4. Појдовни основи и индикатори за следење на успехот на реформата на 
системот за управување со водите 

 Компонента  Појдовна основа Индикатори 

1 Планирање 

● Непостоење на унифицирани и 
одобрени ПУРС 

● Изработени и усвоени ПУРС за 
сите сливни подрачја во РСМ 

● Изработена унифицирана 
методологија за ПУРС 

● Хоризонтална и вертикална 
неусогласеност на релевантни 
инвестициски планови и 
програми со целите на 
управување со водите (ПУРС) 

● Усвоена регулатива и 
методологии за усогласување 
на релевантните секторски 
планови со ПУРС  

● Неусогласеност на 
урбанистичките планови со 
целите на управување со 
водите (ПУРС) 

● Усвоена регулатива и 
методологии за усогласување 
на урбанистичките планови 
(ГУП, ДУП) со ПУРС 

● Организациски карактеристики 
/ институционален капацитет 
(изработка и координација на 
имплементација на ПУРС) 
- Вработени (Сектор за 

води/МЖСПП) 
- Буџет  

● Подобрување на 
институционалниот капацитет 
(за изработка и координација 
на спроведување на ПУРС)  
- % зголемување на стручен 

персонал 
- % зголемување на буџет  

2 
Имплементација 
на мерки / 
инвестиции 

● Проценети 63,601,884 ЕУР14 
годишни инвестиции во 
реализација на мерки кои 
придонесуваат кон 
управувањето со водите 

● Проценето зголемување (%) на 
инвестициите за спроведување 
на потребните мерки15  

● Непостоење на координирани 
финансиски инструменти за 
поддршка на целите за 
управување со водите (од 
ПУРС) (капитални инвестиции 
и одржување) 

● Постоење на систем за 
усогласување на финансиските 
текови на национално и 
локално ниво во поддршка на 
целите на ПУРС 

3 
Издавање на 
дозволи и 
инспекција 

Проценето користење на водите 
(површински и подземни)16: 
m3/год. 
 
 Вкупно: 313,013,000 m3 во 

јавни водоводи 
- Подземни води: 38,491,000 m3 
- Изворски води: 192,323,000 

m3 
- Водотеци:  36,888,000 m3 
- Акумулации: 31,360,000 m3 
- Езера: 2,478,000 m3 

● Зголемување (%) на 
регулирани наспроти 
нерегулирани апстракции на 
вода 

● Зголемување на ефикасноста 
на користење на водите (%) по 
единица производ/услуга 

 
14 Извор: Државен завод за статистика (просечна вредност за 2019/2020) 
15 Попрецизни инвестициски процени би се содржеле во самите ПУРС врз основа на шестгодишни плански 
циклуси 
16 Извор: Државен завод за статистика (2020) 



- Вода преземена од други 
вододоводни системи: 
11,4573,000 m3 

● Проценето загадување од 
отпадни води (фекални, 
индустриски)17 
- 140,057,000 m3/год – Вкупно 

комунални претпријатија  
- 96,747,000 m3/год – 

Домаќинства 
- 31,402,000 m3/год – 

Стопанство 
- 2,954,000 m3/год – Други 

корисници 
- 8,953,000 m3/год – Сопствени 

потреби 
● Степен на покриеност со третман 

(регулирани испуштања): 24.5% 
комунални отпадни води 

● Проценети нерегулирани 
испуштања: 75% 

 

● Зголемување (%) на 
регулираните, наспроти 
нерегулираните испуштања на 
отпадна вода 

● Намалување на вкупното 
оптоварување со загадување од 
отпадни води 

- Општина 
- Подрачје на речен слив 
- Држава 

● Проценети количини и стапки 
на користење на речен18 
нанос/седимент 

 
- Регулирани 
- Нерегулирани 

● Зголемување (%) на 
регулираното, наспроти 
нерегулираното користење на 
речен нанос 

● Зголемување (%) на користење 
на нанос со стапки одредени во 
соодветни (геоморфолошки) 
студии 

● Организациски 
карактеристики19  
- За издавање на дозволи 

(персонал, буџет) 
- За инспекциски надзор 

(персонал, буџет) 

● Подобрување на 
организацискиот капацитет (% 
на зголемување на персонал и 
буџет) 
- За издавање на дозволи 
- За инспекциски надзор 

4 

Мониторинг на 
водите и 
управување со 
податоци 

 Моментална мониторинг мрежа 
- Метеоролошка20: 19 главни 

метеоролошки, 7 
климатолошки, 101 
дождомерни и 24 фенолошки.  

- Хидролошка: површински 
води: 65 во функција (од 110 
постојни во минатото).  

- Хидролошка: подземни води: 
38 во функција (од 115 
постојни во минатото) 

● % на надградба на мониторинг 
мрежата21 
- Метеоролошка % 
- Хидролошка: површински 

води % 
- Хидролошка: подземни 

води % 
- Квалитет на води (физичко-

хемиски, хемиски и 
биолошки) % 

 
17 Извор: Државен завод за статистика (2020) 
18 Да се прироритиза собирање на податоци во рамките на изработката на ПУРС или други наменски 
студии. Можни извори: МЖСПП, А.Д. Водостопанство со подружниците 
19 Извор: МЖСПП 
20 Извори: Assessment of the capacity for flood monitoring and early warning in enlargement and 
Eastern/Southern Neighbourhood countries of the European Union; https://waterquality.uhmr.gov.mk/; World 
Meteorological Organization 
21 Соодветните податоци би се обезбедиле во рамките на ПУРС или други студии за оптимизирање на 
мониторинг мрежата врз основа на технички, финансиски, економски и управувачки аспекти 



- Квалитет на води (физичко-
хемиски, хемиски и 
биолошки): 20 

 

 Моментална структура на УХМР 
(~190)  
- Жени (~37%) 
- Бр. на технички кадар (~85%) 
- Администрација  (~15%) 

 

 Моментален буџет на УХМР 
(1,700,000 Евра) 
- За плати и режиски трошоци 

48% 
- За одржување на мониторинг 

мрежата 51% 
- Инвестиции 1% 

 

● Зголемен човечки ресурси (%) 
на УХМР заради 
управување/одржување на 
надградената мрежа (%) 

● Зголемени буџет на УХМР 
заради управување/одржување 
на надградената мрежа (%) 

● Непостоење на интегриран 
информативен систем за водите 
кој би го поддржале (со 
податоци) и користеле 
надлежните институции 

● Интегриран систем за водите 
со протокол за одржување и 
финансиски инструмент за 
негово функционирање 

5 
Комуникации и 
учество на 
јавноста 

● Недоволно/формално 
вклучување на јавноста во 
процесот на планирање на 
управувањето со водите 

● Воспоставување на 
меѓусекторски механизми за 
учество на засегнатите страни 
со јасен мандат и соодветни 
финансиски инструменти 

● Подобрување на социјалната 
вклученост на ранливите и 
маргинализираните групи  

Забелешка: согласно рамката за планирањето на управувањето со водите (речен слив), 
како и различните институционални надлежности, индикаторите и соодветните 
податоци треба да бидат обезбедени на ниво на општина, подрачје на речен слив, плански 
регион и на национално ниво.  

Водостопанска инфраструктура 

Табела 5. Појдовни основи и индикатори за следењето на функционалноста на 
водостопанската инфраструктура 

 Инфраструктура 
/ намена 

Појдовни основни Индикатори  

1. 
 
 

Вода за пиење и 
обезбедување на 
добросостојбата 
на населението 

● Моментална состојба на 
водоснабдувањето 
- ~80% на покриеност со 

услугата (од јавни 
системи) 

- 62% на загуби во 
мрежата22 

- Степен на наплата23 

● Подобрување на услугата на 
водоснабдување 
- Пораст (%) на покриеност 

со услугата (од јавни 
системи) 

- Намалување (%) на загуби 
во мрежата 

 
22 Извор: https://database.ib-
net.org/country_profile?ctry=60&years=2021,2020,2019,2018,2017&type=report&ent=country&mult=true&tab
le=true&chart=false&chartType=column&lang=en&exch=1  
23 Индикаторот се однесува на сите типови на комунални услуги (водовод, канализација и третман на 
отпадни води) 



- Зголемување (%) на степен 
на наплата 

● Моментална состојба на 
собирањето/одведувањето на 
отпадни води 
- 64% на покриеност со 

услугата 
 

● Подобрување на услугата на 
собирање/одведување на 
отпадни води 
- Пораст (%) на покриеност 

со услугата 

● Моментална состојба на 
третманот на отпадните води  
- 24.5 % на покриеност со 

услугата 
- % на нефункционални 

системи за третман (од 
вкупните постојни)24 
 

● Подобрување на услугата на 
третман на отпадните води 
- Пораст (%) на покриеност 

со услугата 
- Пораст (%) на 

функционалните системи за 
третман (како резултат на 
подобро планирање и 
финансирање) 

● Моментална состојба со 
управувањето на 
атмосферските води 
- Проценка на загуби и 

штети од поплавување со 
атмосферски води25 

- Покриеност со системи за 
собирање/одведување на 
атмосферските води: само 
урбани агломерации, со 
сепаратен и/или 
комбиниран систем за 
одведување 

● Подобрување на управувањето 
со атмосферските води 
- % на намалени загуби и 

штети поради подобро 
управување 

 
- % на зголемување на 

опфатот на системите за 
контрола на поплавувањето 
од атмосферските води 

- Зголемување на опфатот 
(ha) на мерки на зелена 
инфраструктура  

2. 
Економски 
активности и 
развој 

 Моментална состојба со 
системите за наводнување26 
- Ефикасност на системите за 

наводнување (искористена 
вода напрема испорачана 
вода): 58% 

- Продуктивност на водата за 
наводнување (количина на 
вода по единица производ): 
1,26 m3/kg 

- Продуктивност на водата за 
наводнување (остварен 
приход во единица 
потрошена вода за 
наводнување): 0.47 Euro/m3 

- Трошоци за наводнување 
по единица производ: 0.014 
Euro/kg 

● Подобрување на пристапот на 
наводнувањето 

 
- Зголемување (%) на 

ефикасноста на 
наводнувањето 

- Зголемување на 
продуктивноста на водата за 
наводнување (количина на 
вода по единица производ и 
приход по единица производ) 

- Намалување на трошоците 
за наводнување (%) по 
единица производ 

 
24 Потребно е да се утврди во рамките на ПУРС или други наменски истражувања и студии 
25 Потребно е да се утврди (на пр., во рамките на проценки на ризици од поплави, Планови за управување 
со ризици од поплави, или други специјализирани студии за управување со атмосферски води на ниво на 
урбани средини).  
26 Извор: пресметки на авторот 



- Моменентална состојба 
со системите за 
наводнување 

 

● Моментална физибилност на 
постојниот систем на мали 
хидроцентрали27  
- Коефициент на 

добивки/трошоци преку 
валуација на 
„екосистемските услуги“ 

● Подобрување на физибилноста 
на малите хидроцентрали 
- Намалување на 

кумулативното влијание врз 
животната средина (преку 
подобрување на 
управувањето и 
намалување на 
понатамошниот притисок) 

- Подобрување/дополнително 
невлошување на 
коефициентот 
добивки/трошоци 

3. 

Опасности 
поврзани со 
водите и 
климатските 
промени 

● Моментално проценети 
загуби и штети од 
проектирани сценарија на 
поплави и суши со различна 
веројатност на појава28 

● Намалување (%) на 
проценетите загуби и штети од 
проектираните проектирани 
сценарија на поплави и суши со 
различна веројатност на појава 
(поради спроведени мерки за 
намалување на ризикот)29 

4. Екосистеми 

● Моментална состојба на 
екосистемите по однос на 
деградацијата 
- Број и % (од вкупен број) 

на водни дела кои не 
постигнуваат добар 
еколошки статус30 

- Опортунитетен трошок 
заради намалување на 
екосистемските услуги 
поради пристапот на 
развој 

● Подобрување на состојбата на 
екосистемите преку: 
- Намалување (%) на водните 

тела кои не постигнуваат 
добар еколошки статус 

- Намалување на 
опортунитетниот трошок 
поради инвестиции во 
зелена инфраструктура и 
намалување на притисокот 
врз природните екосистеми 

Забелешка: согласно рамката за планирањето на управувањето со водите (речен слив), 
како и различните институционални надлежности, индикаторите и соодветните 
податоци треба да бидат обезбедени на ниво на општина, подрачје на речен слив, плански 
регион и на национално ниво.  
 

 
27 Се предлага да се направат проценките во рамките на ПУРС или други студии од областа на енергетиката 
и животната средина.  
28 Преглед на појдовните основи и индикаторите е даден во следниот дел на извештајот 
29 Пристапот и логиката на намалувањето на ризиците и катастрофите е дискутиран во делот на 
трасферзалните теми, каде што покрај водостопанската инфраструктура во предвид се земаат и другите 
типови на мерки.  
30 Потребно е да се процени во рамките на ПУРС.  



4. Резиме на инпути од процесот на консултации со релевантните 
чинители 

Заклучоците од визионерските работилници кои се одржаа во сите плански региони, во 
голема мера ги потврдија експертски анализи на оваа тематска целина. Целосен преглед 
на инпутите и даден во Анекс 6, а овој дел ги резимира главните заклучоци и насоки. 
Некои од главните недостатоци и проблеми посочени од страна на клучните чинители 
се: 

 Недоволната координација на програмирањето и планирањето помеѓу 
организациските единици со давателите на водни услуги. 

 Недоволен квалитет на податоците на информацискиот систем на даватели на 
водни услуги и институциите во централната власт. 

 Недостиг од квалификуван персонал за различни оперативни работи активности. 
 Недостаток на ефективно и добро интегрирано институционално управување. 

Врз основа на идентификуваните недостатоци,  поставени се следните цели на развојот: 
 Зајакнување на водостопанскиот сектор во целина: засилена комуникација, 

дијалог и соработка меѓу централната власт, локалната самоуправа и давателите 
на услуги. 

 Воспоставување на систем за планирање инвестиции и развој на долгорочни 
планови: синхронизирање на централната и локалната власт во текот на 
подготовката на развојните краткорочни и долгорочни планови (20-30 години), 
преку унифициран пристап и со воспоставување обврска за создавање на развојни 
плански документи и планови за капитални инвестиции и планирање на 
финансиски средства за одржување на водостопанската инфраструктура.  

 Усогласување на реформскиот процес на сите нивоа на одлучување: процесот на 
реформи во секторот бара дијалог, комуникација и соработка меѓу централната и 
локалната власт, но и меѓу единиците за локална самоуправа и давателите на 
услуги. 

 Зголемување на инвестициите во секторот водни услуги: ова е особено важно од 
аспект на одржувањето на водната инфраструктура, реконструкцијата и 
потребните и планираните инвестиции во секторот водни услуги до 2042 година.  

 Интензивирање на соработката со меѓународните организации и институции: 
зголемување на ефикасноста на сите засегнати страни на централно и локално 
ниво за потребата од јасни и усогласени политики и практики во 
имплементацијата на инфраструктурните проекти, зголемена ефективност на 
водните услуги. 

 Унапредување на управувањето со руралните водоводни системи: имајќи 
предвид дека најголем дел од општините немаат 100% покриеност со водни 
услуги, потребно е да се воспостават модели за обезбедување на водни услуги во 
оние населени места (особено во руралните средини) каде што нема водни услуги 
обезбедени од страна на општинските јавни претпријатија. 

 Воспоставување на систем за управување со водостопанските 
инфраструктурни средства (Infrastructure Asset Management): управувањето со 
средствата е еден од клучните сегменти за постигнување на целта за испорака 
водни услуги со најдобра вредност за трошоците. Правилното управување со 
средствата резултира со зголемено знаење за средствата, информации за 
средствата и сопственоста. 

 Намалување на  неприходната вода во водоснабдителните системи: количините 
на неприходна вода, како еден од клучните показатели за ефикасноста на 
системите за водоснабдување и перформансите на давателите на услуги, се многу 



високи и бараат интегриран и систематски пристап кон нивното намалување. 
Воведувањето на правилно управување и планирање со водоснабдителните 
инфраструктурни средства е единствен начин за намалување на техничките 
загуби во водоснабдителните системи и намалување на неприходната вода. 

 Интензивирање на зонирање на водоснабителните мрежи и оперативно следење 
и управување: зонирањето на дистрибутивните мрежи и воспоставување на 
SCADA системи (телеметрија) се неопходни заради високиот процент на 
неприходна вода. Исто така, подеднакво важна е и дигитализацијата на услугите 
поврзани со следење на стапките на потрошувачка и наплата за обезбедените 
водни услуги. 

Посочените насоки од страна на чинителите, треба да се разгледуваат во комбинација со 
општите заклучоци по однос на процесот на изработка на НРС (Поглавје 6 од овој 
извештај).  
 
5. Трансверзални прашања во управувањето со водите и 

водостопанската инфраструктура 

Управувањето со водите е поврзано практично со сите трансверзални теми од интерес за 
Националната развојна стратегија. Во овој дел, даден е коментар на концептуалните 
врски помеѓу областите и главните „влезни точки“, како и предлог формулации за 
индикатори кои може понатаму да се рафинираат и „квантифицираат“.  

Управување со ризици од катастрофи и отпорност 

Станува збор за взаемно поврзани пристапи, особено во делот на поплавите, сушите и 
поврзаните геолошки феномени (на пр. свлечишта, одрони, поројни поплави и сл.). 
Впрочем поплавите се број еден на профилот на опасности на државата и само од три 
катастрофални настани во текот на 2015 и 2016 год. загубени се 31 човечки живот и 
причинета е штета од 177.4 милиони УСД31. Поради тоа, управувањето со водите, а со 
тоа и водостопанската инфраструктура како дел од критичната инфраструктура, може да 
се сметаат за клучен дел од  намалувањето на ризици од катастрофи (Анекс 6). Новите 
пристапи за управување со водите (на пр. „повеќе простор за реките“, екосистемски 
пристап, решенија засновани врз природата), се компатибилни со стратегиите за 
намалување на ризиците од катастрофи.  
Во контекст на ЕУ директивите, оваа компатибилност се постигнува со комбинирање на 
Директивата за води и Директивата за поплави. Додека првата е одамна воведена во 
нашиот правен систем, тоа сé уште не е направено со Директивата за поплави, иако 
останува како висок приоритет, за кој се обезбедени соодветни средства од ЕУ 
фондовите. Сепак, и при отсуство на заокружена законска рамка, во земјата се 
проценуваат ризиците и опасностите од поплавите, се донесуваат оперативни планови за 
заштита од поплави, како и се спроведуваат голем број на проектни интервенции од 
областа на управувањето со ризикот од поплавите како одговор на зголемената 
фреквенција, интензитет и магнитуда кои влијаат на отпорноста на општеството и 
заедниците. Изработката на процените и плановите се очекува да тече паралелно со НРС. 
Ова дава можност за соодветна координација на процесите преку обезбедување на нови 
податоци и индикатори, како и зајакнување на синергиите со другите поврзани процеси 
на стратегиско планирање. Можни индикатори кај оваа трансверзална тема се 
претставени во следната табела: 
 

 
31 Vasko Popovski. DRR Chapter for the 4th National Communication on Climate Change (Report). UNDP. 2021. 



Табела 6. Појдовни основи и индикатори за управување со ризици поврзани со водите32 
 Појдовни основи Индикатори 
1. Потенцијален максимален опфат на 

поплава / подрачја под значаен ризик од 
поплави на ниво на држава:  
 135,709 ha (1,357 km2) или  
 Околу 5.4% од вкупната територија 

на државата 

% на намалување на подрачјата под значаен 
ризик од поплави (пр. преку подобро 
планирање на просторот/примена на 
структурни и неструктурни мерки за заштита 
од поплави) 

2. 

Потенцијални штети и загуби од 
поплави33 
 ~3.4 милјарди ЕУР 
 ~7.5% од вкупен буџет на сите 

општини во државата 

% на покриеност на територијата на државата 
со Планови за управување со ризик од поплави 
 
% на намалување на загуби и штети од поплави 
како резултат на спроведување на структурните 
и не-структурните мерки од Плановите за 
управување со ризик од поплави 
 
% на покриеност на територијата на државата 
со системи за навремено предупредување и 
тревожење од поплави  

3. 

Индекс на социо-економска ранливост 
на општините34: 
 Мн. висока ранливост: 15 општини 
 Висока ранливост: 7 општини 
 Средно ниво на ранливост: 15 

општини 
 Ниско ниво на ранливост: 27 

општини 
 Многу ниско ниво на ранливост: 16 

општини 

% на намалување на општините со многу 
високо, висока и средно ниво на ранливост 

4. 
Критична инфраструктура изложена и 
ранлива на поплави 

% на критична инфраструктура изложена и 
ранлива на поплави 
% на критична инфраструктура со зголемена 
отпорност на поплави 

5. 

Дистрибуција на штети од поплави по 
клучните категори на намена на 
земјиштето 
 Урбани средини: ~2.16 милијарди 

ЕУР 
 Индустрија: ~0.57 милијарди ЕУР 
 Земјоделство: ~0.05 милијарди ЕУР 
 Транспорт: ~0.6 милијарди ЕУР 

% на намалување на штети и загубите по 
клучните категории на намена на земјиштето 
 Урбани средини 
 Индустрија 
 Земјоделство 
 Транспорт 

6. 
Население по пол/старосни групи и сл. 
изложено на поплави  
 ~24% од вкупно население 

% на население (по пол/старосни 
групи/ранливост/попреченост и сл.) со 
намалена изложеност кон поплави 

7. 
Моментална едукација и 
професионална обука на лицата 

% на зголемување на обучени лица вклучени 
во системот за заштита и одбрана од поплави 

 
32 Главен извор: Outline of National-Level Flood Risk Mitigation Strategy (УНДП). Во овој документ, дадените 
сумарни податоци во табелата може да се дисагрегираат на ниво на општина, плански регион или подрачје 
на речен слив што би било од корист при изработката на НРС. 
33 При потенцијален максимален опфат на поплава (средна до ниска веројатност од појава на екстремен 
временски настан од 1/100 до 1/200 години) 
34 Според пресметка на композитен индекс кој во предвид зема серија на просторни, социјални, економски 
индикатори  



вклучени во системот за одбрана од 
поплави 

Најнови појдовни основни за овие индикатори на национално има во студијата на УНДП 
(Outline of National-Level Flood Risk Mitigation Strategy). Тие дополнително ќе се 
разработуваат на ниво на сливни подрачја во рамките на планираниот проект на ЕУ за 
усогласување на системот со Директивата за поплави35 кој треба да се има во предвид 
при изработката на НДС. Најважно, НДС треба да се усогласи со целите на главните 
глобални механизмим за одржлив и отпорен развој (на пр., Цели на одржлив развој, 
Рамката за намалување на ризици од катастрофи од Сендаи 2015 – 2030, Париски договор 
и сл.) особено во контекст на националните развојни приоритети и потреби на 
населението. 

Добро владеење 

Доброто владеење е пристап кон владата која е посветена на создавање систем заснован 
на правда и мир кој ги штити човековите права и граѓанските слободи на поединецот. 
Постои директна врска помеѓу доброто владеење и човековите права. Доброто владеење 
е потребно за спречувањето на корупцијата, лошото работење и лошото владеење како и 
злоупотреба на нормите на административното право. За дефинирање на овој концепт 
постојат различни извори. Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи за 
добро владеење кои се прифатени и од Европската Унија, и тоа: 1) Консензуално 
ориентирано, 2) Партиципативност, 3) Спроведување на законистоста, 4) Ефективност и 
ефикасност, 5) Правичност  и инклузивност, 6) Респонзивност, 7) Транспарентност и 8) 
Одговорност.   
Во својата основа управувањето со водите е всушност пристап на добро владеење 
чијашто цел е балансирање на економските, социјалните и еколошките приоритети во 
процесот на донесување на одлуки. Воведувањето на интегрално управување со водите 
е возможно со примена на погоре наведените принципи.  
При оценување на напредокот на нашата држава кон Европска Унија, Комисијата 
редовно дава оценки за добро владеење на основа на овие принципи. Во понатамошниот 
текст даден е краток осврт на состојбата на доброто владеење со водите согласно некои 
од клучните принцип врз основа на достапните податоци.  
Учество. Според извештајот на Народниот правобранител од 2021 година националниот 
состав на вработените по етничка во некои од јавните претпријатија забележува 
структура која не соодветствува со етничкиот состав на заедницата. 
Владеењето на правото:. Народниот правобранител во 2020 година постапил по 218 
претставки од граѓани кои се однесувале за работата на ЕВН Македонија АД - Скопје, 
ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, Топлификација и операторите на топлинска 
енергија, како и кон јавните претпријатија кои вршат услуга собирање и транспортирање 
на комунален отпад. Правата на граѓаните како потрошувачи во секојдневното 
користење на јавни услуги од компаниите, јавните претпријатија и разни мобилни 
оператори, и оваа извештајна година фокусот кон  ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје. 
Поплаките се  однесуваат на пропустите на нивните служби во почитувањето на 
законските обврски.  
До Државната Комисија за Спречување корупција, во текот на 2020 година, пристигнале 
39 барања за пристап до информации од јавен карактер и по истите постапено е во 
законски утврдениот рок. Од вкупно поднесените 39 барања за пристап до информации 

 
35 Improved Implementation of the EU Floods Directive through Harmonization of National Legislation and 
Preparation of Flood Risk Management Plans (EU IPA) 



од јавен карактер, позитивно е одговорено на 36 барања, а 3 барања се одбиени. По 
одбиените барања, подносителите не поднеле жалби до надлежната Агенција.  
Транспарентност.  Здружението за истражување и анализи (ЗМАИ) во 2020 година 
изврши испитување на отвореноста на општинските буџетски процеси во Република 
Северна Македонија мерена преку Индексот за отворени општини (ИОО). ИОО е 
сеопфатен индикатор за оценување на општинскиот буџетски процес за една фискална 
година низ три димензии: 1) транспарентност, 2) вклученост и правичност, и 3) 
отчетност. Резултатите насочуваат дека е потребно унапредување на отвореноста на 
буџетските процеси во сите димензии. 
Респонзивност. Во недостиг на конкретни информации за ЈП кои се бават со 
Управување со водите и водостопанската инфраструктура дадени се информации околу 
респонзивноста на јавните претпријатија кои биле предмет на анализа на Институт за 
демократија - Цивилно општество. Истражувањето покажало дека претпријатијата имаат 
многу ниско ниво на транспарентност (51% не доставиле информација или има молк на 
администрацијата). 
Ориентирана кон консензус. Во делот на законодавството Измените и дополнувањето 
на уставот предвидува таканаречено двојно  мнозинство (мнозинско од сите пратеници 
и мнозинство од заедниците кои не се дел од мнозинската заедница) одлучуваат кога се 
донесуваат  закони кои е однесуваат за зачувување и негување на културниот идентитет 
на заедниците. Во извршна власт нема уставна обврска но од осамостојувањето е 
воспоставена е практика во извршната власт учествуваат претставници скоро од сите 
заедници. Преку уставната одредба на правично застапеност во органите на државата, 
локалната самоуправа, судство и други независни тела. За да се заокружи принципот на 
инклузивно демократско учество, ефективното учество на граѓаните што припаѓаат на 
национални немнозински заедници е суштинско за подобрување на социјалната кохезија  
Можни специфични индикатори за следење на воспоставувањето на добро владеење во 
доменот на водите кои би се користеле во рамките на НРС се: 
- Број/распределба (по сливни подрачја) на функционални механизми за учество на 

јавноста во изработката на Плановите за управување со речни сливови 
- Перцепција на корупција во управувањето со водите и поврзаните ресурси (пр. 

користење на речен седимент во засегнатите подрачја) 
- Пристап на јавноста до информации поврзани со управувањето со водите  

Социјална инклузија и родови прашања 

Управувањето со водите може да има значаен позитивен ефект врз жените и 
маргинализираните групи. Исто така,  има потенцијал дополнително да ги зголеми 
нееднаквостите во општеството, дополнително поткопувајќи ја позицијата на одредени 
општествени групи. Изработката на плановите за управување со водите мора во предвид 
да ги земе постојните и потенцијалните нееднаквости како резултат на идните планирани 
мерки. Притоа, овозможувањето на различни општествни (ранливи) групи да влијаат врз 
донесувањето на одлуки (на пр. преку учество во изработката на плановите за 
управување) е еден од механизмите кои ќе овозможат земање во предвид на повеќе 
перспективи и потреби кои би се рефлектирале во инвестициските приоритети.  
Потенцијални индикатори со чијашто помош може да се следат овие прашањата се: 
● Асиметрија во распределбата на добивките и трошоците од различни сценарија за 

управување (по претходно дефинирани општествени групи) 
● Механизми за учество за претставници на различни општествени групи во процесот 

на донесување на одлуки 
● Можност за покривање на трошоците за водните услуги од страна на различни 

општествени групи (affordability) 



● Ризик од недостаток на вода за жени во рурални средини кои најмногу ја користат 
водата за одржување на домаќинството 

Дигитализација и иновации 

          Во согласност со нацртот на новата Национална стратегија за ИКТ, политиката за 
дигитализација и услуги се разгледува како интегриран збир на правила според кои 
владините агенции ќе управуваат со испораката на услуги, информации и податоци, 
технологија и кибер-безбедност во дигиталната ера. Главните теми (за кои што може да 
се дефинираат соодветни индикатори) на кои што треба да се посвети внимание во 
рамките на Националната развојна стратегија, а се поврзани со управувањето на 
водите/водната инфраструктура и дигитализацијата можат да се поделат на три дела. 
Првиот дел ја опфаќа дигитализацијата на податоци и работни процеси во институциите 
кои се чинители во стопанисувањето со водите во Северна Македонија. 
● Сегашните информации укажуваат дека е направено е опсежно гео мапирање на 

водните и другите поврзани ресурси, како иводната инфраструктура во земјата. Сите 
понови студии и анализи во доменот на водите се направени на ГИС платформи исо 
помош на напредно моделирање (хидролошко, хидрауличко, економско...). Сепак, 
поради отсуство на интерес и/или капацитети на страната на институциите на 
системот, тие сé уште немаат редовна примена како управувачки алатки, односно 
како ГИС-базирани системи за управување со водостопанската инфраструктура 
(мапирање, карактеризација на состојбата, планирање на одржувањето).  

● Во овој дел се опфаќа и потребата од воведување на централизиран информативен 
систем за водите на среден рок (функционален систем кој ќе ги интегрира сите главни 
податоци поврзани со управувањето со водите и ќе има можност да генерира 
извештаи од корист на клучните институции и јавноста). Овој систем е предвиден со 
Стратегијата за води уште во 2012 година, но потребна е значителна техничка работа, 
како и дефинирање на одговорностите на надлежните институции за поставување, 
ажурирање и одржување на системот, кој несомнено треба да содржи големи 
податочни бази.  

Вториот дел ја опфаќа електронската размена на податоци помеѓу институциите кои 
учествуваат во управувањето со водите. Размената на податоците треба да се одвива 
преку платформата за интероперабилност. Оттука, индикатор во овој дел се бројот на 
институции вклучени на платформата за интероперабилност на МИОА, кој во овој 
момент е низок за институциите кои учествуваат во управувањето со водите, и бројот на 
веб сервиси кои ги имаат развиено за соработка со другите институции. 
Третиот дел од дигитализацијата во управувањето на водите/водната инфраструктура ги 
вклучува е-услугите за граѓаните и деловните субјекти како што се на пример дозволите 
за зафаќање, црпење, пренасочување, акумулирање и користење на вода, или дозволите 
за  испуштање во води и испуштање и фрлање на материи и супстанции во површинските 
води. Оттука индикатор во овој дел е стапката на дигитализација на услугите за граѓаните 
и деловните субјекти. Во овој момент нема ниту една дигитализирана услуга на порталот 
uslugi.gov.mk во делот на стопанисувањето со водите. Освен дигитализираните услуги, 
добар индикатор во овој дел е и бројот на јавни претпријатија кои даваат одредени водни 
услуги, а кои овозможуваат електронско плаќање на сметките на граѓаните за вода и смет 
или друг тип на трансакции за е-услуги во секторот.  
На среден и долг рок иновациите во управувањето на водите/водната инфраструктура 
треба да се гледаат во придобивките кои ги носи: 
● „паметното“ управување со водите кое се заснова врз користење на паметниот 

хардвер и интернетот на предмети (ИПр), големите податочни бази и вештачката 
интелигенција. Воспоставувањето и користењето на големите податочни бази 



придружено со можностите кои ги носи вештачката интелегенција можат да го 
подобрат донесувањето на одлуки, но и да ја зголемат флексибилноста и 
навременоста на потребните мерки. 

● децентрализираните бази на податоци и користењето на технологиите како што е 
блокчеинот, на пример решенија засновани на блокчеин технологија со ИПр за 
справување со предизвиците на недостаток на транспарентност и контрола во 
управувањето со отпадните води.  

Овие иновации ќе ја забрзаат дигиталната трансформација во стопанисувањето со водите 
и истите покрај националните приоритети и цели, водат и кон исполнување на целите за 
одржлив развој на ОН, како што се SDG 6: обезбедување на достапност и одржливо 
управување со вода и санитарни услови за сите; и SDG 13: Климатска акција - борба 
против влијанијата од климатските промени. 

Пристап заснован на човекови права 

Водата е неопходна за живот на секој човек. Чистата вода и санитарните услови се 
неопходни за достоинствен живот. Пристапот до вода и одведувањето на отпадната вода 
се признаени како фундаментално човеково право од страна на Генералното собрание на 
Обединетите нации во 2010 години. Комитетот за економски, социјални и културни 
права го има усвоено Генералниот коментар бр. 15 за правото на вода во кој правото на 
вода се дефинира како право на секого на доволна, безбедна, прифатлива и физички 
достапна вода за лична и домашна употреба36. 
Меѓународното право за човекови права ги обврзува државите да работат на 
постигнување на универзален пристап до вода и санитарни услови за сите, без никаква 
дискриминација, притоа давајќи им приоритет на оние на кои им е најпотребна. 
Клучните елементи на правата на вода и санитарни услови се: 
● Достапност 
● Пристапност 
● Квалитет и безбедност и 
● Прифатливост. 
Со цел оценување на почитувањето и вклученоста на човековите права во политиките за 
водите и водостопанската инфраструктура во предвид ќе се земат главните принципи на 
ПЗЧП и тоа партиципативноста (учество и инклузивност), отчетност (одговорност и 
транспарентност) и недискриминацијата. 
Партиципативноста (учество и инклузивност). Постои недоволно вклучување на 
јавноста во процесот на планирање на управувањето со водите. Учеството на јавноста 
постои само кога се работи за донаторски финансиран проект. Јавноста не е вклучена од 
страна на државните институции во процесот на управување со водите и притоа не се 
прават напори да се дојде до вистинските потреби и идеи на сите засегнати страни. 
Потребно е зголемување на свеста кај населението за постоење на правото на вода како 
дел од правото за животна средина, а потоа да се обезбедат механизми за учество на 
јавноста во управувањето со водите имајќи ги на ум пред се различните социјални групи. 
Досегашното вклучување на јавноста е резултат на проактивните граѓани кои преку 
разни активности пробаа да ја подигнат свеста на јавноста за значењето на водата и 
заштита на ова природно богатство, помагајќи го на тој начин демократизирањето на 
управувањето и мобилизирањето на различните категории и општествени групи во 
оневозможување на злоупотреба на нивните права. 
Од анализата може да се констатира дека учеството на јавноста е еден од темелите на 
новите пристапи на управување со водите во насока на демократизирање и 

 
36 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15 on the right to water, 2002 



децентрализирање на процесот на одлучување. Механизмите за учество на јавноста треба 
да гарантираат дека управувањето ќе биде сензитивно на ранливостите на различни 
социјални групи. Изработката на планови за управување со речни сливови (ПУРС) е 
главниот процес за мобилизација на различните општествени групи. Но, за тие да можат 
навистина да придонесат кон процесот, потребно ќе биде нивно зајакнување (преку 
едукација, подигнување на свеста), но и преку изнаоѓање на иновативни пристапи на 
вклучување кои ќе оневозможат доминација на одредени (помоќни) интереси во 
одлучувањето (на пр. на приоритизацијата на мерките во ПУРС и планирањето на јавните 
трошоци.  
Отчетност (одговорност и транспарентност). Неопходно е државата вклучително и 
давателите на водни услуги да имаат јасни обврски и стандарди за спроведување на 
услугите. Информациите поврзани со користењето на водите, како и политиките кои ги 
носи државата и јавните претпријатија мора да се лесно достапни за граѓаните. 
Неопходни се јасни механизми за следење на исполнување на стандардите и лесно 
достапни можности за искористување на правни лекови при евентуално кршење на 
човековите права и неисполнување на принципите за обезбедување на водните услуги. 
Непостоењето на интегриран информациски систем за водите дополнително ја покажува 
недоволната отчетност на државата кон прашањето за управување со водите и недоволно 
инклузивниот пристап кон правото на вода и соодветното управување со 
водостопанската инфраструктура. Во оваа насока се истакнува и потребата од поголем 
мониторинг на водите и управување со податоците од причина што овој сегмент е еден 
од оние на кои што им треба најголемо внимание во рамките на целокупниот систем за 
управување. 
Недискриминација. Според анализата постојат значајни разлики во покриеноста на 
населението со водоснабдување на ниво на држава. Постојат региони и општини кои се 
под националниот просек на покриеност. Дополнително, сé уште значителен дел на 
домаќинства пијат вода со недокажан квалитет. Кај поврзаноста на канализациона мрежа 
ситуацијата е уште полоша – само 1.3 милиони жители се приклучени на канализациона 
мрежа, со што покриеноста со канализационен систем изнесува 64% од вкупното 
население во државата. 
Недостатокот на пристап до безбедна, доволна и прифатлива вода, санитарни и 
хигиенски услови има негативно влијание врз здравјето, достоинството и просперитетот 
на луѓето и има значителни последици за остварувањето на другите човекови права. 
Почитувајќи ги меѓународните стандарди за човекови права и недискриминација 
државата е должна да обезбеди пристап до чиста вода и канализација. Неопходни се 
мерки со особен фокус на најранливите за намалување на нееднаквостите. 
 
6. Заклучоци и препораки во врска со процесите на НРС 

Функционалноста на системот за управување со водите, а со тоа и водостопанската 
инфраструктура се во основата на социо-економскиот развој и обезбедувањето на 
квалитетот на животната средина во државата. Главна цел на овие системи е а) 
обезбедување на вода со соодветен квалитет и квантитет за задоволување на потребите 
на населението, б) искористување на економскиот потенцијал на водите, в) заштита на 
животната средина од загадување и г) намалување на ризиците од штетното дејство на 
водите (на пр., поплави и суши).  
Во контекст на Република Северна Македонија, како што е резимирано во овој извештај, 
постојат бројни недостатоци во системот за управување, низ сите негови клучни 
компоненти (Планирање, Имплементација на мерки/инвестиции, Издавање на дозволи и 
инспекција, Мониторинг на водите и управување со податоци и Комуникации и учество 
на јавноста). Тие произлегуваат од недоволните капацитети на институциите 



(организациски, кадровски, финансиски), како и недоволното вклучување и недоволните 
капацитети на клучните чинители (институционални и неинституционални).  
Слична е и состојбата и со водостопанската инфраструктура и поврзаните системи. 
Добар дел од неа е изградена пред повеќе децении во рамките на систем кој, и покрај 
високите технички/инженерски стандарди, недоволно ги адресирал прашањата поврзани 
со заштитата на животната средина, планирањето и користењето на земјиштето, 
одржувањето на интегритетот на екосистемите, како и на серија на клучни социјални и 
економски прашања. Дополнително, потребата од одржување на инфраструктурата и 
воспоставување на соодветни управувачки системи, вклучително и пристап до 
финансии, не е во целост интегрирана. Истовремено, пристисокот за обезбедување на 
дополнителни „услуги“ поврзани со овој тип на нфраструктура продолжува да расте со 
оглед на урбанизацијата, индустрискиот и земјоделскиот развој, како и демографските 
трендови.  
Како резултат на тоа, државата се соочува со повеќе поврзани предизвици и тоа а) 
застарување на инфраструктурата и прогресивно намалување на нејзината 
функционалност, б) нецелосно дефинирани надлежности во управувањето со 
инфраструктурата на национално и локално ниво, в) недоволни финансиски 
инструменти кои ќе овозможат нејзино функционирање, г) негативни последици по 
животната средина, д) високо/растечко ниво на ризици од штетното дејство на водите и 
ѓ) недоволно искористување на можностите за праведен и рамномерен економски развој 
поради несоодветните политики и пристапи на планирање и управување со овој тип 
инфраструктура.  
Во таков контекст, Националната развојна стратегија дава можност за промена на 
парадигмата за управувањето со водите што ќе ја обезбеди и потребната основа за 
промена на пристапот во планирањето, изведбата, одржувањето и користењето на 
водостопанската инфраструктура. Целите од процесите како Агенда 2030, ЕУ 
пристапниот процес, пристапите засновани на природата/екосистемски 
пристап/зелена инфраструктура, адаптација кон климатските промени и 
управувањето со ризиците и јакнењето на отпорноста – даваат рамка која ќе 
овозможи функционирање на водостопанска инфраструктура која ќе „работи“ за луѓето, 
економијата и животната средина. 
На овие промени треба да претходат насочени напори за ажурирање на податочните бази 
за сите релевантни аспекти на управувањето со водите, преку примена на современи 
дигитални платформи. Во оваа насока инвестициите во надградба на мониторинг 
системот на водите се основна мерка со најголем економски потенцијал и покрај неговата 
недоволна „видливост“ (особено на нивоата на креирање политики и донесување на 
одлуки). 
Јакнењето на институционалните капацитети треба да биде засновано на детална 
функционална анализа низ сите компоненти на системот за управување со водите. Важни 
сознанија во оваа насока ќе бидат обезбедени од страна на ПУРС, плановите за 
управување со ризик од поплави и друга очекувана планска документација која ќе 
коинцидира со НРС. Сите тие ќе ги дефинираат потребните инвестиции во иднина, како 
и потребната надградба на постојните системи. Тоа ќе даде подобар увид околу 
потребните институционални и други капацитети за управување. Овие влезни податоци 
може да се искористат за дефинирање на оптималната институционална поставеност, 
кадровската политика (на пр., потребен број на вработени од даден профил по 
институција), како и финансиските инструменти. Јакнењето на техничките капацитети 
на институции треба да биде проследено со јакнење на организациските капацитети (на 
пр., подобрување на организациската култура, лидерство, тимска работа, мотивација, 
систем на напредување во кариерата и сл.). Без тоа, искуството покажува дека одлични 



резултати постигнати во рамките на одредени проекти, не се одржливи бидејќи не постои 
соодветна институционална и организациска структура што треба да ги преземе, одржува 
и надградува.  
Во таа насока, помеѓу клучните потребни „инвестиции“ се тие во образованието. 
Потребно е усогласување на наставните програми на повеќето високообразовни 
институции кои имаат допирна точка со теми поврзани околу управувањето со 
животната средина и водите (на пр., градежништво и други технички струки, природни 
науки, општествени и економски науки). Дополнително, потребно е да се формираат 
соодветни интедрисциплинарни профили на професионалци кои ќе имаат можност да ги 
поврзуваат различните традиционални дисциплини во рамките на современите концепти 
на управување.  
Конечно, вклучувањето на релевантните чинители и јавноста се клучни во процесот на 
подобрување на управувањето со водите – како клучен аспект на демократизирањето и 
децентрализацијата на управувањето. Сепак, тоа е долгорочен процес кој покрај 
создавањето на механизми за учество на чинителните во управувањето, треба да биде 
проследен за нивно зајакнување (на пр., со соодветно знаење и вештини) со цел да можат 
да дадат соодветен придонес во подобрувањето на политиките и донесувањето на одлуки 
по однос на приоритетите за управување со водите.   
Ваквиот пристап на управување кој во предвид ги зема пошироките општествени, 
економски и политички приоритети има подобри перспективни на одржливост и 
потенцијал да ја намали асиметријата во распределбата на „добивките и трошоците“ од 
управувањето со водите и другите поврзани ресурси во географски, социјален и 
трансгенерациски контекст. Сето тоа е компатибилно со процесот на изработка на НРС 
поради што истиот може да послужи како платформа која ќе ја обезбеди потребната 
промена на пристапот преку широка мобилизација на потребната експертиза, 
институциите и јавноста.    
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АНЕКСИ 

Анекс 1. Преглед на главните засегнати страни во системот на управување со водите и 
нивнта потенцијална улога во изработката и реализацијата на НРС 
 

Институција/засегната 
страна 

Улога во системот на 
управување со водите 

Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 

реализација) 
Централно ниво  

Владини институции    
1. Министерство за 

животна средина и 
просторно планирање 

● Централна институција 
одговорна за управување со 
водите преку планирање, 
(координација на) 
имплементација на мерки и 
системски мониторинг  

● Планирање и спроведување 
на мерки за контрола на 
загадувањето  штетното 
влијание на водите 

● Издавање на дозволи и 
концесии за користење на 
водите 

● Идентификација на 
отстапување во квалитетот на 
водите 

● Водење на катастар на 
загадувачи 

● Централно одлучувачко 
владино тело во 
тематската област 

● Координација со другите 
засегнати страни  

● Лидер на потребните 
реформи кои ќе 
произлезат од НРС 

● Зајакнување на 
интерните капацитети 
врз основа на сеопфатна 
функционална анализа 

1.1 Управа за животна 
средина – Сектор за води 

● Главно тело во рамките на 
МЖСПП одговорно за 
изработка на Плановите за 
управување со речен слив и 
друга планска документација 
од доменот на водите 

● Издавање на дозволи и 
мислења за користење на 
водите и испуштање на 
отпадни води, како и 
реализација на планови и 
проекти со потенцијално 
влијание врз водите 

● Одговорни за одржување на 
информативнот систем за 
водите  

● Главна улога во 
овозможување на учество на 
јавноста во управувањето со 
водите 

● Организирање на 
прекугранична соработка во 
доменот на управувањето со 
водите 

● Обезбедување на 
тематска експертиза за 
потребите на 
аналитичкиот процес 

● Оператативна поддршка 
во процесите поврзани 
со тематската област 

● Зајакнување на 
интерните капацитети 
преку зајакнување на 
тематското знаење и 
организациските 
процеси 



Институција/засегната 
страна 

Улога во системот на 
управување со водите 

Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 

реализација) 
1.2 МЖСПП / други 

релевантни 
организациски единици 
(во рамките на Управата 
за животна средна), и 
други сектори: 
 
● Сектор за просторно 

планирање 
● Сектор за животна 

средина 
● Сектор за 

индустриско 
загадување и 
управување со ризик 

● Сектор за природа 
● Сектор за отпад 
● ПИС – Просторен 

информативен 
систем 

Одговорни за аспекти, процеси 
и постапки од важност во 
управувањето со водите и тоа: 
● Усогласување на 

просторните планови со 
целите на управување со 
водите 

● Оцена на влијаниието на 
проектите врз животната 
средина / Стратегиска оцена 
на животната средина 
(планови, програми и 
стратегии) 

● Регулирање на загадувањето 
од индустријата (преку 
издавање на дозволи) 

● Зачувување на делови од 
природата/екосистемите 
одговорни за еколошкиот 
статус на водите и зависни 
од водите 

● Контрола на загадувањето 
од цврстиот отпад 

● Управување со просторна 
база податоци од важност за 
управувањето со водите (пр. 
користење на земјиштето, 
извори на загадување) 

● Поддршка на процесот 
на планирање преку 
обезбедување на 
потребните податоци и 
усогласување на 
процесите во поддршка 
на целите за подобро 
управување со водните 
ресурси 

2. Министерство за 
земјоделство, шумарство 
и водостопанство 
● Управа за 

водостопанство 
● Други сектори / 

органи на теми 
поврзани со 
управување со 
водите 

● Важен конститувен дел на 
институционалната рамка за 
управување со водите 

● Клучна улога во планирањето 
и управувањето со 
инфраструктурата за 
наводнување и одводнување 
(како дел од поширокиот 
систем за управување) 

● Учество во издавањето на 
дозволи за користење на вода 
за наводнување 

● Главен орган одговорен за 
дополнителни области 
поврзани со управувањето со 
водите (земјоделство, 
шумарство, рибарство) 

● Врши стручен надзор врз 
работата на А.Д. 
Водостопанство на РСМ 

● Споделување на 
податоци околу 
користењето на водите 
во земјоделството и 
инфраструктурата  

● Поддршка на 
концепирањето, 
промовирањето и 
поддршката на нови 
производни практики со 
помало влијание врз 
водните ресурси (пр. 
ефикасни системи за 
наводнување, контрола 
на дифузното 
загадување, подобро 
планирање на 
користењето на 
земјиштето заради 
зачувување на 
интегритетот на 
екосистемите) 

2.1 Управа за хидро-
метеоролошки работи 

● Метеоролошки мониториниг ● Подобрување на 
пристапот до податоците 



Институција/засегната 
страна 

Улога во системот на 
управување со водите 

Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 

реализација) 
● Хидролошки мониторинг 

(површински и подземни 
води) 

● Мониторинг на квалитетот на 
водите и детектирање на 
загадувањето (површински и 
подземни води) 

● Историски бази на 
климатолошки и хидролошки 
податоци неопходни за 
следење на климатските 
промени 

за релевантните 
институции и јавноста 

● Зголемување на 
капацитетите за 
мониторинг (човечки 
ресурси, техника и 
финансиски 
инструменти) 

● Внес на податоците од 
мониторингот во 
заеднички 
информациски систем за 
водите 

3. Минитерство за 
економија 

● Концесии за користење на 
минерални ресурси 
(вклучувајќи термални и 
минерална вода) 

● Концесии за користење на 
хидро-потенцијалот 

● Користење на водите за развој 
на туризмот   

● Обезбедување на 
податоци 

● Усогласување на 
политиките, програмите 
и плановите со целите за 
управување со водите 
(пр. во издавањето на 
концесии за користење 
на водите и хидро-
енергетскиот развој, 
вклучувајќи ги и малите 
хидроцентрали) 

● Поддршка на 
економските анализи со 
примена на напредни 
економски методи, 
вклучувајќи и 
екосистемска валуација 
во поддршка на процесот 
на одлучување 
(постигнување на 
порамномерна 
распределба на 
трошоците и добивките 
од користењето на 
водите во поширокиот 
социо-економски 
контекст) 

4. Министерство за 
здравство / Институт за 
јавно здравје 

● Мониторинг на квалитетот на 
водата за пиење и бањање 

● Одговорен орган за 
дефинирање на санитарни 
заштитни зони 

● Надградба на 
капацитетите за 
мониторинг 

● Внес на податоците од 
мониторингот во 
заеднички 
информациски систем за 
водите 

5. А.Д. Водостопанство на 
РСМ 

● Теренско одржување на 
инфраструктурата за 

● Теренско мапирање и 
споделување на 



Институција/засегната 
страна 

Улога во системот на 
управување со водите 

Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 

реализација) 
наводнување и одводнување 
(брани, каналска мрежа) 
организирана преку 
подружниците одговорни за 
соодветните водостопански 
подрачја 

податоци околу 
состојбата на 
водостопанската 
инфраструктура 

● Зајакнување на 
капацитетите за 
оперативно одржување 
на инфраструктурата 

● Воведување на системи 
за следење на состојбата 
со инфраструктурата и 
ефикасно планирање на 
нејзиното одржување и 
надградба 

6. Државен инспекторат за 
животна средина – 
Сектор за водостопанска 
инспекција 

● Контрола на спроведувањето 
на дозволите поврзани 
користење и/или испуштање 
во водите 

● Контрола на нелегални 
активности кои имаат штетно 
влијание врз водите 

● Учество во 
консултациите и 
споделување на 
релевантни податоци 

● Зајакнување на 
капацитетите за 
спроведување на 
регулативата (технички, 
човечки ресурси, 
финансиски 
инструменти) 

7. Геолошки завод ● Основни геолошки и 
хидрогеолошки истражувања 

● Изработка на стратешки 
документи во 
хидрогеологијата, изворите и 
подземните води 

● Учество во издавање на 
концесии за геотермални, 
минерални води  

● Учество во 
консултациите и 
споделување на 
релевантни податоци и 
подлоги 

● Јакнење на 
капацитетите во 
проучување и стручна 
поддршка на 
управувањето со 
подземните води 

8. Национален совет за 
водите и Совети за 
управување со речните 
сливови 

● Советодавни тела кои ги 
разгледуваат прашањата 
поврзани со водите, 
помоагаат во хармонизирање 
и координација на различните 
намени и интереси во 
управувањето со водите 

● Меѓуресорски/меѓусекторски 
тела кои шго спојуваат бројни 
институционални и 
неинституционални засегнати 
страни (министерства, 
агенции, НВО, образовни 
институции, ЗЕЛС) 

● Механизам за 
вклучување на главните 
засегнати страни во 
процесот на изработка 
на НРС   

● Обезбедување на 
комплементарност на 
НРС со другите 
релеватни политики, 
планови и програми 



Институција/засегната 
страна 

Улога во системот на 
управување со водите 

Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 

реализација) 
9. Агенција за храна и 

ветеринарство 
● Контрола на безбедноста на 

водата која се испорачува до 
потрошувачите. 

● Одговорна за воспоставување 
база на податоци за 
безбедноста на водата за 
пиење и проценка ризици за 
извори на загадување 

● Учество во 
консултациите и 
споделување на 
релевантни податоци 

● Зајакнување на 
капацитетите за 
спроведување на 
регулативата (технички, 
човечки ресурси, 
финансиски 
инструменти) 

10. Научни, истражувачки и 
образовни институции во 
области поврзани со 
управувањето со водите: 
● Животна средина / 

управување со води 
● Градежништво – 

хидротехника 
● (Хидро-)геологија 
● Земјоделство 
● Шумарство 
● Еколошки науки 
● Јавно здравство 
● Други техничко – 

технолошки науки 
● Економија (на 

ресурси) 
● Правни и 

општествени науки 

● Формално образование во 
релевантни области 

● Дополнителна едукација на 
професионалци од области 
поврзани со водите 

● Истражувања и обезбедување 
на оригинални податоци  

● Стручни мислења по однос на 
стратегии, планови, програми 
и проекти 

● Споделување на 
податоци од 
истражувања 

● Унапредување на 
наставните програми  

● Подобрување на 
комлементарноста на 
наставните програми во 
согласност со новите 
(интердисциплинарни) 
пристапи на управување 
со водите 

Невладини организации   
13. Организации активни  на 

национално ниво и/или 
на ниво на речен слив 
кои имаат интерес или 
влијание врз 
управувањето со водите 
- НВО активни на 

полето на животната 
средина, водите, 
социјални прашања 

- ЗЕЛС 
- Стопански комори 
- Земјоделски, 

риболовни  
здруженија/федерации 

- Туристички 
асоцијации 

- Здруженија на 
потрошувачи  

● Дел од механизми за учество 
во јавноста во управувањето 
со водите (Национален совет, 
Совети по речни сливови) 

● Важни во овозможувањето 
на повеќе (конкурентски) 
интереси и перспективи во 
управувањето со водите  

● Поддршка на процесот 
преку обезбедување на 
различни перспективи 
во одлучувањето за 
приоритетите во 
управувањето со водите 

● Клучна улога во 
подигнувањето на 
свеста околу улогата на 
општеството во 
функционанирањето на 
системот за управување 
со водите (вклучително 
и користењето на 
водостопанската 
инфраструктура, 
тарифите, плаќањето за 
водните услуги и сл.) 

Локално ниво 



Институција/засегната 
страна 

Улога во системот на 
управување со водите 

Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 

реализација) 
Официјални институции   

1. Општини ● Изработување и 
спроведување на планови, 
програми и проекти кои имаат 
влијание врз управувањето со 
водите  

● Спроведување на мерки од 
Плановите за управување со 
водите 

● Издавање на дозволи за 
проекти, капацитети, 
индустриски оператори и 
други инсталации од одреден 
обем кои имаат влијание врз 
водите 

● Усогласување на 
општински стратегии, 
планови и програми со 
целите за управување со 
водите (пр. 
урбанистички планови) 

● Јакнење на 
капацитетите за 
издавање на дозволи и 
поголема контрола на 
нивното спроведување 
од страна на операторите 

● Спроведување на 
инвестиции усогласени 
со целите за управување 
со водите (пр. во 
согласност со Плановите 
за управување со речен 
слив) 

1.1. Јавни комунални 
претпријатија 

● Водоснабдување за сите 
(вклучително и за социјалните 
ранливи групи и сиромашни 
домаќинства) 

● Одведување и безбеден 
третман на отпадни води 
(фекални и атмосферски) 

● Управување со отпад 
 

● Мапирање на 
инфраструктурата и 
нејзината состојба и 
споделување/вградување 
на податоците во 
соодветна база 

● Изработка на програми 
за одржување на 
инфраструктурата врз 
основа на состојбата  

● Мерки за подобро 
организациско и 
финансиски работење 

Невладини орагнизации   
9.  ● НВО активни на 

локално ниво на 
теми од интерес на 
управувањето со 
водите: 

● Животна средина 
● Земјоделство 
● Рибарство 
● Туризам 
● Рурален развој  
● Месни заедници 

● Дел од механизми за 
учество во јавноста во 
управувањето со водите 
(Совети по речни сливови) 

● Важни во овозможувањето 
на повеќе (конкурентски) 
интереси и перспективи во 
управувањето со водите 

● Поддршка на процесот 
преку обезбедување на 
различни перспективи 
во одлучувањето за 
приоритетите во 
управувањето со водите 

● Клучна улога во 
подигнувањето на 
свеста околу улогата на 
општеството во 
функционанирањето на 
системот за управување 
со водите (вклучително 
и користењето на 
водостопанската 
инфраструктура, 
тарифите, плаќањето за 



Институција/засегната 
страна 

Улога во системот на 
управување со водите 

Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 

реализација) 
водните услуги и сл.) 

 
  



Анкекс 2. Покриеност со водостопанска инфраструктура37 
 

 
Слика 1. Удел на различните начини на снабдување на домаќинствата со вода за пиење  
 

 
Слика 2. Покриеност на населението со јавен водовод 
 

 
37 Извор: Национална стратегија за водите 
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водовод (надвор од 
домот)



 
Слика 3. Покриеност на населението со инфраструктура за одведување на отпадните води 
 

 
Слика 4. Моментална состојба со станици за третман на отпадни води 
 



 
Слика 5. Поголеми брани и системи за наводнување по региони  



Анекс 3. Преглед на основните карактеристики на водоснабдувањето во државата 
 
Табела 1. Снабдување со вода во јавен водовод според видот на водозафатот (во илјади m3) 

Тип на водозафат 2017 2018 2019 2020 
Акумулација на вода 17,514.01 23,879.24 31,516.01 31,360.41 
Водотек 32,720.28 32,053.96 33,007.39 36,888.25 
Езеро 10,340.00 3,216.00 2,996.58 2,477.99 
Зафатено количество вода 264,601.42 291,494.88 291,727.01 301,540.55 
Изворски води 160,588.73 197,802.55 188,883.32 192,322.80 
Количества вода преземени од 
други водоводни системи 

12,867.58 13,935.17 12,184.48 11,472.81 

Подземни води 43,438.40 34,543.13 35,323.71 38,491.11 
 
Табела 2. Водоснабдителни системи – главни карактеристики по Плански региони  
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Вардарски 39,662 591 215 23,535 63 41.80% 51 588 

Источен 53,502 797 183 22,622 80 36.10% 71 2,509 

Југозападен 71,464 1,064 155 28,650 69 30.30% 22 1,077 

Југоисточен 44,710 598 222 25,779 55 48.10% 25 605 

Пелагониски 77,354 982 200 33,218 66 38.20% 27 787 

Полог 50,370 767 239 19,761 74 24.70% 22 294 

Североисточен 36,485 605 191 14,515 48 37.00% 22 369 

Скопски 85,348 1,380 407 41,415 58 12.30% 55 7,539 
Вкупно / 
средно 

458,895      6,784  240 209,495 513 27,7% 295 13,768  

 

  



Анекс 4. Брани / акумулации со основни карактеристики и намена  
 

Име Река 
Година на 
изградба 

Тип 
Волумен на 
браната [m3 

103] 

Max 
капацитет на 

акумулацијата 
[m3 106] 

Намена 

 Матка    Треска   1938 Б-Л 3,00 3.55 XE 

 Маврово    Мавровска   1952 Н-З 777,00 352.00 ХЕ, Н 

 Липково    Липковска   1958 Б-Л 13,00 2.25 Н, ВС 

 Гратче    Кочанска   1959 Б-Л 12,00 2.40 ВС, Н 

 Младост    Отавица   1962 Б-Л 2,56 8.00 Н 

 Глобочица    Црн Дрим   1965 Н-ЗК 998,00 58.00 ХЕ 

 Водоча    Водоча   1965 Н-ЗК 316,80 26.70 Н, ВС 

 Прилеп    Ореовачка   1966 Б-К 25,50 6.00 Н 

 Тиквеш    Црна Река   1968 Н-ЗК 2722,00 475.00 Н, ХЕ 

 Калиманци   Брегалница   1969 Н-ЗК 1389,00 127.00 Н, ХЕ 

 Шпиље    Црн Дрим   1969 Н-ЗК 2699,00 520.00 ХЕ 

 Ратевска    Ратевска   1972 Б-Л 21,70 10.50 ВС, Н 

 Турија    Турија   1972 Н-ЗК 1978,00 48.00 Н, ВС, ХЕ 

 Глажња    Липковска   1972 Б-Л 168,00 22.00 Н, ХЕ 

 Мантово    Лакавица   1975 Н-ЗК 261,00 47.50 Н, ВС 

 Стрежево    Шемница   1982 Н-ЗК 4300,00 112.00 Н, ВС, ХЕ 

 Паљурци    Луда Мара   1982 Н-З 185,00 2.90 Н 

 Суводол    Суводолска   1982 Н-З 1240,00 7.88 Р, ВС 

 Мавровица    Мавровица   1982 Н-З 400,00 2.80 ВС, Н 

 Подлес    Водник   1985 Б-Л 6,70 0.31 Н 

 Иловица    Иловичка   1999 Н-ЗК 131,00 0.50 ВС, Н 

 Козјак    Треска   2004 Н-ЗК 3340,00 550.00 Р, ХЕ, ВС 

 Лошана    Лошана   2006 Н-К 260,00 1.80 ВС 

 Маркова    Маркова   2006 Н-ЗК 64,60 0.66 ВС 

 Лисиче    Тополка   2008 Н-З 3295,00 23.00 ВС, Н 

 Кнежево    Злетовска   2011 Н-ЗК 1550,00 23.50 ВС, Н, ХЕ 

 Св.Петка    Треска   2012 Б-Л 32,50 9.10 ХЕ 

Легенда: ВС – водоснабдување, Н – наводнување, ХЕ – хидроенергија 

  



Анекс 5. Статус и предизвици на водостопанската инфраструктура за водоснабдување и 
управување со отпадните и атмосферските води 
 
Инфраструктура/ 

Намена 
% на 

покриеност** 
Предизвици 

Водоснабдување 
Вкупна: скоро100% 

Од јавни 
претпријатија: 79% 

Високи загуби во мрежата (просечно 62%) 
Недоволен степен на наплата 
Застарност на мрежата 
Ограничен капацитет за редовно одржување  
Нерамномерна регонална покриеност со системи за 
водоснабдување 

Одведување на 
отпадни води 
(канализација) 

64% од вкупно 
население 

77% од населението 
во главните 
агломерации 

Мешање на фекални со атмосферски води  
Недоволен опфат 
Недоволен степен на наплата 
Нерамномерна регонална покриеност со системи за 
одведување на отпадните води 

Третман на 
отпадни води 

~25% од 
населението 

Ограничен опфат 
Проблеми со одржливост (потреба од формирање на 
агломерации, избор на соодветни технологии и 
испитување на исплатливост и подготвеност за 
плакање) 
Нерамномерна регонална покриеност со системи за 
третман на отпадните води 

Управување со 
атмосферски води 

Недостаток на 
податоци 

Ниска поркиеност 
Зголемување на проблемот поради зголемување на % 
удел на водонепропусни површини во населените 
места (урбанизација) 
Застарен пристап на управување (базиран на 
атмосферски канализации) кој создава серија на 
еколошки и економски предизвици (зголемување на 
ризик од поплави) 
Одведуње на атмосферски води преку комбинирани 
системи (фекална и атмосферска канализација) 

*Извори: Стратегија за води, Развој на Национална студија за вода  



Анекс 6. Поврзаноста на водите и намалувањето на ризикот од поплави 

 
 
 

  



Анекс 7. Резултати од визионерските работилници по Плански региони  
 
1. Скопски плански регион 
 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 
2042 година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и активности 
за постигнување на 
промените 

 Квалитетна и чиста вода 
за пиење за сите граѓани 

 Подобрување на јавното 
здравје 

 Намалени трошоци за 
инвестирање и 
одржување на филтер 
станици за прочистување 
на водата за пиење 

 Воведување заштитни 
зони околу изворите / 
акумулациите на вода за 
водоснабдување 

 Измени во Кривичниот 
законик за забрана и 
казнување на какви било 
градби или градежни 
зафати во зоните и околу 
објектите за 
водоснабдување 

 Воведување систем за 
издавање дозволи за 
зафаќање вода за пиење 

 Воведување систем за 
издавање дозволи за 
испуштање вода од 
водоснабдителните извори 
или акумулации 

 Водоводните системи во 
руралните средини да 
бидат управувани од јавни 
претпријатија  

 Квалитетна вода за 
пиење 

 Во моментов, 
потрошувачката на вода 
по глава на жител е 
исклучително висока 
(нерационално ја 
користиме водата) 

 Ги загадуваме изворите 
на квалитетна вода за 
пиење 

 Да се зајакне свеста на 
граѓаните за потреба од 
рационално користење на 
водата 

 Изградба на филтер 
станици 

 Вработување стручен 
кадар во 
водоснабдителните 
компании 

 Обуки за вработените во 
водоснабдителните 
компании 

 Обезбедување заштита на 
изворите на вода 

 Да се следат добрите 
практики на државите од 
регионот кои се соочуваат 
соо слични проблеми  

 Да имаме речни плажи – 
водата во сите реки да 
биде со квалитет што 
овозможува капење 

 Чисти реки и животна 
средина 

 Подобрување на јавното 
здравје 

 Јакнење на свеста на 
граѓаните за значењето на 
квалитетот на речните 
води 



 Ороизводство на здрава 
храна 

 Мерки за да запре 
фрлањето отпад во реките 

 Да се воведе селекција и 
рециклирање на отпадот 

 Изградба на 
пречистителни станици во 
сите поголеми население 
места 

 Целата држава е 
заштитена од поплави 

 Урбаните и неурбаните 
средини (вклучувајќи ја 
инфраструктурата) и 
земјоделските површини 
се заштитени од поплави 

 Зголемена подготвеност 
за справување со 
климатските промени 

 Секоја општина да 
изработи и ажурира 
оперативен план за 
заштита од поплави, со 
предвидени мерки, 
активности и буџет 

 обезбедена заштита од 
поплави, ерозии и 
свлечишта 

 осигурана безбедност по 
животот, здравјето и 
имотот на граѓаните 

 општините да имаат 
законска обврска да 
изработуваат и 
применуваат планови и 
мерки за заштита од 
поплави, ерозии и 
свлечишта 

 функционални системи 
за наводнување и 
одводнување 

 зголемено и 
поквалитетно 
земјоделско производство 

 заштита, одржување и 
надградба на постојните 
системи за наводнување и 
одводнување 

 изградба на нови системи 
за за наводнување и 
одводнување 

 планирање одржливи 
проекти, обезбедување 
соодветни средства и 
реализација на проектите 
во планираниот временски 
рок 

 воспоставени системи за 
управување со водите, 
имајќи ги флуктуациите 
во летниот и зимскиот 
период 

 континуирано се 
обезбедени потребните 
количини вода за пиење, 
наводнување и 
производство на 
електрична енергија 

 изградба на големи брани 
и акумулации 

 изградба на реверзибилни 
хидроситеми 

 речните користа се 
уредени 

 заштита од поплави 
 управување со режимот 

на води 

 да се воспостави државно 
претпријате за уредување 
на речните користа и 
користење („вадење“) на 
речните наноси – песок, 
чакал и сл.  

2. Источен плански регион 
 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 
година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и 
активности за 
постигнување на промените 



Чистата вода за пиење да не 
се користи како техничка- да 
има два паралелни системи 
-систем за вода за пиење 
-систем за техничка вода 
Одржување на речните 
користа и одводните канали 

Со тоа ќе се растеретат 
пречистителните станици а 
со тоа ќе има и доволно вода 
во секој период од годината 
Спречување на излевања на 
реките 

Главен фактор за 
остварување на било која 
промена е подигање на 
свеста на населението 

Современ систем за 
прочистување на отпадни 
води и нивно повторно 
користење 

Правилно-наменско 
искористување на 
различните типови води 

Со вградување на 
пречистителни станици, 
септички јазли, дождовници 
и слично 

Ефикасен систем за 
водоснабдување и 
дистрибуција 

Намалени трошоци за 
дистрибуција на вода 

Систем за складирање на 
атмосферски води и нивно 
користење 

Поголема ефикасност при 
искористување на водните 
капацитети 
Вложување во нова водна 
инфраструктура  
Искористување на фекалните 
води и атмосферските води 

Бидејќи се помалку има вода 
која е лесно пристапна  
Може да биде искористена со 
влог на долгорочен план 

Системи за следење на 
потрошувачка на вода и 
загуби на вода 

Мали хидроцентрали на сите 
речни корита 
Подземен катастар на 
водоводни канализациони 
линии 
Искористеност на цевководи 
за производство на 
електрична енергија 
Изградба на мини брани  
Регулација на речни корита 

Поевтина електрична 
енергија за градовите 
Бесплатна за селата – со тоа 
ќе се развијат селата 
 

Современи комунални 
фирми на принцип на јавно-
приватно партнерство 
Изградба на хидроцентрали  
Проширување на речните 
корита 

Подобрување на загуба на 
вода 
Прочистителни станици 
Чиста вода за пиеше со 
промена на сите цевководи 
СКАДА систем 

Постоечката е стара, 
нефункционална, оштетена, 
имаме потреба од современ 
систем кој е лесно пристапен 
и постои соодветно решение 

Специјализација – 
сегментирање на 
комуналните услуги 

Менување на постоечката 
инфраструктура – водоводна 
и канализациона 

 Со нови современи делови за 
водовод изработени од 
материјали кои се квалитетни 
и погодни 

Развиен бански туризам   
 
 
 
3. Југозападен плански регион 
 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 
година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и 
активности за 
постигнување на 
промените 

 приватизирани 
(сегашните) јавни 

 ефикасно управување со 
водите 

 да се донесе нов закон за 
управување со водите 



претпријатија за 
водоснабдување 

 да се предвидат 
соодветни форми на 
јавно-приватно 
партнерство за да се 
овозможи приватизација 
на јавните претпријатија 

 целосно подобрена 
водоводна 
инфраструктура 

 изградени канализациски 
системи во сите населени 
места 

 подобрување на јавното 
здравје 

 придонес кон намалување 
на канцерогените 
заболувања (како 
резултат на замената на 
азбестните цевки) 

 намалување на 
загадувањето 

 азбестните итно да се 
заменат со ПВЦ цевки 

 да се обезбедат средства 
за изградба на 
канализациони мрежи 
ширум земјата 

 да се изградат 
пречистителни станици, 
кои ќе бидат редовно и 
квалитетно одржувани 

 подобрена законска 
рамка во областа на 
водоснабдувањето 

 функционален 
колекторски систем 
околу целото Охридско 
Езеро 

 функционални 
пречистителни станици 
во сите поголеми 
населени места 

 доследна примена на 
законската регулатива за 
заштита на животната 
средина 

 рационално користење на 
водата 

 заштита на животната 
средина 

 заштита на Охридското 
Езеро 

 да се зајакне свеста на 
граѓаните за рационално 
користење на водите и 
нивна заштита 

 да се обезбедат странски 
фондови (ЕУ) за 
довршување на 
колекторскиот систем 
околу Охридското Езеро 
и за изградба на 
пречистителни станици 

 чиста и ефтина вода за 
сите 

 канализациона мрежа во 
сите населени места 

 подобро здравје на 
граѓаните 

 да се подобри 
менаџирањето на 
претпријатијата и 
институциите кои 
управуваат со водите 

 иновативни одржливи 
системи за 
водоснабдување 

 унапредување на 
здравјето на граѓаните 

 рационална употреба на 
водата 

 енергетски заштеди 
поради намаленото 
користење електрична 
енергија за 
водоснабдителните 
системи 

 реконструкција и 
одржува на постојните 
водоснабдителни објекти 

 изградба на нови 
водоснабдителни објекти 
и системи 

 „рециклирање“ на 
атмосферските води 

 организирање на 
локалните заедници 

 обезбедување буџетски 
средства и странски 
донации 

 добро одржани и 
управувани системи за 
водоснабдување 

 добро одржани и 
управувани системи за 

 за да се обезбедат 
потребните количини 
чиста вода за пиење и за 
развој на земјоделието 

 да се изградат и да се 
одржуваат квалитетни 
системи за 
водоснабдување, особено 
со вода за пиење 



атмосферска и фекална 
канализација 

 намалено загадување на 
водите 

 намален ризик од 
поплави од реките и 
езерата 

 да се изградат системи за 
акумулација и 
прочистување на 
атмосферските води, што 
би се користеле во 
земјоделието и во 
индустријата 

 
4. Полошки плански регион 
 

Клучни очекувани позитивни 
промени до 2042 година 

Образложение на потребите; 
очекувани придобивки  

Клучни мерки и активности 
за постигнување на промените 

 водата се користи 
рационално 

 водата е основа за живот  јакнење на свеста на 
граѓаните за потребата од 
рационално користење на 
водата 

 презентации, средби со 
граѓаните 

 информирање на 
граѓаните преку 
средствата за јавно 
информирање 

 функционални 
пречистителни станици 

 подобрена водоводна 
мрежа и замена на 
старите азбестни цевки 

 обезбедена фекална и 
атмосферска 
канализација за сите 

 овие промени се 
предуслов за да може да 
се зборува за систем за 
упраавување со води 

 да се обезбедат странски 
фондови, вклучувајќи 
инвестиции (не само 
грантови) преку јавно-
приватно партнерство 

 воспоставен квалитетен 
систем за управување со 
води 

 моменталната состојба на 
ова поле е лоша 

 управувањето со води не 
е во фокусот на државата 
ниту на национално, ниту 
на локално ниво 

 Агенцијата за 
водостопанство е 
нефунцкионална 

 да се подготви 
национална стратегија за 
управување со води, со 
јасна динамика на 
спроведување 

 да се предвидат законски 
санкции за 
неспроведување на 
стратегијата 

 да се воведе државна 
регулаторна комисија за 
води 

 изградена водоводна 
мрежа 

 изградена фекална и 
атмосферска 
канализација 

 сегашните загуби на вода 
за пиење поради 
дотраената водовна 
мрежа се огромни 

 бројни населени места не 
се приклучени на 
канализација 

 соработка помеѓу 
локалната самоуправа и 
владата 

 да се обезбедат 
финансиски средства 

 да се подготват и 
спроведат квалитетни 
проекти  

 да се зајакне свеста на 
граѓаните за значењето на 
чистата и здрава вода за 



пиење и потребата таа 
рационално да се користи 

 подобрена водоводна 
мрежа 

 намалени загуби на вода 
за пиење 

 изградба и одржување на 
соодветни системи за 
снабдување со вода 

 зајакната свест за 
можниот недостаток на 
вода за пиење во иднина, 
на глобален и на локален 
план 

 водата е ограничен 
ресурс, а е неопходна за 
живот 

 да се подготват 
инвестициски планови 

 да се обезбедат доволно 
средства за инвестициите 

 да се спроведуваат 
активности за јакнење на 
свеста на граѓаните 

 
5. Вардарски плански регион 
 

Клучни очекувани позитивни 
промени до 2042 година 

Образложение на потребите; 
очекувани придобивки  

Клучни мерки и активности 
за постигнување на промените 

 подобрена комунална 
инфраструктура  

 воведен системот SCADA 
во управувањето со 
водите 

 редовни инспекциски 
контроли 

 изградени и 
функционални 
пречистителни станици 

 намалување на загубата 
на вода (што во моментов 
е исклучително висока) 

 подобар квалитет на 
водата, вклучувајќи ја 
водата за пиење и за 
наводнување 

 заштита на водата, 
почвата и животната 
средина воопшто 

 подобрено здравје на 
населението 

 обезбедени доволно 
средства од државниот и 
од општинските буџети 

 зајакнати човечки 
ресурси во надлежните 
институции 

 да се искористат 
достапните фондови од 
ЕУ и од други 
меѓународни извори 

 подобрен квалитет на 
површинските води 

 намалување на 
земјоделското и 
атмосферското 
загадување 

 подобрена констрола на 
комуналните води 

 примена на законите и 
зајакнат инспекциски 
надзор 

 примена и почитување на 
важеките стандарди 

 усогласување на законите 
со релевантните европски 
директиви 

 да се обезбедат 
финансиски средства за 
потребните инвестиции 

 во 2042 година да има 
вода за сите потреби 

 државата ја вреднува 
водата како природен 
ресурс 

 зајакната свест на 
населението за потребата 
и придобивките од 
заштитата на водите 

 чиста и здрава животна 
средина 

 чисти површински и 
подземни води 

 квалитетна вода за 
наводнување за да се 
производство на здрава и 
безбедна храна 

 да се подобри законската 
регуглатива 

 да се зајакнат 
инспекциските контроли 

 да се изградат 
пречистителни станици 
во секое населено место 
и да се обезбеди нивната 
одржливост 

 воведување и примена на 
строга забрана за дивите 
депонии со градежен шут 



 подобрен квалитет на 
површинските и 
подземните води 

 населението од сметот се 
„ослободува“ во реките 
или други водни 
површини 

 ископот на песок и чакал 
од речните корита се 
прави на начин што ги 
загадува реките и го 
зголемува ризикот од 
поплави 

 кај сите реки, 
вклучувајќи ги и оние 
кои во минатото важеле 
за чисти, се забележува 
влошување на 
еколошкиот статус 

 користењето пестициди и 
други средства во 
земјоделското 
производство сега се 
прави на начин што 
предизвикува загадување 
на водите 

 во моментов, квалитетот 
на површинските водни 
тела, особено во 
рамничарските предели, 
не ги задоволува 
стандардите на ЕУ  

 да се воспостави 
квалитетен систем за 
прибирање, анализирање 
и користење податоци за 
квалитетот на водите 

 изградба на 
пречистителни станици и 
третман на отпадните 
води 

 зајакната контрола на 
загадувачите 

 да се воспостави 
современ систем за 
управување со водите 

 да се обезбедат 
соодветни ресурси и пари 
за заштита на водите 
(овие трошоци треба да 
се гледаат како 
инвестиција) 

 да се подобри 
регулацијата на речните 
користа, како превенција 
од катастрофи, особено 
имајќи го на ум 
очекуваното влијание на 
климатските промени 

 изградбата на малите 
хидроцентрали да биде 
условена со ригорозна и 
сеопфатна кост-бенефит 
анализа, вклучувајќи 
процена на влијанието 
врз животната средина 

 


