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П Р О Г Р А М А 

за водоснабдување на населените места во руралниот дел 
на Општина Гази Баба за 2014година 

 
1. В о в е д 

 
На подрачјето на Општина Гази Баба егзистираат повеќе видови на 
водоснабдителни системи. 
 Во урбаниот дел на Општината, водоснабдувањето се врши од регионалниот 
водоводен систем на град Скопје,извор Рашче, и бунарското подрачје Нерези 
- Лепенец. 
 Во руралниот дел на Општината водоснабдувањето се одвива од сопствени 
бунари, пумпи, а во еден дел од Општината ридско-планинскиот постојат 
водоснабдителни системи изградени од самодопринос на ѓраѓаните и 
донации од Општината и градот Скопје. 
 Овде спаѓаат водоснабдителните системи во населените места: Виниче, 
Црешево, Смилковци,  Булачани, Раштак, Брњарци и Страчинци. 

Во низинскиот дел во Општината водоснабдувањето  во најголем дел е 
решено со новиот систем за водоснабдување од извори-бунари. 
 Така на пр.Во населеното место Јурумлери изграден е водоснабдителен 
систем со самодопринос на граѓаните, а потпомогнати од Општина Гази Баба 
и Јапонска  донација. 
 Со овој водоснабдителен систем стопанисува ЈКП “Илинден”-н.м.Илинден. 
Населеното место Трубарево се снабдува со вода за пиење од регионалниот 
водоснабдителен систем на град Скопје, додека дел од  н.м.Колонија има свој 
резервоар и своја  инсталациона мреæа. 
 

2.Водоснабдителен систем во н.м. Виниче  
 
Овој водоснабдителен систем е граден во период од 1996 до 1998 година.    
Први£ната изведба на овој систем била со два резервоара. 
Во 2009 година од страна на Општина Гази Баба додатно се изградени у¡те 
два нови резервоари со зафатнина од по 100м3, така да моментално 
водоснабдителниот систем во н.м.Вини£е се состои од: Извор, четири 
резевоари, две прекидни комори и цевковод кој води до крајните корисници. 
   
 Изворот се наоѓа на местото викано Врело, кое се нао”а на надморска висина 
од 850 метри. 
Водата преку две доводни цевки се спроведува до преливна ¡ахта. 
Од оваа преливна ¡ахта водата се спроведува понатаму во цевковод. 
Во сувата комора од оваа ¡ахта се нао÷а хлоринатор со кој се вр¡и хлорирање 
на водата. 
   Долæината на цевководот од изворот Врело до првите два резервоара         
изнесува 1800 м.  
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 На  средината од таа должина се наоѓа прекидна комора . 
Профилот на цевките на цевководот од изворот до првите два резервоара 
изнесува Ф 90мм. 

   Непосредно пред пред првите два резервоари  се наоѓа распределителна 
шахта каде ¡то водата се дели за овие два и за наредните два резервоара кои 
се наоѓаат во самото населено место. 

Цевководот кон овие резервоари се состои од цевки со прфил од 
ф70мм.                        

    Првите два резервоари се наоѓаат на местото викано Крастова Глава на           
надморска висина од 603м. 
   .Капацитетот на овие резервоари е од по 100м³ вода за пиење. 
    На овие резервоари се приклучени 69 домаќинства. 
    Наредните два резервоари се наоѓаат во самото населено место и се  со 
капацитет ,едниот 65м³ ,додека другиот со100м³. 
    На овие резервоари се приклучени 45 домаќинства. 
    Вкупниот број на семејства ,корисници на вода за пиење во оваа населено 
место засега изнесува 114. 

 
Со одлука на Советот на Оп¡тина Гази Баба која се однесува и на 

населените места Цре¡ево и Смилковци, од месец август 2008 година со овој 
водоснабдителен систем стопанисува ЈКП Гази Баба-2007. 

Истото има склучено договори со корисниците со кои се регулираат 
ме÷усебните права и обврски. 

Ме÷у другото со овие договори е регулирана и просе£ната месе£на  
потро¡ува£ка на вода по семејство. 

 Сите претходно спроведени мерки доведуваат до уравнотеæена 
потро¡ува£ка на вода , односно нејзино рационално користење. 

Во ЈКП Гази Баба - 2007 е инсталиран софтвер за евиденција на 
потрошената вода. 

Првите сметки за потро¡ена вода за пиење од овој софтвер се изготвени 
за месец септември 2008година.  

Во текот на работењето  донесена е   Одлука за висина на цената за нов 
приклучок со што е создадена можност за   приклучување на нови корисници. 

 Јавното комунално претпријатие Гази Баба-2007 врши тековно 
одржување, како и санација на настанатите дефекти на водоводната мреæа. 

 Во текот на изминава годиина нема¡е некој поголем дефект на 
водоводната мреæа во оваа населено место, така да активностите на 
претпријатието беа усмерени на тековното одрæување на системот како и 
изведба на нови водоводни приклучоци. 
 
 Меѓу другото во текот на работењето во текот на годината вр¡евме следење 
на изда¡носта на изворите ,која бе¡е намалена, меѓутоа не дојде до 
нарушување на системот на водоснабдување. 
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3.Водоснабдителен систем во н.м-Црешево 

 
           Водоснабдителниот систем во н.м. Црешево изграден е 1998 година. 
Истиот се состои од: главен цевковод, еден резервоар, и секундарна 
водоводна мрежа со придружните објекти (контролни и  водомерни шахти, 
хидранти и др.) 
Овој водоснабдителен систем располага со еден резервоар за вода со 
капацитет од    200 м³. 
Неговата локација е на највисоката то£ка во оваа населено место. 
  
 На водоводната мрежа досега се приклучени вкупно 327 корисници. 
  Населеното место се снабдува со вода за пиење од изворот Рашче.  
Линијата поминува низ кругот на Скопска Железара. 
Во кругот на АД РЖ-Услуги се наоѓа пумпна станица во која се сместени 
пумпи со кои се врши препумпување на водата до резервоарот во 
н.м.Црешево. 
За обезбедување на доволен капацитет на вода за пиење за оваа населено 
место постоечката водоводна пумпа е заменета со две  нови пумпи ,со 
комплетно  нов електричен ормар ,во кој е инсталиран СУБМОНИТОР со кој 
се следи работата на пумпите и истиот овозмоæува нивна за¡тита, односно 
исклучување при одредени промени во напонот во електри£ната инсталација 
или работа на суво,односно прекин на доток на вода во пумпната станица. 
 
Долæината на примарната мреæа изнесува 6725 метри со профил на 
цевките од  Ф 110 мм, додека секундарната мреæа  е со должина од 11 700 
метри, и профил на цевките од Ф110мм до ф50 мм. 
 На истата има поставено 24 пожарни хидранти со Ф 80 мм. 
 

Од Ноември 2008 година со овој водоснабдителен систем стопанисува 
Јавното комунално претпријатие Гази Баба-2007. 

Истото има склучено договори со корисниците на вода за пиење со кои 
се регулирани меѓусебните права и обврски. 

Првите сметки за потро¡ената вода за пиење се доставени во месец 
декември 2008 година. 

 Во текот на работењето не следат извесни дефекти на водоводниот 
систем како резултат на одредени пропусти при наговата изведба . 

Како недостаток на системот може да се каже и зависноста од 
напојување со електрична енергија на пумпната станица на Р.Ж.Услуги, како и 
слабиот квалитет на цевководот, (тенкозидни цевки) а кои  поради 
спецификата на теренот-поставени на камена подлога се подложни на 
напукнувања, а особено на делови каде поминуваат те¡ки товарни моторни 
возила и автобуси кои созадваат дополнителни вибрации и можност за 
напукнувања. 

Овој недостаток се манифестира и понатаму,така да и оваа година 

mailto:R.@.Uslugi
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имавме неколку дефекти на овој дел од цевководот кои беа успешно 
одстранети. 

Од овие причини претходнава година искористивме можност при 
одредени градежни работи кои ги вршеше Општината да дислоцираме дел од 
водоводната мржа во должина од 250 м,со профил на водоводната цевка од 
ф90 мм, која се наоѓаше непосредно по крајот, а на одредени места и под 
самиот асфалт поради што често ни се случуваа дефекти. 

* За поголема сигурност во водоснабдувањето на оваа населено место 
Јавното комунално претпријатие Гази Баба-2007 во 2013година набави уште 
една нова пумпа која беше претходно наведена со потребните 
карактеристики. 
 

4.Водоснабдителен систем во н.м.-Смилковци. 
 

Водоснабдителниот систем во н.м-Смилковци е изграден 1993.год. 
 Од ноември 2008год.со овој  систем заедно со водоснабдителниот систем во 
н.м.Цре¡ево стопанисува Јавнното комунално претпријатие Гази Баба-2007. 
Водоснабдителниот систем во оваа населено место располага со еден 
резервоар за вода со капацитет од 80 м³. 
 И оваа населено место со вода за пиење се снабдува од изворот Ра¡£е преку 
препумпната станица Р.Æ. Услуги . 
Да напоменеме дека претходнава година пумпата од препумпната станица за 
оваа населено место бе¡е заменета со нова пумпа. 
Таа е приклу£ена во истиот ормар со пумпате за н.м.Цре¡ево ,кој поседува 
СУБМОНИТОР ,со ¡то се обезбедува од ризици кои можат да влијаат на 
работата на истите како што пад на напонот во електричната мрежа или 
прекин на доток на вода во пумпната станица. 
На овој водоснабдителен систем до сега се приклучени 198 корисници. 

Првите сметки за потрошена вода за пиење се доставени во месец 
декември 2008 година. 

Меѓусебните права иобврски на корисниците на вода за пиење  и 
Јавното комунално  претпријатие се регулирани со договори меѓу овие два 
субјекта. 

 
Недостатокот на цевководот (тенкозидни цевки),кој беше спомнат кај 
водоснабдителниот систем-Црешево,се повторува и тука. 
  И оваа година имавме неколку дефекти на главниот цевковод покрај 
асвалтниот пат во населеното место каде што фреквенцијата на тешки 
моторни возила е поголема. 

 Покрај редовното одржување на водоводната мрежа, во изминатва 
година реализиравме и неколку приклучоци на нови корисници за вода за 
пиење. 

*Заради обезбедување на сигурност во водоснабдувањето на оваа 
населено место Јавното комунално претпријатие Гази Баба-2007 оваа година  
набави  нова пумпа со потребните карактеристики. 
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5.Водоснабдителен систем во н.м.-Раштак 

 
Водоснабдителниот систем во населеното место  Раштак е изграден во 1972 
година, со самопридонес на месното население. 
Тој поседува еден резевоар со капацитет од 120 м3. Водата во резрвоарот 
доаѓа од три одделни извори.  
 Општината Гази Баба инвестираше во проект  за реновирање на 
зафатот(каптажата ) на вода од локалната река ,со што ке се овозможи 
зафаќање на поголема количина на вода, која ке биде со помала заматеност. 
Преку доводни цевки, преку контролна шахта водата се спроведува до 
пречистителната станица. 
Тука водата се прочистува ,се хлорира и се спроведува до резервоарот од 
каде низ водоводната мрежа се спроведува до крајните корисници. 
 Да напоменеме дека на почетокот на 2010 година беше пуштена во 
употреба современа пречистителна станица со што жителите на с. Раштак ќе 
добиваат чиста вода за пиење. 

Недостаток на водоводниот систем во с. Раштак е застарена секундарна 
водоводна мрежа како и непостоењето на шахти и водомери кои треба да 
ги постават самите жители на селото. 
 По одстранување на овој недостаок ЈКП Гази Баба - 2007 ќе склучи 
договори со месното население за снабдување со вода за пиење, како и 
стопанисување и управување со системот.  

 
6. Водоснабдителен систем во н.м.-Булачани 

 
Водоснабдувањето во населеното место Булачани се врши преку два 

одвоени  водоснабдителни система.   
Од април 2010 година се одлука на советотот на Општина Гази Баба 

еден од системите е предаден на управување и стопанисување на ЈКП Гази 
Баба  - 2007. 

Што се однесува до другиот водоснабителен систем кон крај е 
реконструкцијата на секундарната водоводна мрежа, по што ке следува 
изградба на водомерни шахти и поставување на водомери. 

Во текот на оваа лето се работе¡е токму на отстранување на овие 
недостатоци и истите се во добар дел отстранети. 

По комплетно  отстранување на горенаведените  недостатоци ,Јавното 
комунално  Претпријатие  Гази Баба-2007 ке го превземе на управување и 
стопанисување и овој водоснабдителен систем. 

Превземањето на првиот систем од страна на ЈКП резултираше со 
склучување на договори за снадбување на населението со вода за пиење. 

Со ставање во функција на водоснабдителниот систем значително се 
подобри состојбата со водоснадбување во селото, посебно во летниот 
период. 

Водата се зафаќа од пет извори викани : Дилидере, Голема чешма, 
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Ќумче ,Бела вода и Јованковац. 
         Истата се спроведува во две водоводни цевки со дијаметар од  ф63мм, 
и тоа: од изворот Дилидере во една,а од останатите четири извори во друга 
цевка. 

Вака собраната вода  во две цевки доѓа до преливната шахта, која се 
наоаѓа изнад населеното место Булачани .  

Во сувата комора од преливната ¡ахта поставен е хлоринатор за 
хлорирање на водата. 

Од преливната шахта преку една цевка ф63 се спроведува до првиот 
резервоар, кој е со капацитет од 160 м3. 

Веднаш до него се наоѓа и друг резервоар со капацитет од 80 м3, кој е 
поврзан со претходниот. 

Веднаш се приметува недостатокот во системот. 
Имено од преливната шахта до првиот резервоар доаѓа само една 

цевка ф63мм, односно се појавува тесно грло во системот. 
Оваа посебно се манифестира во зимскиот период кога имаме зголемен 

доток на вода во системот. 
При тоа  неможејки истата да се собере во ова цевка доаѓа до прелевање 
надвор од преливната шахта. 
Двата резервоара се во непосредна близина еден до друг, и се наоѓаат  на 
местото викано Росов Рид, од каде водата по природен пад доаѓа до 
потрошувачите. 
Во текот на летните месеци се појави недостаток на вода поради намалениот 
доток на вода во системот односно намалената изда¡ност на изворите . 
По направента анализа на дистрибуираната количина на вода во системот, и 
фактурираната количина  до корисниците за летните месеци констатирана е 
извесена разлика, што наведува на заклучокот на нелегални приклучоци и 
злоупотреба на водата за пиење за наводнување на земјоделски и други 
култури. 
Овој проблем треба да го наднинеме заедно со корисниците на оваа 
населено место заради нивно добро. 

 
7. Водоснабдителен систем во н.м.-Страчинци 

 
Водоснадбителниот систем во н.м.Странчинци е изграден во 1976 година. 
Водата за оваа населено место првично се обезбедувала од извор од 
блиската планина од местото викано Брест. 
Со намалување на издашноста на овој извор се појавила потреба од нови 
извори на вода.  
 Поради тоа извршени се две бушотини во поднежјето на оваа населено 
место , во месноста викана Јурија на длабочина од 65 метри. 
 Водата со помош на пумпи се транспортира до резервоарот од каде по 
природен пад доаѓа до корисниците. 
 Недостасок на овој водоводен систем е старата секундарна водоводна 
мрежа.   
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Во тек е изградба на нова водоводна мрежа со средства обезбедени од 
Министерството за економија. 
 После изградбата на новата водоводна мрежа, изградба на шахти и 
поставување на водомери ќе се створат услови за превземање на 
управувањето на системот од страна на ЈКП Гази Баба - 2007. 
 

8.Водоснабдителен систем во н.м.-Брњарци  
 

Водоснабдителниот систем во населеното место Брњарци изграден е 
2003 година со странски донации. 

Изворот е бушотина од 65 м, а се наоѓа во подноæјето на населеното 
место, од каде водата со пумпи се испумпува до резервоарот. 

Од резервоарот по природен пат се доведува до потрошувачите. 
 Водата се хлорира од страна на назначено лице на оваа населено 

место.  
          Во периодот што следи  треба да се превземат мерки за превземање 
на водоснабдителниот  систем од страна на ЈКП Гази Баба - 2ОО7 согласно 
позитивните закони. 
 

  *  *   * 
 Во претходно наведените точки беа наведени основните карактеристики на 
водоснабдителните системи кои функционираат во руралниот дел на 
подра£јето на Оп¡тина Гази Баба ,меѓу кои и системите со кои стопанисува 
Јавното комунално претпријатие Гази Баба-2007. 
 
Програмата за водоснабдување на населените места во руралниот дел на 
Оп¡тина Гази Баба вклучува постоење на: 
 
-Изградени водоснабдителни системи 
 
-Обезбедување на доволни количини на вода на овие системи за кои истите 
се проектирани 
 
-Функционалност на водоснабдителните системи 
                                     
 Кај водоснабдителните системи кои ги има превземено  на управување и 
стопанисување Јавното комунално  претпријатие Гази Баба-2007 ги врши 
следните дејности: 
 
-Тековно одржување на овие  ситеми 
 
-Санација на дефектите на истите 
 
 -Редовно хлорирање  и испитување на квалитетот на водата за пиење 
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-Контрола на потро¡увачката навода за пиење 
 
- Наплата на сметки за потрошената количина на вода. 
 
Кога сме кај квалитетот на водата да напоменеме дека Претпријатието има 
склучено договор со ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-СКОПЈЕ за редовна 
контрола на физичко-хемиска и бактериолошка исправност на истата. 
 
Досегашните резултати покажуваат дека покрај хемиската и бактериолошка 
исправност се работи за висококвалитетна вода запиење. 
 
             Опслужувањето и одржувањето на овие системи подразбира 
ангажирање на: луѓе, алат, прибор и соодветна опрема. 
 
Начинот на ангажирање на лицата преку Јавното комунално претпријатие 
Гази Баба-2007 подразбира засновање на работен однос на определено или 
неопределено време, со што овие лица ги уживаат сите права и обврски кои 
произлегуваат од Законот за Работни односи. 
 
Степенот на стручна подготовка за извршување на овие активности, како и 
бројот на лицата за извршување на истите е дефиниран со Правилникот за 
Организација и Систематизација на работни места во Јавното комунално 
претпријатие Гази Баба-2007. 
 
Претпријатието располага со соодветен алат, прибор и опрема кои постепено 
се комлетираат. 
 
Како неопходно се покажува потребата од ровокопач кој би се користел при 
интервенции на одредени дефекти и водоводни приклучоци. 
 
Опремата за безбедност и здравје при работа е во согласност со 
Правилникот за безбедност и здравје при работа, со кој се уредуваат мерките 
за заштита при работа. 
 
За реализација на програмата за водоснабдување во наредната година 
потребно е да се предвидат и одредени материјални средства. 
 
Во наредната табела е дадена Финансиската конструкција за реализација на 
Програма. 
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 9.Финансиска конструкција за реализација на Програмата 
  
 
 

 В И Д Износ  во ден. 
1 Хлоринатори            200 000,00 
2 Обнова на заштитна ограда на каптажи и 

резервоари 
150 000,00 

3 Моторцикли-2             60 000,00 
4 Ровокопач            1.200 000,00        

    
 
         За да се реализира успешно оваа програма потребни се вкупно: 

1.610 000,00 ден .     
   Финансирањето на  Програмата под точките 1,2 и 3 ќе се обезбедат од 
сопствени извори на средства а под точка 4 заедно со помош на Општина 
Гази Баба. 
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