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СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДИТЕ 22 МАРТ

Обединетите Нации секоја година на 22 март го одбележуваат Светскиот ден на водите 
со различно мото од аспект на тоа дека безбедната вода значи живот и дека нашите 
животи зависат од тоа како го заштитуваме квалитетот на нашите води. Институтот 
за јавно здравје на Република Северна Македонија секоја година го одбележува Светскиот 
ден на водите со изработка на флаери, банери, Прес-конференции, програма со учесници 
од предучилишна и училишна восраст, студенти од медицина и претставници од 
релевантни министерства, јавни комунални претпријатија, невладини организации и др.

Светски ден на водите, 2005
„Декада на вода за живот 2005-2015“

Светски ден на водите, 2006
„Вод и култура“

Светски ден на водите, 2007
„Недостаток на вода“

Светски ден на водите, 2008
„Меѓународна година на санитација“

Светски ден на водите, 2009
„Прекугранични води“

Светски ден на водите, 2010
„Квалитет на вода: здрави луѓе, здрави екосистеми“

Светски ден на водите, 2011
„Вода за градовите: одговарајќи на урбаниот предизвик“

Светски ден на водите, 2012
„Вода и безбедност на храна“

Светски ден на водите, 2013
„Соработувај за безбедна вода – Слатка вода за сите“

Светски ден на водите, 2014
„Вода и енергија“

Светски ден на водите, 2015
„Без вода нема одржлив развој“

Светски ден на водите, 2016
„Водата и работните места“

Светски ден на водите, 2017
„Зошто отпадните води?“

Светски ден на водите, 2018
„Одговорот е во природата“

Светски ден на водите, 2019
“Вода за сите - Кој и да сте, каде и да сте, 

водата е ваше човеково право“
Светски ден на водите, 2020

„Водата и климатските промени“
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ПРЕДГОВОР

Тоа што е ретко е скапо, а водата како најбитен фактор на светот, нема цена (Платон 427-
347 п.н.е.). Водата е од огромно значење за целиот жив свет, а за човекот тоа значи единствен 
живот. Мора да поседува добри хигиенски својства и сите елементи на здравствена безбедност. 
“Водата и санитацијата се едни од примарните движечки сили на јавното здравје. Јас често го 
реферирам тоа како “Здравје 101“, што значи дека еднаш кога ние ќе можеме да обезбедиме пристап 
до безбедна вода и соодветни објекти за санитација за сите луѓе, без разлика на нивните услови 
за живеење, големата битка против сите видови заболувања ќе биде добиена“, (Д-р Лее Јонг-воок, 
Поранешен Генерален Директор, СЗО). Безбедна и здравствено исправна вода за пиење во доволни 
количини обезбедена на потрошувачите, ги подобрува условите за живот, ја подигнува на повисоко 
ниво здравствената култура и ја унапредува животната средина во целост. Во вонредни прилики 
(природни катастрофи, технички катастрофи и воено-социјални кризи и катастрофи), улогата и 
значењето на водата стануваат уште поголеми. Поради последиците кои можат да настанат 
од недостаток на вода или нејзино загадување, водата во војна може непосредно да влијае на 
борбената готовност на оружените сили и одбрамбената моќ на земјата. Во иднина се предвидува 
водење на војни за вода за пиење. 

„Безбедна вода за пиење е широк поим кој го дефинира квалитетот и безбедноста на 
водата за пиење. Тоа подразбира не само водата да биде хемиски и бактериолошки исправна, 
туку подразбира и безбедност на самото место од каде што потекнува водата за пиење, а 
тоа се изворите, дупчените или копаните бунари, акумулациите и така натаму. Во последниве 
неколку години, во Република Северна Македонија не се регистрирани епидемии кои се резултат 
на цревни заболувања од водата за пиење, што се должи на постојаната контрола на изворите и 
препораките што ги дава Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје, во случај кога 
во некои населени места водата е бактериолошки неисправна. Најкарактеристични заболувања 
кои се поврзуваат со неисправна, односно небезбедна вода за пиење е хепатит А, односно заразната 
жолтица и дијареата. Но, овие заболувања, се должат и на одржувањето на личната хигиена, како 
и на несоодветна санитација, канализација и непрочистување на отпадните води. Во секој случај, 
состојбата со водата за пиење од година во година сѐ повеќе се подобрува. Тоа го покажуваат и 
податоците од испитаните примероци на водата за пиење во периодот од 2009 до 2019 година. 
Зголемениот опфат на активности, особено во селските водоводи, придонесува за безбедна вода 
за пиење. Според податоците на Светската здравствена организација, секоја година околу 500 
милиони луѓе заболуваат од болести што се поврзани со водата за пиење, 10 милиони од вкупната 
светска популација умира од загадена вода. Светскиот ден на водата датира од 1992 година од 
Конференцијата за животна средина и развој, на Обединетите нации“.

Проф. д-р Михаил Кочубовски
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ВОВЕД

Водата претставува еден од клучните елементи за постигнување одржлив развој на 
животната средина. Состојбата и квалитетот на водите е од круцијално значење за социо-
економскиот развој, заштитата на животната средина, како и за опстанокот и добросостојбата на 
човештвото. Како незаменлив ограничен ресурс, обновлив е само доколку со истиот соодветно 
се управува.

Сé поголемата неурамнотеженост меѓу понудата и побарувачката на вода во многу 
делови од Европа, како и во Македонија, достапноста на водата и недостигот од вода постепено 
прераснаа во главни точки при креирањето на политики за вода на национално ниво и на ниво 
на ЕУ. Промените во достапноста на водата може негативно да влијаат врз екосистемите и 
врз неколку социо-економски сектори, вклучително црпење на вода за пиење, земјоделство, 
индустрија, производство на електрична енергија и пловидба. Водата е неопходна за живот, 
настанок, развој и одржување на нашата планета. 

Водните ресурси во Македонија се користат за  повеќе намени, односно за активности 
кои што подразбираат акумулирање, зафаќање, апстракција за: потрошувачка од страна на 
луѓето за повеќе цели, како: вода за пиење, наводнување, индустриски и технолошки потреби, 
економски потреби и др.; производство на електрична енергија; одгледување на риби, превоз, 
пловење; спорт, рекреација, капење, туризам и други цели.

 

Безбедна и здравствено исправна 
вода за пиење во доволни количини 
обезбедена на потрошувачите ги подобрува 
условите за живот, ја подигнува на 
повисоко ниво здравствената култура и ја 
унапредува животната средина во целост. 
Водата е неопходна материја за настанок, 
одржување и развој на животот на нашата 
планета. Снабдување со вода за пиење е 
снабдување на населението со здравствено 
исправна и во доволни количини вода, 
која се користи во домаќинствата за 
пиење (слика 1), како и за извршување на 
останатите домашни потреби, потоа во 
стопанството, во јавните објекти, спортско-
рекреативните и туристички локалитети, 
како и во многу други објекти и дејности.1

Слика 1.  Употреба на водата во секојдневна пракса 
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ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ

На Самитот на Обединетите Нации за Одржлив Развој на 25 септември 2015 година, 
светските лидери ја усвоија Агендата 2030 за одржлив развој, која се состои од 17 Цели за 
Одржлив развој (ЦОР), дополнета со 169 подцели и 230 индикатори Главните стремежи на 
“Целите за Одржлив Развој”,2 како што е познато, e да се стави крај на сиромаштијата, борбата 
против нееднаквоста и справување со климатските промени до 2030 година.

Целта 6 за одржлив развој (SDG 6) - обезбедување пристап и одржливо управување 
со водата, како и санитација за сите ја вклучува целта 6.1 да обезбеди пристап и одржливо 
управување со водата за сите и целта 6.2 да се постигне пристап до соодветна и еднаква 
санитација и хигиена за сите и да се стави крај на отворената дефекација, посветувајќи посебно 
внимание на потребите на жените и девојчињата и оние во ранливи ситуации до 2030 година.

Една од основните обврски од политиката на ЕУ за води е да се врши јасно идентификување 
и следење на ризиците од недостиг на вода. Вулнерабилни групи се: жени, деца, бегалци, лицата 
со посебни потреби и многу други кои честопати се занемаруваат. Со постигнување на целта за 
одржив развој 6 се обезбедува имплементацијата и на Целта 3: да се обезбеди здрав живот и да 
се промовира благосостојба за сите на сите возрасти, како и целта 3.3: ставање крај на болестите 
поврзани со водата. На 28.07.2010 година, ОН го признаа „правото на безбедна и чиста вода за 
пиење и санитација“ 3 како човеково право што е од суштинско значење за комплетно уживање 
во животот. Човековото право на вода им дава право/овозможува на сите, да имаат доволна, 
безбедна, прифатлива, физички пристапна и достапна вода за лична и за домашна употреба.
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Според новиот извештај на Светската здравствена организација (СЗО), овој природен 
ресурс станува сè поредок на одредени места и неговата достапност е голем социјален и 
економски проблем. Светската здравствена организација проценува дека безбедната вода би 
можела да спречи 1,4 милиони смртни случаи на деца од дијареа секоја година.

Значењето на водата за пиење се согледува преку податоците од Светската 
здравствена организација:

 � 2,1 милијарди луѓе живеат без безбедна вода за пиење дома;
 � 1 од 4 основни училишта користат небезбедни извори за вода за пиење;
 � Повеќе од 700 деца под 5 годишна возраст секој ден умираат од дијареа поврзана со 

небезбедна вода и лоша санитација;4

 � На глобално ниво, 80% од луѓето кои живеат во руралните средини користат 
небезбедна вода за пиење;

 � Жените и девојките се одговорни за собирање вода во 8 од 10 домаќинства со вода 
надвор од просториите;

 � 68,5 милиони луѓе биле принудени да ги напуштат своите домови, бидејќи немале 
пристап до безбеднa вода за пиење;

 � 159 милиони луѓе ја собираат водата за пиење од површинска вода, како што се 
езерцата и потоците;

 � 4 милијарди луѓе доживуваат тежок недостаток на вода во текот на најмалку еден 
месец од годината;

 � Над 800 жени умираат секој ден од компликации во бременоста и породувањето;
 � 700 милиони луѓе низ целиот свет би можеле да бидат раселени со интензивен 

недостаток на вода до 2030 година.
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Областа на животната средина е едно од најкомплексните подрачја во Европската унија 
кое е регулирано со голем број правни акти, со кои се регулирани медиумите и областите 
на животната средина. Како дел од областа на животната средина односно како медиум на 
животната средина подрачјето на водите е регулирано со голем број правни акти кои уредуваат 
различни аспекти од водите. Република Северна Македонија како земја кандидат за членство 
во ЕУ врши хармонизација на законските прописи со директивите на ЕУ. Главни правни акти на 
ЕУ со кои се уредува управувањето со водите се:

 � Рамковната директива за води 2000/60/ЕC;
 � Директивата на Советот 91/271/ЕЕС за третман на урбани отпадни води;
 � Директива на Советот 98/83/ЕС за квалитет на водата за пиење;
 � Директива на Советот 2006/7/ЕС за квалитет на водата за капење;
 � Директива 2007/60/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за процена и 

управување со ризикотод поплави;
 � Директивата 2006/11/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за загадување 

предизвикано од одредени опасни супстанции кои се испуштаат во водена средина 
 � Директивата на Советот 2006/118/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за 

заштита на подземните води од загадување и нарушување на квалитетот.

Главен правен акт на Европска унија кој ја регулира областа на водите е Рамковната 
директива за води 2000/60/ЕC (РДВ). РДВ ги воспоставува главните цели и насоки на 
политиката за управување со водите со кои се воспоставува интегрирано управување со водите 
во ЕУ како и се потенцира потребата од натамошно интегрирање на заштитата и на одржливото 
управување со водата и во другите политики.

Водата наменета за консумирање од страна на човекот е уредена со Директивата 98/83/
EЗ на Советот за квалитетот на водата наменета за консумирање од страна на човекот од 3 
ноември 1998 година. Директивата е изменета и дополнета со:

 � Регулативата (ЕС) бр. 1882/2003 на Европскиот парламент и Советот од 29 септември 
2003 година;

 � Регулативата (ЕС) бр. 596/2009 на Европскиот парламент и Советот од 18 јуни 2009 
година и

 � Директива на Комисијата (EУ) 2015/1787 од 6 октомври 2015. 

Целта на Директивата е заштита на здравјето на луѓето од негативните влијанија кои 
може да настанат од какво било загадување на водата наменета за консумирање од страна на 
човекот, притоа обезбедувајќи дека водата е чиста и исправна. Спроведувањето на Директивата 
ќе овозможи:
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 � спречување на негативно влијание врз здравјето на луѓето во случај на контаминација 
на водата за пиење;

 � обезбедување на чиста и исправна вода за пиење за корисниците;
 � вршење надзор на квалитетот на водата за пиење и
 � соодветно и навремено преземање на мерки во случаите кога ќе дојде до отстапување 

во однос на квалитетот на водата за пиење.

Планирањето на развојот и управувањето со водите се врши преку донесување на 
планските документи со кои се уредува управувањето со водите и тоа:

 � Национална стратегија за водите;
 � Водостопанска основа;
 � Планови за управување со речен слив-(ПУРС).5

Согласно Законот за водите6, ВРСМ определува заштитни зони за:

 � водни тела наменети за потрошувачка од страна на човекот (на предлог на МЗ и 
МЖСПП);

 � водни тела наменети за рекреативни цели, вклучувајќи ја и водата за капење (на 
предлог на МЗ и МЖСПП);

 � зони чувствителни на нитрати (на предлог на МЖСПП, МЗШВ и МЗ);
 � водни тела чувствителни на испуштање на урбани отпадни води (на предлог на 

МЖСПП, МЗШВ и МЗ);
 � областите определени како заштитено природно наследство каде што одржувањето и 

подобрувањето на состојбата на водите е значаен фактор, (МЖСПП) и
 � зоните наменети за заштита на растителни и животински видови кои живеат или се 

зависни од вода а се економски значајни (МЖСПП и МЗШВ).

Водата наменета за консумирање од страна на човекот е уредена во Законот за води, 
Законот за безбедност на храната („Службен весник на РМ“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 84/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Правилникот за барања за безбедност и 
квалитет на водата за пиење („Службен весник на РМ“ бр. 183/18), Уредба за класификација 
на водите („Службен весник на РМ“ бр.18/99), Уредба за категоризација на водите („Службен 
весник на РМ“ бр.18/99), Правилник за посебните барања за безбедност на природна минерална 
вода, изворска вода и друга пакувана вода („Службен весник на РМ“ бр. 184/18), Правилник за 
начинот на определување и одржување на заштитни зони околу изворите на водата за пиење 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 17/1983), Правилник за видот на стручната подготовка, опремата 
и просторните услови кои што треба да ги исполнува и стручното правно лице за изготвување на 
елаборат за одредување на границите на заштитните зони, заштитните мерки и другите услови 
за водите наменети за консумирање од страна на човекот („Службен весник на РМ“ бр. 29/14) и 
Правилник за содржината и начинот на изготвување на елаборат за одредување на границите 
за заштитните зони, заштитните мерки и другите услови за водите наменети за консумирање 
од страна на човекот („Службен весник на РМ“ бр. 29/14). Врз основа на Правилникот за видот 
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на стручната подготовка, опремата и просторните услови кои што треба да ги исполнува и 
стручното правно лице за изготвување на елаборат за одредување на границите на заштитните 
зони, заштитните мерки и другите услови за водите наменети за консумирање од страна на 
човекот („Службен весник на РМ“ бр. 29/14), Институтот за јавно здравје е овластен да изготвува 
Елаборати за заштитните зони околу изворишта за јавно водоснабдување во 2014 година од 
страна на Министерството за здравство.

Правилник за барања за безбедност и квалитет на 
водата за пиење

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат барањата за безбедноста и квалитетот на водата 
за пиење и тоа: - општите барања за безбедност и квалитет кои ги опфаќаат обемот, видот и 
методологијата на испитувањето на водите за пиење и границите над кои водите за пиење не 
треба да содржат штетни и опасни материи, начинот на вршење на дезинфекција на водата 
за пиење и - посебните барања за безбедност и квалитет кои се однесуваат на минималните 
вредности во однос на микробиолошките параметри, хемиски параметри, резидуи од пестициди, 
задолжителни индикаторски параметри и дополнителни индикаторски параметри.

Член 2

Целта на овој правилник е обезбедување на безбедна и чиста вода заради заштита на 
здравјето на луѓето од несаканите ефекти од контаминација на водата за пиење. 

Член 3

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 

1. „Вода за пиење“ е: наменета за конзумирање од страна на човекот што не содржи 
микроорганизми, биолошки материи, 

	 секоја вода, во својата првобитна состојба или по третман, наменета за пиење, готвење, 
подготовка на храна или за други намени во домаќинството, без оглед на тоа од каде 
потекнува и дали се снабдува од водоводна мрежа, од цистерна или пакувана вода и 

	 водата што се користи во производството, преработката, конзервирањето или во 
прометот на храната наменета за консумирање од страна на луѓето, освен доколку 
Агенцијата за храна и ветеринарсто (во понатамошниот текст: Агенција) потврдат 
дека безбедноста на водата не може да влијае на безбедноста на храната во нејзината 
готова форма.

2. „Безбедност на водата за пиење” е безбедна вода за пиење наменета за конзумирање од 
страна на човекот што не содржи микроорганизми, биолошки материи, физички и хемиски 
супстанции и радиоактивни особини кои се штетни по здравјето на човекот, како и да 
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одговара во однос на органолептичките својства на водата за пиење. 
3. „Домашен дистрибутивен систем“ е цевководот, вентилите и уредите инсталирани меѓу 

славините, кои обично се користат за консумирање вода за пиење, и дистрибутивната мрежа, 
но само доколку тие не се обврска на правните лица кои вршат јавно водоснабдување.

4. „Мостра на вода“ е количина на вода земена еднократно на едно место, по пропишана 
методологија заради лабораториска анализа. 

5. „Анализа на вода“ е одредување на физичко-хемиски, микробиолошки, паразитолошки, 
радиолошки, присуство на резидуи од пестициди и други својства на водата заради 
утврдување на нејзината безбедност.

6. „Извориште“ е место на кое се зафаќа вода заради јавно водоснабдување на населението 
(извор, каптажен бунар, дел од река или езеро, акумулација), или заради пакување. 

7. „Случајно загадување на водата“ е нагло продирање на штетни и опасни материи и 
микроорганизми во количини кои можат да бидат штетни или опасни по здравјето на луѓето 
во извориштето или водоснабдителните објекти, како последица на човечка активност.

8. „Вонредна состојба” е состојба предизвикана од елементарни непогоди и други несреќи 
или после случајно загадување на извориштето или водоводот која ја прогласува надлежен 
орган, кога може да се применуваат прописи  за вода за пиење кои се применуваат во 
вонредни состојби. 

9. „Хигиенско-епидемиолошка индикација“ е состојба која укажува на можност да дојде 
до загадување на водата со микробиолошки, физички, хемиски и радиоактивни супстанци, 
поради техничка состојба на објектот за водоснабдување, состојбата на околината, 
елементарни непогоди и други несреќи, случајни загадувања и епидемиолошки состојби.

10. „Нов зафат на вода” е извориште кое се планира за јавно водоснабдување со вода за 
пиење на население или се вклучува во постоечки водовод.

11. „Дезинфекција на водата за пиење“ е примена на физички и хемиски средства, со што 
се обезбедува водата за пиење да не содржи (или да ги сведе во граница на дозволеното) 
микробиолошки и биолошки материи, штетни по здравјето на луѓето.

12. „МДК“ е максимално дозволени концентрации на параметри во водата.
13. „Санитарно заштитна зона” е просторот кој се утврдува околу извориштето за снабдување 

со вода за пиење (бунари и каптажи за зафат на подземни води, зафат на речен тек и 
акумулација), уреди за пречистување, резервоари и главен цевовод со цел за заштита 
на безбедноста на водата за пиење од намерно или случајно загадување, како и други 
штетни влијанија.

14. „Радиоактивна супстанција“ е супстанција која содржи еден или повеќе радионуклиди 
чија активност или концентрација не може да се занемарат во однос на радијационата 
безбедност.

15. „Индикативна доза“ или „ID“ е ефективната годишна доза на внес која е резултат на 
вкупните радионуклиди чие присуство е детектирано во водата за пиење, кои се од 
природно или вештачко потекло, со исклучок на трициум, калиум-40, радон и неговите 
краткотрајни продукти на распаѓање и 
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16. „Вредност на параметарот радиоактивност“ е вредноста на радиоактивните 
супстанции во водата за пиење над која Агенцијата ќе процени дали таквото присуство на 
радиоактивната супстанција во водата за пиење претставува ризик за здравјето на луѓето 
за кој треба да се преземат мерки, и, каде што е неопходно, презема санациони мерки за 
подобрување на квалитетот на водата до нивото кое ги исполнува барањата за заштита на 
здравјето на луѓето во однос на радијациона сигурност. 

За безбедна вода за пиење се смета водата која: не содржи микроорганизми, паразити 
и нивни развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето на луѓето, не содржи 
супстанции во концентрации кои сами или заедно со други супстанции претставуваат 
опасност по здравјето на луѓето.

Имајќи во предвид дека водата е од суштинско значење за одржување на животот и дека 
достапноста на вода во количини и квалитет доволна да се задоволат основните човечки потреби 
е предуслов за подобрување на здравјето и за одржлив развој. Признавајќи ги придобивките за 
човековото здравје и благосостојба кои произлегуваат од здрава и чиста вода и од хармонично 
и исправно функционирање на водната средина. Исто така, надзорот над болестите поврзани со 
водата и  воспоставувањето на системи за рано предупредување и системи за одговор се важни 
аспекти за превенција, контрола и намалување на болестите поврзани со водата.7.8

Според  Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење се вршат 
следните прегледи:

1. Основен преглед;
2. Периодичен преглед;
3. Преглед при “нови зафати”;
4. Преглед по хигенско-епидемиолошки индикации.
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Вкупните количества на вода на територијата на нашата Република согласно Законот 
за водите, имаат статус на национално богатство. Овој воден ресурс настанува околу 85-90% 
од врнежи врз сопствената територија, околу 10-15% се дотеци од соседните држави - Србија, 
Грција, Албанија. Во просечна хидролошка година количесвото врнежи е околу 19.000 милиони 
м3 вода, од кое околу 1/3 истекува како површинска или подземна, а околу 2/3 испарува (Прилог 
2).

Како извори за водоснабдување (Слика 2)  со вода за пиење во нашата Република се 
користат: 

 � Подземна вода - Вода што ги исполнува просторите помеѓу карпите и почвата што 
прави водоносен слој. Длабочината и квалитетот на подземните води варира од место 
до место. Околу половина од водата за пиење во светот доаѓа од земја. Најдобар 
квалитет имаат водите кои се црпат од вториот и третиот водоносен слој. Плитките 
подземни води од првиот водоносен слој вообичаено се бактериолошки и физичко-
хемиски загадени.

 � Површинска вода - Вода што се зема директно од поток, река, езеро, езерце, извор 
или сличен извор. Квалитетот на површинските води е генерално небезбеден за 
пиење без третман и дезинфекција.

 � Дождовница - Вода што се собира и складира со употреба на кровен покрив, 
подземна површина или сливна површина. Квалитетот на водата од дожд собрана од 
површината на покривот е обично подобар од плитки подземни води или од сливот на 
карстни карпи.

Слика 2.  Водоносни слоеви
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Под водоснабдување со вода за пиење, се подразбира снабдување на населението со 
вода, здравствено исправна и во доволни количества, која се користи во домаќинствата за пиење 
и за останати домашни потреби, во стопанството за производство и промет на прехранбени 
производи, во јавни објекти - училишни и предучилишни установи, во здравствени установи, како 
вода за пиење во јавниот железнички, воздушен и воден сообраќај, во спортско-рекреативните 
и во туристичките објекти и во многу други објекти и дејности. Водоснабдувањето со вода за 
пиење може да биде преку: водоводи од затворени и отворени извори. Водовод е систем за 
снабдување со вода за пиење, кој има уреден и заштитен извор/извориште, каптажа, резервоар 
и водоводна мрежа. (Прилог 1- DPSEEA9 модел развиен од Светската Здравствена Организација 
(СЗО).

Податоци обезбедени од Институтот за јавно здравје во Републиката за 2019 година за 
снабдување со вода за пиење од централни водоснабдителни системи, управувани од јавни 
комунални претпријатија кои ги исполнуваат законските обврски во однос на обезбедување и 
контрола на здравствената исправност на водата за пиење (Графикон 1).

Графикон 1.Водоснабдување во РСМ
Извор: ИЈЗРСМ, 2019

Видови објекти за водоснабдување

Како јавни водоснабдителни објекти се сметаат објектите снабдување со вода за пиење 
и други домашни потреби повеќе од 5 домаќинства, или повеќе од 20 жители, или > 10 м3. 
Во јавни водоснабдителни објекти спаѓаат тие кои вршат дејност на производство и промет 
на прехранбени производи наменети за пазар, како и други објекти, како училишта, објекти 
на сувоземниот, водениот и воздушниот сообраќај (станици, чекални, паркиралишта, и сл.), 
туристички, угостителки и спортско-рекреативни објекти и локалитети, и др. Од конструктивен 
и технички аспект јавните објекти можат да бидат централни – водоводи (Слика 3) (зафат од 
едно или неколку изворишта и распределба преку водоводна мрежа), и јавни локални објекти - 
користење на водата на местото на зафаќање со рачно или механичко црпење (бунари, пумпи, 
локални извор-чешми, и сл.)
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Слика 3.     Централен водоснабдителен систем

Како индивидуални водоснабдителни објекти се сметаат објекти за снабдување на 
најмногу 4 домаќинства односно 20 жители, и тие објекти се сметаат како приватна сопственост 
на корисниците. Во овие објекти спаѓаат бунари, пумпи, куќни водоводи, кладенци, и др (Слики 
4 и 5).

Слика 4. Шематски приказ на копан бунар Слика 5. Шематски приказ на бушен бунар

При утврдувањето на потребните количини вода за еден жител на ден, се земаат во 
пресметка не само физиолошките потреби, кои изнесуваат за возрасен човек кој не врши 
средна или тешка физичка работа околу 2 - 2,5 л/ден, а во зависност од работните услови и 
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климатско-метеоролошките околности и до 10 л/ден, туку и за личната хигиена и хигиената 
на живеалиштето. Интензивниот развој на градовите, индустријата и земјоделсвото во нашата 
Република мноукратно ја зголемува потрошувачката на чиста вода од прироните ресурси и од 
изградените акумулации.

Заштитни зони

 � Зона I, или строга заштитна зона, мора да се обезбеди заштита на водата од точката 
на апстракција и неговата непосредна околина од сите видови на загадување. Во за-
висност од правилата, радиусот може да се утврди најмалку 10 метри околу точката 
на апстракција и мора да биде опкружен со стабилна ограда.  

 � Зона II, или широка зона (зона на санитарно ограничување), мора да се обезбеди за-
штита од контаминација преку патогени микроорганизми (на пример бактерии, ви-
руси, паразити и јајца), како и други фактори кои претставуваат опасност, можеби се 
должи на присуството на проток на кратки патеки и проток на кратко траење на вода 
до точката на апстракција. Оваа зона може да има минимален радиус од 50 метри.  

 � Зона III, или поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко следење 
и набљудување), треба да обезбеди заштита од далекусежни оштетувања, особено 
хемиски или радиоактивни загадувачи кои се или отпорни или не-разградливи. 
Широката заштитна зона за водозафат на подземна вода во порозна меѓузрнеста 
средина се определува со линијата на 50 дена подземен тек на водата од местото 
на можното микробиолошко, биолошко, физичко, хемиско, радиолошко и друго 
загадување до местото на водозафатот сметано во услови на експлоатација на 
извориштето (Слика 6).

Слика 6. Заштитни зони
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Водата наменета за консумирање од страна на човекот, секогаш мора да е безбедна и 
чиста и:

 � да не содржи микроорганизми или паразити и материи и супстанции кои во определен 
број или

 � концентрации можат да претставуваат опасност за здравјето на луѓето; и
 � да ги исполнува минималните вредности и стандарди и параметрите за квалитет на 

водата (микробиолошки, физичко-хемиски параметри и радиолошки параметри) и
 � биолошки индикатори (фито и зооплангтон) за водоснабдување со вода од површински 

води и Рени бунари.

МЖСПП е одговорен за целокупниот мониторинг на водните тела опфатени со државната 
мрежа. МЖСПП ја воспоставува, одржува и развива државната мрежа. Градоначалникот на 
општината е одговорен за мониторинг на водните тела опфатени со локалната мрежа и за 
нејзиното работење, одржување и развој.

Мониторингот на испуштањето на отпадните води го врши МЖСПП. Мониторингот е 
пропишан во Правилник за методологијата, референтните мерни методи, начинот и параметрите 
на мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и тињата од пречистувањето на урбаните 
отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/11) и Правилник за начинот 
на пренос на информациите од мониторингот на испуштените отпадни води, како и формата 
и содржината на образецот со кој се доставуваат податоците („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.108/11).

Мониторингот на водите наменети за консумирање од страна на човекот го врши 
МЗ со Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) и Центрите за јавно здравје (ЦЈЗ) во согласност со 
прописите за вода и безбедност на храна. Во Програмата за мониторинг, задолжително се 
вклучува посебен дел за вршење на мониторинг на безбедноста на водата за консумирање 
од страна на човекот. Програмата е составен дел на ПУРС. МЗ ги собира, обработува и чува 
сите податоци и информации добиени од мониторингот на водите наменети за консумирање 
од страна на човекот и ги доставува до МЖСПП и АХВ. МЗ е должен да објавува извештаи за 
состојбата на водата наменета за консумирање од страна на човекот на секои три години. За 
неисправни резултати од водата за пиење ИЈЗ и ЦЈЗ доставуваат известување до МЗ – Сектор 
за примарна и превентивна здравствена заштита, АХВ, ДСЗИ и ЦУК (Центар за управување со 
кризи). Секоја година ЦЈЗ доставуваат и извештаи10-16 до градоначалникот на општините на чие 
подрачје се надлежни. Мониторингот на водите во зоните за капење го вршат градоначалникот 
на општините на чие подрачје се наоѓа зоната за капење. Центарот за јавно здравје на чие 
подрачје се наоѓа зоната за капење се должни да го следат квалитетот на водата за капење и 
податоците за тоа да ги доставуваат до МЗ, Државниот санитарен и здравствен инспекторат 
и до МЖСПП. Градоначалникот ги доставува податоците добиени од локалната мрежа за 
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мониторинг, како и податоците добиени од мониторингот на водата за капење до МЖСПП. ИЈЗ 
доставува резимирана информација за квалитетот на водата за капење и состојбата на плажите 
на природните езера и акумулации кои се користат за капење до ДСЗИ пред почетокот на 
летната туристичка сезона за капење. Мониторингот на безбедноста и квалитетот на водата за 
пиење и водата за капење се врши според Националните годишни Програми за јавно здравје во 
Република Северна Македонија.

МЖСПП ги собира, обработува и чува сите информации добиени од мониторингот на 
водните тела. Собирањето, обработувањето, чувањето и доставувањето информации добиени 
од мониторингот се врши без надоместок. Информациите добиени и обработени во согласност 
со обврските и надлежностите утврдени со закон, се достапни без надоместок за сите надлежни 
органи.

Водостопански објекти и постројки се објектите наменети за уредување на режимот 
на водите, обезбедување, зафаќање, доведување и подготовка на вода за снабдување на 
населението, индустриски и други стопански и комунални потреби (водоснабдителни објекти), 
вода за наводнување на земјоделско земјиште и прифаќање и одведување на одвишни води 
(системи за наводнување и системи за одводнување), вода за производство на електрична 
енергија (хидроенергетски објекти), зафаќање, доведување и прочистување на загадени 
отпадни води и нивно одведување во реципиент (објекти за заштита на водите), задоволување 
на посебни намени на одбраната, еколошки потреби (посебни објекти).

Изградбата, работењето, управувањето и одржувањето на водостопански објекти и 
постројки заради давање на водостопански дејности и услуги се дејности и услуги од јавен 
интерес. Водостопански дејности и услуги се: јавно водоснабдување со вода наменета за 
консумирање од страна на човекот и за технолошки потреби, производство на електрична 
енергија, наводнување и одводнување на земјиште, заштита и зачувување на водите, 
собирање, одведување, третман и испуштање на отпадни води, заштита од штетно дејство на 
водите, експлоатација на подземни води, вадење на песок, чакал и камен и обезбедување на 
резерви на вода со кои се обезбедува единствен режим на водите во слив или дел од него. 
Во епидемиолошкото минато на Република Северна Македонија имало хидрични епидемии на 
цревен тифус, паратифус, дизентерија, заразна жолтица, проливи од бактериско, вирусно или 
од паразитарно потекло, како во градски така и во селски населби.

Во периодот пред Втората светска војна и непосредно по неа, кога најголем дел од 
населението живеело во примитивни услови на водоснабдување и на санитација, особено биле 
познати т.н. „летни детски проливи“, кои најмногу ги засегнувале доенчињата и малите деца до 
5-годишна возраст, и причинувале многу голема смртност од тие проливи.  

Преку водата за пиење можат да настанат и незаразни болести поради недоволното 
перорално внесување на некои неопходни микроелементи.
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Појава на незаразни болести, а поврзани со водата за пиење можат да се појават:  

 � Заради природниот состав на водата (т.н. биогеохемиски ендемии) како резултат 
на вишок или недостиг на некој елемент неопходен за човековиот организмот 
(ендемската гушавост, ендемската флуороза, ендемската уролитијаза, забниот 
кариес и др.). 

 � Труење со тешки метали, пестициди, органски соединенија и др.

Да се има безбедна вода за пиење и основна санитација е човечка потреба и основно 
човеково право за секој маж, жена и дете. На луѓето им е потребна безбедна вода за пиење, 
хигиена и санитација (канализација и пречистување на отпадните води) за да го одржат своето 
здравје и достоинство. Да се има подобра вода и санитација е неопходно за кршење на циклусот 
на сиромаштија бидејќи го подобрува здравјето на луѓето, силата на работа и способноста да 
одат на училиште.

Светската здравствена организација (СЗО) проценува дека 88% од дијареалната болест е 
предизвикана од небезбедна вода, несоодветна санитација и лоша хигиена.

Квалитетот на водата за пиење се базира на правилници, закони и на уредби, препорачани 
од СЗО и се оценува според 3 групи на својства (параметри): 

1. Органолептички својства, односно параметри (својства кои се определуваат со 
сетилата - боја, матност, мирис, вкус, киселост и др.). Органолептичките својства можат 
да потекнуваат од природно потекло (од неоргански материи и од органски материи). 
Во нашите прописи, мирисот и вкусот треба да отсуствуваат, додека бојата и матноста се 
квантитативно нормирани. 

2. Микробиолошки својства се показатели на хигиенско-епидемиолошката безбедност 
на водата, и се бараат индикатори на фекално загадување - вкупни Escherichia coli, 
Streptococcus fecalis, Proteus и др. како директни показатели на фекално загадување 
на водата (термотолерантни колиформни бактерии), покрај овие показатели, а се бара и 
вкупниот број живи мезофилни организми во 1 мл вода како општ хигиенски индикатор.  

3. Физичко-хемиски својства се хемиски супстанции во водата за пиење, можат да ги 
променат органолептичките својства, а други, пак, имаат токсиколошко значење и се 
показатели кои укажуваат на можно продирање загадувачки материи од надворешната 
средина во сливното подрачје на изворите или непосредно во објектите за водоснабдување.  

За секој поединечен параметар од наведените три групи постојат нормативи за 
максимално дозволени концентрации (МДК). За да се прифати водата како здравствено 
исправна, неопходно е лабораториските наоди од сите три вида параметри да бидат исправни, 
односно во дозволените граници на МДК и да одговараат на важечките прописи за квалитетот и 
здравствената исправност на водата за пиење. Во Република Северна Македонија се применува 
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, („Сл. весник на Република 
Македонија“ бр. 183/2018), врз основа на Законот за безбедност на храната „Службен весник на 
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Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12,164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 
и 64/18.  

 � Безбедна вода за пиење е вода со микробиолошки, хемиски и физички карактеристики 
што ги исполнуваат упатствата на СЗО или националните стандарди за квалитетот 
на водата за пиење. 

 � Подобрена санитација е дефинирана како онаа што хигиенски ги одделува човечките 
екскрети од човечки контакт. Сепак, санитарните јазли не се сметаат за подобрени 
кога се споделуваат со други домаќинства или се отворени за јавно користење..

Безбедна вода за пиење треба да ги има следниве микробиолошки, хемиски и физички 
квалитети:

 � Ослободени од патогени микроорганизми;
 � Ниска содржина на концентрации на токсични хемикалии (под МДК); 
 � Бистра;
 � Без вкус и безбојна (за естетски цели).

Кога се размислува за квалитетот на водата за пиење, во повеќето случаи микробиолошката 
контаминација е главната грижа бидејќи таа е одговорна за повеќето болести и смртни случаи 
поврзани со пиење небезбедна вода.

Потреба за тестирање на квалитетот на водата за пиење

Следниве се вообичаени причини да се направи тестирање на квалитетот на водата на 
ниво на домаќинството за да се обезбеди безбедна вода за пиење:

 � да се идентификуваат проблемите; 
 � да се преземат мерки на претпазливост;
 � да се подигне свеста на потрошувачите и операторите со вода за пиење;
 � да се утврди ефективноста на процесот на водоснабдување;
 � да се избере соодветен извор на вода за пиење (каптиран извор, бушен/копан бунар 

или зафат од акумулација/езеро/река);
 � да се влијае на Владата за снабдување на безбедна вода за пиење на населението.

Третманот на вода за домаќинството и безбедното складирање станува популарна опција 
за добивање безбедна вода. Различни процеси и технологии како што се песочни филтри 
(биосанд), керамички филтер, соларна дезинфекција (SODIS) и хлорирање/озонирање/УВ 
дезинфекција се воведуваат од различни владини и невладини организации (НВО). Тестовите 
за квалитет на водата се многу корисни за разбирање на разликата помеѓу изворската вода, 
третираната вода и квалитетот на складираната вода.
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Хигиенско-епидемиолошкото и социјално-медицинското значење на водата за пиење се 
огледа во следните два аспекти: позитивен, кога водата за пиење допринесува за здравјето и 
општата благосостојба, и притоа искористената (отпадната) вода се отстранува на здравствено-
еколошки исправен начин и не претставува опасност по здравјето на населението и за околината; 
негативен, кога заради биолошката или физичко-хемиската неисправност се јавуваат заразни 
или незаразни болести во епидемиска или ендемска форма.

Преку уста со водата за пиење (Слика 7) можат да се внесат причинители на заразни болести 
- бактерии, вируси, протозои и јајца од цревни глисти (Water-borne diseases); недостатокот на 
хигиенски исправна вода овозможува значителна фекална загаденост на рацете и предметите 
во секојдневна употреба, и така се овозможува пренос на спомнатите причинители директно 
од изметот на заразените или клицоносителите до устата на лицата кои живеат во таа средина 
(Direct fecal-oral-transmision). 

Слика 7. Причинители на заразни болести кои можат да се пренесат преку уста со водата за пиење

Преку вода загадена со причинители на заразни болести од кои боледуваат некои 
животни, тие болести (т.н. зоонози) можат да се пренесат по пат на контакт на водата со кожата 
и лигавиците на човекот  - како на пр. маларијата, западно-нилската треска и др. (Water related-
diseases); водата може да биде погодна средина за развој на разни инсекти и други преодни 
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домаќини за некои паразитарни болести - како на пр., шистосомијазата, лептоспирозата, 
филаријазата, и др. (Water associated-diseases). Легионерска болест - се шири по аероген пат на 
аеросоли на топла вода од клима уредите и за време на туширање (Болест на ветераните, прв 
пат во Филаделфија, САД).16

Хидричните епидемии се масовни појави на заразни болести кои се пренесуваат и шират 
по воден пат, на просторно ограничено подрачје и во релативно краток временски период. Овие 
епидемии имаат специфични обележја по кои се распознаваат и се разликуваат од епидемиите 
настанати на друг начин. И покрај тоа понекогаш тешко се разликуваат од контактните и 
алиментарните епидемии. Овие епидемии често имаат полиетиолошки карактер, се одликуваат 
со нагол почеток и масовен број на заболени и нагол престанок после отстранувањето на 
причинителот на епидемијата. Според податоците на СЗО секоја година околу 500 милиони луѓе 
заболуваат од болести поврзани со водата за пиење. Околу 10 милиони луѓе годишно умираат 
поради загадена вода. 

Превенцијата на горенаведените болести генерално треба да се изведе на трите критични 
нивои на настанување на загадувањето: 

 � при влезот на микроорганизмите во водата (заштита на извориштето и водоводната 
мрежа);

 � при влез на загадената вода во водоводната мрежа (несоодветна експлоатација на 
објектот). 

 � при размножувањето на микроорганизмите во водата - мрежата. Заради превенција 
од појава и ширење на болести поврзани со водата за пиење неопходно е да се изврши 
правилна и брза проценка на можните здравствено-еколошки ризици по потекло од 
објектите за јавно снабдување со вода за пиење на населението.

Во контекст на тоа се изработени формулари за брза проценка на здравствено-еколошкиот 
ризик по потекло од објектите за јавно снабдување со вода за пиење на населението17 со што се 
воведува унифициран систем за спроведување на санитарно-хигиенскиот увид од докторите 
специјалисти по хигиена во регионалните ЈЗУ Центри за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно 
здравје на Република Северна Македонија, како и од државните инспектори за храна од 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

На тој начин се објективизира процесот на проценка на здравствено-еколошкиот ризик во 
еден многу битен сегмент во процесот на мониторинг на јавното водоснабдување со безбедна 
вода за пиење во функција на обезбедување и оддржување на добра здравствена состојба 
на населението кое ја консумира водата за пиење и би се избегнал ризикот од субјективно 
толкување на одредени индикатори.

Надзорот над болести по потекло од водата се фокусира на рано откривање на поединечни 
случаи на инфекција со патогени причинители со потекло од водата или појава на зголемен 
број случаи на заболувања со потекло од водата или појава на епидемиско ширење на болеста. 
Системите за надзор може да следат широки категории на здравствени исходи, како што се 
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дијареални заболувања или да се фокусираат на неколку специфични заболувања, како што се 
тифусна треска, хепатитис А или колера. Од графиконот 2 може да се забележи дека во периодот 
2014-2018 година најголем број регистрирани цревни заразни заболувања се ентероколитите, 
кои се следат  согласно Законот за заштита на населението од заразни болести.18

Графикон 2. Пријавени цревни заболувања во РСМ во период од  2014-2018

Болестите поврзани со водата за пиење предизвикуваат голема загриженост за здравјето 
на луѓето во светот. Дијареалните заболувања секоја година предизвикуваат околу 2 милиони 
смртни случаи, првенствено на деца во земјите во развој. Тие се одговорни за 17% од смртните 
случаи кај деца под 5-годишна возраст, со проценета средна вредност од 3,2 епизоди на дете 
годишно. Се смета дека вкупно 94% од оваа болест се припишува на животната средина, 
која вклучува небезбедна вода, недостаток на санитарни услови и лоша хигиена. Покрај тоа, 
сериозни епидемии на болести како што се колера, тифусна треска и хепатитис А може да се 
пренесат преку фекално контаминирана вода за пиење. Многу внимание беше посветено на 
откривање и испитување на епидемии на заболувања поврзани со водата. Многу е веројатно 
дека повеќето болести предизвикани од контаминирана вода нема да бидат дел од епидемија. 
Идентификувањето на овие болести како резултат на вода за пиење е попроблематично. 
Повеќето системи за надзор за дијареална болест нема да можат да ги разликуваат оние болести 
стекнати од вода од оние кои се стекнати од други извори. Методот за проценка на ризик/
управување со ризик кој се препорачува во третото издание на Упатствата на СЗО за квалитет 
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на водата за пиење (СЗО, 2004), за управување со ризиците од изворот до чешма е познат како 
План за безбедност на водата (WSP). Искуството стекнато во оценувањето, управувањето и 
спречувањето на ваквите ризици по здравјето може успешно да се искористи за да се нама-
ли оптоварувањето со болести поврзани со водата. Зголемената температура и климатските 
промени се причина за појава и регистрирање на зголемен интензитет на заболувања кои 
се пренесуваат преку водата. Тие најверојатно ќе имаат ефект не само преку менување на 
средните метеоролошки мерила (количина на врнежи) туку и преку зголемување на честотата и 
појавата на екстремни временски настани, како што се преобилни врнежи, порои и суши. Овие 
екстремни временски настани ќе влијаат врз расположивата количина вода, врз квалитетот на 
водата и врз пристапот на чиста вода за пиење. Поплавите и ниските нивоа на водите, како и 
преобилните врнежи можат исто така да доведат до контаминација на водите и повисоки стапки 
на заболувања со фатален исход. Најважните патогени причинители кои се пренесуваат преку 
вода се: E. coli, Hepatitis A, Legionella, Leptospirae и Cryptosporidae.19

Микробиолошки опасности поврзани со вода за пиење

Инфективни заболувања предизвикани од патогени бактерии, вируси и паразити 
се најчестиот и широко распространет ризик по здравјето поврзан со водата за пиење. 
Оптоварувањето на јавното здравство се определува со сериозноста и зачестеноста на 
заболувањата поврзани со патогени, нивната инфективност и изложеноста на населението. Кај 
ранливите подпопулации, исходот на болеста може да биде потежок.

Дефектот во безбедноста на снабдувањето со вода (извор, третман и дистрибуција) може 
да доведе до загадување во голем обем и потенцијално да може да се забележи појава на 
болести. Во некои случаи, ниско ниво, потенцијално повторено загадување може да доведе до 
значителна спорадична болест, но надзорот во јавното здравство е малку веројатно дека ќе ја 
идентификува контаминираната вода за пиење како извор. 

Патогени кои потекнуваат од вода имаат неколку својства што ги разликуваат од другите 
загадувачи на вода за пиење: 

 � Патогени може да предизвикаат акутни и хронични ефекти врз здравјето. 
 � Некои патогени може да растат во околината на изворот на вода за пиење.
 � Концентрациите на патогенот се разликуваат во однос на времето, така што 

веројатноста за добивање на инфективна доза не може да се предвиди од нивната 
просечна концентрација во вода. Изложеноста на патоген што предизвикува болест 
зависи од дозата, инвазивноста, вирулентноста на патогенот, како и од имунитетниот 
статус на поединецот. Ако се воспостави инфекција, патогените микроорганизми се 
размножуваат кај нивниот домаќин. 
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Инфекции поврзани со водата 

Патогени кои можат да се пренесат преку загадена вода за пиење се разновидни по 
карактеристики, однесување и отпорност. Графиконот 3 дава општи информации за патогени 
кои се од важност за управување со снабдување со вода за пиење. Пренесување на патогените 
преку вода е потврдено со епидемиолошки студии и истории на случаи. 

Графикон 3. Патишта за пренос на патогени поврзани со водата

Спектарот на патогени може да се промени како резултат на промени во домаќинот, 
патогенот и животната средина, повторна употреба на отпадните води, промените во животниот 
стил и медицинските интервенции, движењето на населението и патувањето, селективни 
притисоци за нови патогени и мутанти или рекомбинации на постојни патогени. 

Имунитетот на поединците, исто така, значително се разликуваат, без оглед дали се 
стекнуваат со контакт со патоген или влијаат врз таквите фактори како што се возраста, полот, 
здравствената состојба и условите за живеење. За патогени кои се пренесуваат преку фекално-
орален пат, водата за пиење е само едно преносно возило. Загаденоста на храна, раце, прибор 
и облека може исто така да игра улога, особено кога домашните санитарни услови и хигиена се 
лоши. Подобрувањата во квалитетот и достапноста на водата, отстранувањето на екскретите и 
општата хигиена се важни во намалувањето на преносот на фекално-орална болест. Безбедноста 
на водата за пиење во однос на микробиолошката анализа не е поврзана само со загадување 
на фецесот. Некои организми растат во системи за дистрибуција на вода (на пр. Легионела), 
додека други се јавуваат во изворите на вода (на пр. Црви (Dracunculus medinensis)) и може 
да предизвикаат појава на епидемии и индивидуални случаи. Некои други микроби (на пр. 
Токсични цијанобактерии) бараат специфични пристапи за управување. Иако потрошувачката 
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на контаминирана вода за пиење претставува најголем ризик, другите патишта на пренесување 
исто така може да доведат до заболувања, при што некои патогени кои се пренесуваат преку 
повеќе патишта (на пр. Аденовирус) се голем ризик за развој на заразно заболување кај 
консументот. Во табела 1 е прикажан извадок од Упатствата за квалитет на водата за пиење од 
СЗО (4-то издание од 2017 година).

Табела 1. Микробиолошки патогени поврзани со водата за пиење

Бактериолошки патогени Патогени вируси Патогени паразити
Acinetobacter Adenoviruses Acanthamoeba

Aeromonas Astroviruses Balantidium coli
Bacillus Caliciviruses Blastocystis

Campylobacter Enteroviruses Cryptosporidium
Enterobacter sakazakii Hepatitis A virus Cyclospora cayetanensis

Escherichia coli pathogenic strains Hepatitis E virus Entamoeba histolytica
Helicobacter pylori Rotaviruses Giardia intestinalis

Klebsiella Оrthoreoviruses Isospora belli
Legionella Microsporidia
Leptospira Naegleria fowleri

Mycobacterium Toxoplasma gondii
Pseudomonas aeruginosa Helminth pathogens

Salmonella Dracunculus medinensis
Shigella Fasciola spp.

Staphylococcus aureus Free-living nematodes
Tsukamurella Schistosoma spp.

Vibrio
Yersinia

 

Индикаторски микроорганизми се:

 � Вкупни колиформни бактерии; 
 � Escherichia coli и термотолерантни колиформни бактерии; 
 � Број на вкупни бактерии (аеробни мезофилни бактерии); 
 � Цревни ентерококи;
 � Clostridium perfringens;
 � Колифаги; 
 � Bacteroides fragilis фаги; 
 � Ентеровируси. 

Оптоварувањето со болести поврзани со водата според СЗО е изразено преку цитатот 
дека „речиси една десетина од глобалното оптоварување со болести може да се превенира 
преку подобрено водоснабдување, санитација, хигиена и управување со водните ресурси (Safer 
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water, better health - Costs, benefits and sustainability of interventions to protect and promote 
health. WHO, Geneva: 2008).20

Факти:

 � 1,9 милиони атрибутивни смртни случаи/год. од дијареа;
 � 1,2 милиони умрени од маларија секоја година.

Детаљи:

 � 1,4 милиони превенирачки умрени деца од дијареа;
 � 860.000 превенирачки умрени деца од подхранетост;
 � 1/3 од светското население (2 милијарди инфекции) афектирани од цревни паразитски 

црви;
 � 25 милиони луѓе нападнати од лимфатична филаријаза;
 � 200 милиони луѓе со превeнирачки инфекции на шистосомијаза;
 � 5 милиони луѓе со оштетување на видот од трахома;
 � 280.000 превенирачки умирања од давење;
 � ½ милион смртни случаи од маларија кои можеле да бидат превенирани.

Дијареа од небезбедна вода доведува до:

 � 4 милијарди случаи/годишно, 1,8 милиони мртви;
 � најмногу умрени се деца под 5 годишна возраст;
 � 15% oд умрените под 5 годишна возраст се во земјите во развој.

Секако дека постојат и болести кои се јавуваат заради поголема или помала концентрација 
на одредени хемиски елементи во водата за пиење (As, F, Cd, Hg, ...).

Карактеристики и значењето на најчестите бактерии 
кои се индикатори за фекално загадување на водата за 
пиење

Echerichia coli

Член на семејството Enterobacteriaceae, се карактеризираат со поседување на ензимите 
β-галактозидаза и β-глукуронидаза. Расте на 44-45оC на комплексни медиуми, ферментира 
лактоза и манитол со производство на киселина и гас и произведува индол од триптофан. Сепак, 
некои видови можат да растат на 37оC, но не на 44–45оC, а некои не произведуваат гас. E. coli не 
произведува оксидаза или хидролиза на уреа. Комплетната идентификација на организмот е 
премногу комплицирана за рутинска употреба, но развиени се бројни тестови за брза и сигурна 
идентификација. Некои од овие методи се стандардизирани на меѓународно и национално ниво 
и прифатени за рутинска употреба. 
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Echerichia coli ја има во изобилство кај човечки 
и животински фекалии; ја има во канализацијата, 
третираните ефлуенти и сите природни води 
и почви што се предмет на неодамнешна 
контаминација со фекалии, без разлика дали се од 
човечки, животни, диви животни или земјоделска 
активност. Исто така фекалната загаденост од 
диви животни, вклучително и птици, никогаш не 
може да се исклучи. Бидејќи животните можат да 
пренесат патогени кои се заразни кај луѓето, не 
смее да биде игнорирано присуството на E. coli или 
термотолерантни колиформни бактерии. 

Термотолерантни колиформни бактерии

Термотолерантни колиформни бактерии се колиформни организми кои можат да ја 
ферментираат лактозата на 44–45оC; во оваа група се вклучени родот Echerichia, некои видови 
Klebsiella, Enterobacter и Citrobacter. Термотолерантни колиформи, освен E.coli, исто така, можат да 
потекнуваат од органски збогатена вода како што се индустриски ефлуенти или од расипувачки 
растителни материјали и почви. 

Повторното растење на термолерантни колиформни организми во дистрибутивниот 
систем е веројатно, ако не се присутни доволно бактериски хранливи материи, несоодветните 
материјали се во контакт со третираната вода, температурата на водата е над 13оC и нема 
резидуален хлор.

Во повеќето околности, концентрациите на термолерантни колиформи се директно 
поврзани со онаа на E.coli. Затоа, нивната употреба при проценка на квалитетот на водата се смета 
за прифатлива за рутински цели, но ограничувањата во однос на специфичноста треба секогаш 
да се имаат предвид кога се толкуваат податоците. На националните референтни лаборатории 
кои развиваат национални стандардни методи се препорачува да се испита специфичноста на 
термолерантниот колиформски тест за E. coli во локални услови.

Бидејќи термополантните колиформни организми лесно се откриваат, тие имаат 
важна секундарна улога како индикатори за ефикасноста на процесите за третман на 
вода во отстранувањето на фекалните бактерии. Затоа, тие може да се користат 
при проценка на степенот на третман неопходен за водите со различен квалитет и за 
дефинирање на целите за изведба за отстранување на бактерии.
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Колиформни организми (вкупно колиформи)

Колиформните организми веќе долго време се препознаваат како соодветен микробен 
индикатор за квалитетот на водата за пиење, главно затоа што тие се лесни за откривање и 
броење во водата. Терминот „колиформски организми“ се однесува на грам-негативни бактерии 
во форма на прачка способни за раст во присуство на жолчни соли или други активни агенси на 
површината со слични својства кои ги спречуваат растот и можат да ја ферментираат лактозата 
на 35-37оC со производство на киселина, гас и алдехид во рок од 24-48 часа.

Колиформните бактерии се смета дека припаѓаат на родот Echerichia, некои видови 
Klebsiella, Enterobacter и Citrobacter. Сепак, како што е дефинирано со современи таксономски 
методи, групата е хетерогена. Вклучува бактерии со ферментација на лактоза, како што се 
Enterobacter cloacae и Citrobacter freundii, кои можат да се најдат и во фекалии и во околината 
(водите богати со хранливи материи, почва, растителен материјал што се распаѓаат), како и 
во водата за пиење која содржи релативно високи концентрации на хранливи материи, како 
и видови кои ретко, ако некогаш, се наоѓаат во фекалии и може да се размножуваат во вода 
за пиење со релативно добар квалитет, на пр. Serratia fonticola, Rabnella aquatilis и Buttiauxella 
agrestis.

Постоењето и на не-фекални бактерии кои одговараат на дефинициите на колиформни 
бактерии и на лактоза-негативни колоформни бактерии ја ограничуваат применливоста на 
оваа група како индикатор за загадување од фекално потекло. Колиформните бактерии 
не треба да се детектираат при снабдување со вода и доколку се најдат, сугерираат 
несоодветен третман, контаминација по третманот или прекумерно хранливи материи. 
Затоа, колиформскиот тест може да се користи како индикатор за ефикасноста на 
третманот и интегритетот на дистрибутивниот систем. Иако колиформните организми не 
секогаш се поврзани со присуството на фекална контаминација или патогени во вода за пиење, 
колиформскиот тест е сеуште корисен за следење на микробиолошкиот квалитет на снабдената 
вода. Ако постои сомневање, особено кога се наоѓаат колиформни организми во отсуство на 
термолерантни колиформи и E. coli, може да се преземе идентификација на видот на видовите 
или анализи за други индикатори на организмот за да се испита природата на загадувањето. 

Фекални стрептококи

 Фекалните стрептококи се оние стрептококи 
кои обично се присутни во фецесот на човекот и 
животните. Сите поседуваат антиген на Lancefield 
group D. Таксономски, тие припаѓаат на родовите 
Enterococcus и Streptococcus. Таксономијата на 
ентерококите неодамна претрпе важни промени, 
а недостасува детално познавање за екологијата 
на многу од новите видови; родот Enterococcus 
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сега ги вклучува сите стрептококи кои делат одредени биохемиски својства и имаат широка 
толеранција на неповолни услови за раст E. avium, E. casseliflavus, E. cecorum, E. durans, E. faecalis, E. 
faecium, E. gallinarum, E. hirae, E. malodoratus, E. mundtii и E. solitarius. Повеќето од овие видови се од 
фекално потекло и генерално може да се сметаат за специфични показатели за загадување на 
фекалното човечко тело за повеќето практични цели. Меѓутоа, тие можат да бидат изолирани 
од фецесот на животните, од одредени видови и подвидови, како што се E. casseliflavus, E. faecalis 
var. liquidefaciens, E. malodoratus и E. solitarius се јавуваат првенствено на растителен материјал.

Во родот Streptococcus, само S. bovis и S. equinus ја поседуваат групата Д антиген и 
затоа припаѓаат на фекалниот стрептокок. Тие потекнуваат главно од животински фекалии. 
Фекалните стрептококи ретко се размножуваат во загадена вода и тие се поупорни од E. coli 
и колиформните бактериите. Според тоа, нивната примарна вредност во испитувањето на 
квалитетот на водата е како дополнителни индикатори за ефикасност на третманот. Покрај 
тоа, стрептококите се многу отпорни на сушење и можат да бидат корисни за рутинска контрола 
откако ќе се постават нови мрежни мрежи или ќе се поправат системите за дистрибуција, или за 
откривање на загадување на подземните води или површинските води според површинскиот 
проток.

Легионерска болест

Легионерска болест е многу сериозен вид на пневмонија (инфекција на белите дробови) 
предизвикана од бактерија наречена Legionella. Доколку се развијат симптоми на пневмонија и 
можеби сте биле изложени на Legionella, веднаш одете на лекар. Треба да споменете дали сте 
користеле топла када, дали сте биле во климатизирана просторија или во болница во последните 
две недели.

Болеста на легионерите може да предизвика симптоми на пневмонија.

Знаци и симптоми на легионерска болест може да вклучуваат:

 Кашлица Болки во мускулите  Треска  Останување без здив  Главоболка

Лекарите користат рендгенски преглед на градите или физички прегледи за да проверат 
дали има пневмонија. Тестови на примерок од урина и спутум (флегма) може да потврдат дали 
инфекцијата на белите дробови е предизвикана од Legionella.

Болеста на легионерите е сериозна, и може да се третира со антибиотици.
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Повеќето луѓе кои се разболуваат имаат потреба од нега во болница, но целосно 
закрепнуваат. Сепак, околу 1 од 10 лица кои заболеле од легионерска болест, ќе умрат од 
инфекцијата. Одредени луѓе се изложени на зголемен ризик за легионерска болест.

Повеќето здрави луѓе не добиваат 
легионерска болест откако биле изложени на 
легионела. Да се   биде 50 години или постари или 
да имате одредени фактори на ризик може да ги 
зголеми шансите да се разболите. Овие фактори 
на ризик вклучуваат:

 � сегашен или поранешен пушач;

 � хронично белодробно заболување, 
како што е емфизем или хронично 
опструктивно белодробно заболување 
(ХОББ);

 � ослабен имунолошки систем од болести 
како рак, дијабетес или откажување на 
бубрезите;

 � земање лекови што го ослабуваат 
Вашиот имунолошки систем.

Легионелата обично се шират низ капки 
вода во воздухот. Во природата, Легионела 
живее во свежа вода и ретко предизвикува 
болест. Во вештачки поставки, легионелата може 
да расте ако водата не се одржува правилно. 
Овие вештачки извори на вода стануваат 
здравствен проблем кога мали капки вода што 
ги содржат бактериите влегуваат во воздухот и 
луѓето ги вдишуваат. Општо, луѓето не ја шират 
легионерската болест на други луѓе. 21
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Клучни факти

 � Бактеријата L. pneumophila за првпат беше идентификувана во 1977 година, 
како причина за избувнување на тешка пневмонија во конвенциски центар во 
САД во 1976 година.

 � Најчеста форма на пренесување на легионела е вдишување на контаминирани 
аеросоли произведени заедно со спрејови за вода, авиони или магла. Инфекцијата 
може да се појави и со аспирација на загадена вода или мраз, особено кај подложни 
болнички пациенти.

 � Легионерската болест има период на инкубација од 2 до 10 дена (но во некои 
епидемии е забележано до 16 дена).

 � Смртта се јавува преку прогресивна пневмонија со респираторна инсуфициенција 
и / или шок и откажување на повеќе органи.

 � Нелекуваната легионерска болест обично се влошува во текот на првата 
недела.

Од пријавените случаи 75-80% се над 50 години и 60-70% се од машки пол.22

Главен извор се системите за дистрибуција на вода (Слика 8) на големи згради, 
вклучувајќи хотели и болници. Долго време се сметаше дека кулите за ладење се главен 
извор на Легионела, но новите податоци сугерираат дека ова е пренагласен начин на 
пренесување. Други извори вклучуваат машини за магла, овлажнители, бањи со џакузи и 
топли извори. Климатизерите не се извор на легионерска болест.23

Слика 8. Раст на Легионела во водоводна цевка
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Земање на примероци за микробиолошка анализа

 При земање примероци вода од водовод, чешмата се обгорува (Слика 9) со пламен или 
со вата со денатуриран алкохол. Се пушта водата да тече 3-5 минути, шишето се полни 3/4 од 
волуменот, се затвора со затворачот, се враќа заштитната капичка и се врзува со коноп.

Слика 9. Начин на обгорување на славината

 Примероците за бактериолошка анализа се земаат во чисти стаклени шишиња од 2х500 
или 1000 мл, претходно стерилизирани во сув стерилизатор на температура од 433-453 К (160-
180oС) во траење од 1 час, претходно затворени со плутени или гумени затворачи преку кои се 
ставаат капички од алуминиумска фолија или хартија. За хлорирана вода претходно во шишето 
се става 5% раствор на натриум тиосулфат (Na2S2O3) заради редукција на хлорот.

Земање на примероци за физичко-хемиска анализа

 Примероците се земаат во хемиски чисти шишиња од инертна пластика од најмалку 1 
л за основна физичко-хемиска анализа, а 3 л за периодична физичко-хемиска или физичко-
хемиска анлиза од нови зафати на вода за пиење. Пред земањето шишето се испира најмалку 
три пати со водата која треба да се испита. При полнењето на шишето се остава мал простор од 
10-25 мл, а потоа шишето добро се затвора.
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Обележување и доставување на примерокот

 Примероците на вода да се доставуваат обележани со налепница или фломастер 
(со податоци за мерното место од каде е земен примерокот, ден и час на земање на истиот). 
Задолжително да се пополни барање (Прилог 3) или пропратно писмо (со податоци за мерното 
место, датум на земање на примерокот, видот на извориштето – извор, копан/бушен бунар, 
река/езеро, водоводна мрежа, резервоар за вода или др., дали водата е хлорирана или не и 
кои лабораториски анализи ги барате, дали имате некое посебно барање), во кое се назначува 
кои анализи е потребно да се испитаат и во кој обем. Примерокот се доставува во приемно 
одделение во Центарот за јавно здравје/Институтот за јавно здравје на РСМ. Референтот за 
прием е должен веднаш да ги внесе сите податоци за донесениот примерок на вода. Приме-
роците вода истиот ден се транспортираат до лабораторија и веднаш се анализираат. Доколку 
не се достават до лабораторија веднаш, се чуваат во разладни уреди. Примероците за микро-
биолошка анализа се транспортираат во разладни портабл уреди (Слика 10) до лабораторијата 
најдоцна 6 часови после земањето. Задолжително да се наведе адреса на странката за наплата, 
телефонски број/факс и потпис.

Во случај кога приватно лице го доставува примерокот, истото треба да приложи и 
документи за лична идентификација.24 

Слика 10. Портабл уреди за транспорт на водата

Потребно е да се достават доволни количини на вода за лабораториско испитување и тоа 
во соодветна амбалажа според позитивните законски прописи - Правилник за барања за 
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безбедност и квалитет на водата за пиење, („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 
183/2018) и тоа:

За бактериолошка анализа:

 � стерилно шише од 2х500 или 1000 ml, да се достави во рок од 6 часа (во услови 
на амбиентна температура над 200C, преносот и чувањето да се изврши во портабл 
фрижидер).

За основна физичко-хемиска и паразитолошка анализа и за анализа на резидуи од 
пестициди (најдобро од било која минерална/изворска вода (неароматизирана), да не биде 
амбалажа во која претходно се чувал сок, алкохол, оцет: 

 � хемиско чисто пластично шише од 1-1,5 l), претходно добро исплакнето со водата 
која ќе се анализира. Капачето исто така треба добро да се исплакне со вода.

За радиолошка анализа:

 � хемиски чист пластичен канистер од 20 l (или 2 канистра по 10 l).

За анализа на трихалометани:

 � хемиско чисто стаклено шише со темна боја и шлифуван затворач од 1 l. 

Методи и лабораториски процедури

Стандардизацијата на методите и лабораториските процедури е важна. Интернационалните 
стандардни методи (ISO) треба да бидат проценети под локални услови пред тие да бидат 
официјално усвоени од националните програми за надзор.26 Главните методи што се користат 
во изолацијата на индикаторите за организмот од вода се методот на мембрана-филтрација 
(МФ), метод со повеќе цевки (МТ) или најверојатен метод (MPN) и тестови за присуство-отсуство.

Метод на филтрација на мембрана

Во методот на мембрана-филтрација (МФ), минимален волумен од 10 ml од мострата (или 
разредување на примерокот) се воведува асептично во стерилен или правилно дезинфициран 
филтрационен склоп кој содржи стерилен мембрана за филтрирање (номинална големина на 
порите 0,2 или 0,45 mm). Се нанесува вакуум и се повлекува примерокот преку мембранскиот 
филтер (Слика 11). Сите индикатори се задржуваат на филтерот или во рамките на филтерот, 
кој потоа се пренесува на соодветен селективен медиум за култура во Петриев сад. После пе-
риод на инкубација, за време на кој бактериите се аклиматизираат на новите услови, садот 
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Петриевата плоча се пренесува во инкубатор на соодветна селективна температура каде што се 
инкубира во соодветно време за да се овозможи репликација на индикаторите. Се формираат 
и пребројуваат колонии со визуелно препознавање, а резултатите се изразуваат во број на 
„единици за формирање колонија“ (CFU) на 100 ml оригинален примерок.

Слика 11. Мембрана-филтрација метод

(MPN) најверојатен број метод

(MPN) метод за разлика од МФ - се заснова на индиректна проценка на микробиолошката 
густина во примерокот на вода, најверојатниот број на микроорганизми присутни во примерокот. 
Тоа е од суштинско значење за мошне заматени примероци кои не можат да се анализираат со 
филтрација на мембрана. Често користена техниката за анализа на водата за пиење, но одзема 
време и бара повеќе опрема, отколку филтрација на мембраните. Сепак, методот со повеќе 
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цевки може да биде почувствителен од филтрацијата низ мембраните.

Секој волумен се меша со средна култура и се инкубира. Концентрацијата на 
микроорганизмите во примерокот потоа може да се процени од моделот на позитивни резултати 
(бројот на колонии што покажуваат раст во секоја серија на волумен) со помош на статистички 
табели кои даваат „најверојатен број“ на 100 ml од примерокот.

Соодветни количини на вода се додаваат во епрувети или други садови кои содржат 
стерилен хранлив медиум со концентрација што ќе обезбеди мешавината да одговара на 
медиум со единечна моќност. На пример, 10 ml примерок обично би се додале во 10 ml медиум 
со двојна моќност или 1 ml примерок до 10 ml медиум со единечна моќност и така натаму. 

Растот во медиумот се потврдува со видлива заматеност и/или промена на бојата. Цевките 
се инкубираат, а бројот на позитивни реакции се евидентира по 24 и/или 48 часа, во зависност 
од видот на анализата.

Тестови за присуство-отсуство

Тестовите за присуство-отсуство може да бидат соодветни за следење на водата за пиење. 
Тие не се квантитативни и како што сугерира нивното име, тие укажуваат само на присуство или 
отсуство на бараниот индикатор. Ваквите резултати се многу малку користени во земјите; целта 
на анализата е тогаш да се утврди степенот на загадување наместо да се укаже дали е загадена 
или не. 

Комплети за еднократна употреба

Комплетите за еднократна употреба за тестирање се широко распродадени и се користат 
во развиените земји. Нивната сигурност може да варира широко и тие треба соодветно да се 
проценат од референтна лабораторија. Во земјите во развој, постојат и други недостатоци 
во употребата на комплети за еднократна употреба: единечните трошоци, кои се високи во 
развиените земји, може да бидат сеуште повисоки, а размената против персоналот и трошоците 
за вработените, според тоа, е понеповолна во земјите во развој.

Примарната цел на Упатството за квалитет на водата за пиење е заштита на јавното здравје. 
Упатството ги дава препораките на Светската здравствена организација (СЗО) за справување со 
ризикот од опасности што можат да ја загрозат безбедноста на водата за пиење. 

Пристапот на управување става главен акцент на спречување или намалување на 
влегувањето на патогени во извори на вода и нивно намалување во процесите на третман за 
отстранување на патогени. Општо земено, најголемите микробиолошки ризици се поврзани со 
вода која е загадена со фекалии од луѓе или животни (вклучително и птици). Фекалиите можат 
да бидат извор на патогени бактерии, вируси, протозои и хелминти. 
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Особено внимание треба да се насочи кон рамката за безбедност на водата и спроведување 
на сеопфатни планови за безбедност на водата за доследно обезбедување на безбедност на 
водата за пиење и со тоа да се заштити јавното здравје. Неисполнување на безбедноста на 
водата за пиење може да ја изложи заедницата во опасност од појава на цревни и други заразни 
болести. Појавите на водно-преносливи болести особено треба да се избегнат заради нивниот 
капацитет да резултира во истовремена инфекција на голем број лица и потенцијално голем 
дел од заедницата. 

Дезинфекцијата е од неспорно значење во снабдувањето на безбедна вода за пиење. 
Уништувањето на патогени микроорганизми е од суштинско значење и многу често вклучува 
употреба на реактивни хемиски агенси како што е хлор. Дезинфекцијата е ефективна за многу 
патогени (особено бактерии) за време на третманот со вода за пиење и треба да се користи за 
површински води и за подземни води подложни на фекална контаминација. Резидуалниот хлор 
се користи за да се обезбеди делумна заштита од загадување на ниско ниво и раст во рамките 
на системот за дистрибуција на водата за пиење.  

Превентивното управување е најпосакуваниот пристап за обезбедување на безбедност 
на водата за пиење и треба да се земат предвид карактеристиките на снабдувањето со вода за 
пиење од сливот и изворот до неговата употреба од страна на потрошувачите. Бидејќи многу 
аспекти на управување со квалитетот на водата за пиење честопати се надвор од директната 
одговорност на снабдувачот на вода, неопходно е да се донесе колаборативен мултиагенциски 
пристап за да се обезбеди агенциите со одговорност за специфични области во рамките на 
водниот циклус да бидат вклучени во управувањето со квалитетот на водата.

Надзор и контрола на квалитетот

Со цел да се заштити јавното здравство, пристап со двојна улога, разликувајќи ги улогите 
и одговорностите на давателите на услуги од оние на надлежен орган за независен надзор за 
заштита на јавното здравје („надзор на снабдување со вода за пиење“), се покажа како ефикасен. 

Националното законодавство бара од добавувачите да ги исполнат утврдените обврски:

 � да обезбедат и да потврдат дека системите што ги управуваат се способни да 
доставуваат безбедна вода и дека рутински го постигнуваат тоа.

Во пракса, не може секогаш да има јасна поделба на одговорностите помеѓу агенциите за 
надзор и снабдување со вода за пиење. Во некои случаи, опсегот на професионални, владини, 
невладини и приватни институции може да биде поширок и покомплексен од оној што беше 
дискутирано погоре. Без оглед на постојната рамка, важно е да се развијат јасни стратегии 
и структури за спроведување на планови за безбедност на водата, контрола на квалитетот 
и надзор, собирање и сумирање на податоци, известување и дистрибуирање на наодите и 
преземање на акции. 
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Надзорот придонесува за заштита на јавното здравство преку промовирање на 
подобрување на квалитетот, квантитетот, пристапноста, опфатот (т.е. популации со сигурен 
пристап), достапност и континуитет на снабдувањето со вода за пиење (наречен „индикатор за 
услуги“).

Микробиолошки аспект

Најголем ризик за јавното здравје од микроби во вода е поврзано со консумирање вода за 
пиење што е загадено со екскрети од човекот и животинско потекло, иако други извори и патишта 
на изложеност исто така може да бидат значајни. Ова поглавје се фокусира на организми за кои 
има докази, од студии за појава на болести или заболувања кои се предизвикани од внесување 
на вода за пиење.
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Дезинфекција на вода – Правилник за безбедноста на 
водата

Член 11

Дезинфекција на водите за пиење се врши со примена на физички и хемиски средства, со 
чие дејство се обезбедува водата за пиење да не содржи бактериолошки и биолошки материи 
штетни по здравјето на луѓето над дозволените граници. 

Член 14

Правното лице кое врши снабдување со вода за пиење и правното лице кое употребува 
вода за пиење од сопствени извори, ако има потреба, пред дезинфекцијата на водата за пиење 
употребуваат соодветна метода за пречистување која предвидува: 

 � коагулација,
 � таложење, 
 � филтрација и
 � други дејства во зависност од видот на сировата вода. 

Член 15

За дезинфекција на водата за пиење се користат следните хемиски и физички средства:

 � гасовит хлор,
 � течен натриум хипохлорид и други хлорни препарати,
 � хлор диоксид,
 � озон, 
 � ултра-виолетови зраци и
 � превривање на водата. 

Кај објектите за јавно водоснабдување за 10.000 ЕЖ или повеќе, или каде што 
потрошувачката на вода е поголема од 10 л/сек., ако за дезинфекција се применува методата 
на хлорирање, во секојдневни услови се користи гасовит хлор со соодветни уреди.

Член 16

Дезинфекцијата на водата за пиење со гасовит хлор, течен натриум хипохлорид и други 
хлорни препарати се врши по определување на хлорната потреба на водата и со количество 
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на резидуален хлор од 0,2- 0,3 mg/l, не повеќе од 0,5 mg/l. Кај водоводите кои користат 
површинска вода покрај испитувањето на концентрацијата на резидуалниот хлор треба да се 
контролираат и другите параметри кои се од важност за непречено одвивање на технолошкиот 
процес и со динамика која ја наложува процесот. Заради превентива од штетниот здравствен 
ефект кој произлегува од формирање на нуспродукти при дезинфекција на водaта за пиење 
кога pH е поголемо од 8, при излезот на апаратот за хлорирање, резидуалниот хлор треба да 
е помеѓу 0,8-1 mg/l. За водовод кој снабдува со вода за пиење повеќе од 100 000 жители, 
количеството на резидуалниот хлор на излезот на уредот за хлорирање се следи преку 
автоматска амперметриска контрола со графичко регистрирање, а за водовод кој снабдува 
помалку од 100 000 жители резидуалниот хлор се следи со рутинска контрола секој час и за 
истата се води редовна документација.

Контролата на резидуалниот хлор се врши секојдневно, по правило на места каде има 
постојана потрошувачка на вода за пиење со соодветна метода.

Член 18

Дезинфекција на водата за пиење со озон се врши со додавање озон со озонатор во 
водата во количество што може да се утврди по пет минути од неговиот контакт со водата. По 
дезинфекција со озон се врши завршна дезинфекција со хлор.

Член 19

Дезинфекцијата на водата за пиење со ултравиолетово зрачење се врши со соодветни 
уреди кои продуцираат ултравиолетови зраци. Дезинфекцијата со ултравиолетови зраци  се 
применува кај води за пиење чија матност е до 1,0 NTU.

Член 20

За дезинфекција на водата за пиење која содржи феноли може да се користи хлор диоксид, 
или други дезинфекциони средства кои со фенолот не создаваат соединенија со непријатен 
мирис и вкус.

Член 21

Во случаите кога за дезинфекција на водата за пиење не е можна примена на хемиски 
средства или примена на озон или ултравиолетови зраци се применува превривање на водата.27
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Тип на извориште Препорачан  третман
Подземна вода

Заштитени, длабоки бунари, есенцијално 
фекално неконтаминирани

Дезинфекција

Незаштитени, плитки бунари, фекално 
контаминирани

Филтрирање и дезинфекција

Површинска вода
Заштитена, каптирана возводно вода; 

есенцијално фекално неконтаминирана
Дезинфекција

Незаштитена каптирана вода или возводна 
река;  фекално контаминирана

Филтрирање и дезинфекција

Незаштитени низински реки; фекално 
контаминирани

Резервоари (сместување) претходна 
дезинфекција, филтрирање и дезинфекција

Незаштитени вододелници; со тешка 
фекална контаминација

Резервоари (сместување) претходна 
дезинфекција, филтрирање, дополнителен 

третман и дезинфекција
Незаштитени вододелници; фекално 

контаминирани
НЕ се препорачливи за водоснабдување

Легенда
*  за сите изворишта, пред конечна дезинфекција средната вредност на матност не смее да надмине 1 

NTU (нефелометриска единица) и кај поединечни примероци не смее да надмине 5 NTU.

 Конечната дезинфекција мора да даде резидуален хлор после 30 минути ≥ 0,5 мг/л при рН на водата < 
8,0 или мора да покаже еквивалентен дезинфекционен процес кој ќе ги инактивира ентеровирусите и 
бактериите (> 99,99%). Филтрирањето се спроведува со споро или брзо песочно филтрирање, пратено 
со адекватни постапки на коагулација - флокулација (со седиментација или флотација). Филтрирање 
со помош на дијатомејска земја, исто така може да биде применето со цел на редукција на вируси и 
бактерии. Степен на редукција мора да биде > 90%. Дополнителниот третман може да содржи спор 
песочен филтер, озонирање со адсорпција со помош на гранулиран активен јаглен, или некоја друга 
постапка која ќе постигне редукција на ентеровирусите > 99%.

** Дезинфекцијата мора да биде применета, доколку мониторингот укаже на присуство на Echerichia coli 
или термотолерантни колиформни бактерии.

Tретман на површински води  е процес на отстранување на загадувачи од канализацијата 
на домаќинствата и отпадните води.  Вклучува физички, хемиски и биолошки процеси за 
отстранување на физички, хемиски и биолошки загадувачи (Слика 12).

Водата која не одговара на пропишаните стандарди мора да се кондиционира/пречисти 
за да добие одредени органолептички, физичко-хемиски и микробиолошки особини се со 
цел да се обезбедување хигиенски исправна и безбедна вода за пиење. Постојат две фази на 
кондиционирање на водата:
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I Фаза – кондиционирање

 � Таложење/седиментација без примена на коагулација; 
 � Таложење/седиментација со примена на коагулација; 
 � Аерација; 
 � Отстранување на Fe и Mn; 
 � Омекнување; 
 � Филтрирање; 
 � Отстранување непријатен вкус и мирис; 
 � Дезинфекција.

II. фаза – дезинфекција

 � Физички методи за дезинфекција на водата: 

	Вриење - во траење од 10 мин. но водата го губи О2 и станува блуткава.
	 УВ-зраци - само кај бистри води, или претходно избистрени со филтер. Водата 

се пропушта низ УВ (ултравиолетна лампа), во тенок слој од 7-8 cm, со време на 
задржување од 5 секунди. Кога генетските супстанции на микроорганизмите ја 
апсорбираат ултравиолетовата светлина со бранова должина од λ = 254 nm, се 
активираат фотохемиски реакции, кои доведуваат до привремено прекинување 
на репродуктивната способност на засегнатите микроорганизми и нарушување на 
контролните механизми на нивните основни метаболички процеси. Ако се изложат 
на соодветна доза на UV зрачење микроорганизмите изумираат. Претежно се 
користи за дезинфекција на пакувани изворски и/или природни минерални води.

 � Хемиски методи за дезинфекција на водата:

	Олигодинамско дејство на металите (Катадин процес) - за помали количества 
вода, се потопуваат сребрени електроди, кои испуштаат јонско сребро (познат 
процес уште на Римјаните, чувале вода за пиење во сребрени садови). 

	Озонирање - со помош на насцентен кислород кој се ослободува при преод од 
озон во кислород. За отстранување мирис, вкус, Mn и дезинфекција. По третманот 
е задолжително хлорирање на водата (бидејќи нема резидуален Cl2). Се применува 
во Филтер станиците за вода за пиење каде се користи површинска вода за да 
се избегне создавањето на трихалометани и да се подобри пречистувањето на 
водата, како и органолептичките особини на водата за пиење. 

	Препарати на јод - Само за мали количества на вода и за краток период. 
	 Хлорирање - најчесто се користи, и претставува примена на хлорни препарати. 

При растворањето на Cl2 во водата се создава хипохлореста киселина (HOCl), која 
е електро-позитивна брзо се врзува со електронегативниот набој на бактериите, 
и ги денатурира ензимите на бактериите. Услови се рН (5-6 = 99-100% HOCl) и рН 
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(10-11 = 0,05-0,5% HOCl) на 00С, матност, железо, манган и метеоролошки услови. 
Cl2 + H2O = H + + Cl- + HOCl Потврда за успешно хлорирање на водата е наод на 
резидуален хлор во количество од 0,2-0,5 mg/l. Значи, резидуален (слободен) хлор 
е количество хлор што останува во водата за пиење по извршената дезинфекција, 
која штити од секундарна контаминација. Комбиниран активен хлор (кај води 
со амонијак, при контакт со хлорот се создаваат хлорамини (кои се послаби 
дезинфициенси од хлорот); се распаѓаат побавно и се испушта хлор, така што и 
овој дел на хлорот, врзан (комбиниран) во хлорамините, се смета во резидуален. 
Вкупен резидуален хлор претставува збир на количините на слободниот активен 
хлор и комбинираниот активен хлор.25

Слика 12. Приказ на патот за третман на вода

Хлорирање

Хлорирањето може да се постигне со употреба на течен хлор гас, раствор на натриум 
хипохлорит или гранули на калциум хипохлорит и производители на хлор на лице место. 
Течен гас со хлор се снабдува во контејнери под притисок. Гасот се повлекува од цилиндерот 
и се доведува во вода со хлоринатор, кој ја контролира и ја мери брзината на проток на хлор. 
Растворот на натриум хипохлорит се дозира со употреба на електрична пумпа за дозирање со 
позитивна дислокација или систем за напојување со гравитација. Калциум хипохлорит треба 
да се раствори во вода, а потоа да се меша со главното снабдување. Хлорот, без разлика 
дали е во форма на хлор гас од цилиндер, натриум хипохлорит или калциум хипохлорит, се 
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раствора во вода за да формира хипохлорна киселина (HOCl) и хипохлорит јон (OCl−). Може да 
се користат различни техники на хлорирање, вклучително и хлорирање на точка на прелом, 
маргинално хлорирање и хиперхлорирање/дехлорификација. Хлорификацијата на пунктот е 
метод со кој дозата на хлор е доволна за брзо оксидација на целиот азот на амонијак во водата 
и да се остави на располагање соодветен бесплатен преостанат хлор за да се заштити водата 
од повторна дефекција од точката на хлорирање до точката на употреба. Хиперрхлорирање/ 
дехлорирање е додавање на голема доза на хлор за да се изврши брза дезинфекција и хемиска 
реакција, проследено со намалување на вишок на остаток на слободен хлор. Се користи главно 
кога бактериското оптоварување е променливо или времето за задржување во резервоарот не 
е доволно. Маргиналното хлорирање се користи кога снабдувањето со вода е со висок квалитет 
и е едноставно дозирање на хлор за производство на посакувано ниво на слободен преостанат 
хлор. Побарувачката на хлор во овие снабдувања е многу мала, и може да дојде до прекин на 
пунктот. Хлорирањето се користи првенствено за микробна дезинфекција. Сепак, хлорот исто 
така делува како оксиданс и може да отстрани или да помогне во отстранување или хемиска 
конверзија на некои хемикалии - на пример, распаѓање на лесно оксидирани пестициди, како 
што е алдикарб; оксидација на растворени видови (на пр. манган (II)) за да се формираат 
нерастворливи производи што можат да се отстранат со последователна филтрација; и 
оксидација на растворени видови во полесно отстранливи форми (на пр. арсенит до арсенат).

Озонирање

Озонот е моќен оксидант и има многу се користи во третманот на вода, вклучително и за 
оксидација на органски хемикалии. Озонот може да се користи како примарен дезинфициенс. 
Озонскиот гас (О3) се формира со минување на сув воздух или кислород преку високо-
напонско електрично поле. Резултирачкиот воздух збогатен со озон се дозира директно во 
водата со порозни дифузери во основата на резервоарите. Резервоарите за контакт, обично 
длабоки околу 5 m, обезбедуваат 10-20 минути контакт време. Растворање на најмалку 80% 
од применетиот озон треба да биде можно, со остатокот содржан во вон-гасот, кој се пренесува 
преку детонаторот на озон и се внесува во атмосферата. Изведбата на озонацијата се потпира на 
постигнување на посакуваната концентрација после одреден период на контакт. За оксидација 
на органски хемикалии, како што се некои оксидабилни пестициди, обично се користи остаток 
од околу 0,5 мг/л после време на контакт до 20 минути. Дозите потребни за да се постигне 
ова се разликуваат од типот на вода, но обично се во опсег 2-5 мг/л. Потребни се поголеми 
дози за нетретирани води, заради побарувачката за озон на природните организми во позадина. 
Озонот реагира со природни органики за да ја зголеми нивната биоразградливост, мерено како 
асимибилен органски јаглерод. За да се избегне непожелен раст на бактериите во дистрибуцијата, 
озонирањето нормално се користи со последователен третман, како што е биолошка филтрација 
или гранулиран активиран јаглерод (GAC), за да се отстранат биоразградливите органски 
материи, проследени со остаток на хлор, бидејќи озонот не обезбедува остаток на дезинфекција. 
Озонот е ефикасен за деградација на широк спектар на пестициди и други органски хемикалии 
(Слика 13).
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а) б)
 Слика 13. Апарат за озонирање на водата

Други процеси на дезинфекција

Другите методи за дезинфекција вклучуваат хлораминирање, употреба на хлор диоксид и 
УВ зрачење, како и алтернативни техники за дезинфекција што можат да се користат во апликации 
од помал обем, како на пример за вода во домаќинствата. Хлорамините (монохлорамин, 
дихлорамин и трихлорамин или азотен трихлорид) се создаваат со реакција на воден хлор 
со амонијак. Монохлорамин е единствената корисна дезинфекција на хлорамин, а условите 
што се користат за хлораминација се дизајнирани да произведуваат само монохлорамин. 
Монохлорамин е помалку ефикасен дезинфициенс од слободниот хлор, но тој е постојан и затоа 
е привлечна секундарна дезинфекција за одржување на остаток на стабилен дистрибутивен 
систем. Хлор диоксид се користи во последниве години, поради загриженост за производство на 
нуспроизводи од дезинфекцијата поврзани со дезинфекција на хлор. Обично, хлор диоксидот 
се генерира непосредно пред нанесувањето со додавање на хлор гас или воден раствор на 
хлор на воден натриум хлорит. Хлорот диоксид се распаѓа во водата за да формира хлорит 
и хлорат. УВ зрачењето, емитирано од лак со жива со низок притисок или среден притисок, 
е биоцидно помеѓу бранови должини од 180 и 320 nm. Може да се користи за деактивирање 
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на протозоите, бактериите, бактериофагот, квасецот, вирусите, габите и алгите. Заматеноста 
може да ја инхибира УВ-дезинфекцијата. УВ зрачењето може да дејствува како катализатор во 
оксидациските реакции кога се користи во комбинација со озон или водород пероксид. Бројни 
можни техники за дезинфекција се развиваат и обично се користат во апликации од помал 
обем, како што се системи за третман на вода во домаќинството и точка за влез. Некои од нив, 
вклучително и бром и јод, покажуваат ветување за проширена употреба. Бром и јод се халогени, 
како хлор, и тие се добро познати биоциди. Јодот најчесто се користи за краткорочни апликации, 
како што се патниците во области каде што квалитетот на водата е сомнителен. Некои форми 
на сребро може да имаат апликации како бактериостат или евентуално како дезинфекција со 
бавно дејство за некои микроорганизми; Сепак, нема објавени објавени податоци со преглед 
на перспектива за да се измерат вторите. Неопходно потребно е да се развие потемелна 
анализа на биоцидната ефикасност, потенцијалните нуспроизводи за дезинфекција и ризиците 
од долгорочни изложености и условите за примена за овие помалку користени хемикалии за 
третман за да се обезбеди соодветно упатство за нивниот потенцијал за пошироки апликации 
(Слика 14).

 Слика 14. Таложник за вода

Филтрирање

Честичките можат да се отстранат со вертикални или хоризонтални таложници, филтри 
под притисок или бавни песочни филтри. Филтрирањето на бавни песочни филтри во суштина 
е биолошки процес, додека другите се процеси на физичко бистрење на водата. Вертикалните 
или хоризонталните таложници, филтрите под притисок може да се користат за филтрирање 
на сирова вода, без претходно третирање. Вертикалните или хоризонталните таложници ги 
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таложат суспендираните честички по принцип на гравитација, која се олеснува и подобрува со 
коагулација. Алтернативен процес е директна филтрација, во која коагулацијата се додава во 
водата, која потоа преминува директно на филтерот каде се отстранува таложениот флок (со 
загадувачи); примената на директна филтрација е ограничена со достапното складирање во 
филтерот за да се сместат цврсти материи.

Брзи песочни филтри

Брзите песочни филтри обично се состојат од отворени правоаголни базени (обично <100 
м2) кои содржат силикатен песок или туф (опсег со големина 0,5-1,0 мм) до длабочина помеѓу 0,6 
и 2,0 м. Водата тече надолу, а цврстите материи се концентрираат во горните слоеви на базенот. 
Стапката на проток е генерално во опсег 4–20 м3/м2/час. Третираната вода се собира преку 
млазниците во подот на филтерот. Акумулираните цврсти материи се отстрануваат периодично 
со миење на водата со третирана вода, понекогаш претходено со чистење на имбибираниот 
песок со компримиран воздух. Се добива тиња што бара отстранување во канализација или 
реципиент.

Во прилог на единечни средни филтри за песок, се користат двојни медиуми или 
мултимедијални филтри. Таквите филтри вклучуваат различни материјали, така што структурата 
е од груба до фина бидејќи водата минува низ филтерот. Материјалите со соодветна густина 
се користат со цел да се одржи сегрегацијата на различните слоеви по миењето назад. Чест 
пример за филтер со двојно средство е филтерот со антрацит-песок, кој вообичаено се состои 
од 0,2 метри длабок слој од 1,5 мм антрацит над 0,6 метри длабок слој од силикатен песок. 
Антрацит, песок и гранат можат да се користат во мултимедијалните филтри. Предноста на 
двојно-медиумите и мултимедијалните филтри е тоа што има поефикасно користење на целата 
длабочина на филтерот за задржување на честички. Брзите песочни филтри најчесто се користат 
за отстранување на флокулите од коагулираните води (види дел A5.1.6). Тие исто така може да 
се користат за да се намали заматеноста и оксидираното железо и манган.

Апарати за филтрирање

Грубите филтри може да се применат како пред-филтри пред другите процеси, како 
што се спорите песочни филтри. Апаратите за филтрирање со груб чакал или кршен камен, 
како средство за филтрирање можат успешно да третираат вода со голема заматеност (> 50 
NTU-единици на нефелометриска заматеност). Главната предност на грубата филтрација е 
дека додека водата поминува низ филтерот, честичките се отстрануваат и со филтрација и со 
решавање на гравитација. Хоризонталните филтри можат да бидат долги до 10 m и се ракуваат 
со стапки на филтрација од 0,3-1,0 м3/м на час (Слика 15 и 16).
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Слика 15. Апарати за бистрење на водата

Слика 16. Апарати за бистрење на водата
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Филтри под притисок

Филтрите под притисок се формациски и затворени се во цилиндрична обвивка. Малите 
филтри под притисок, способни се за пречистување на вода до околу 15 m3/h. Поголемите 
филтри под притисок, со дијаметар до 4 m, се произведуваат во специјално обложена челичн 
обвивка/резервоар. Работењето и перформансите се генерално како што се опишани за брзите 
песочни филтри.

Спори песочни филтри за вода

Спорите песочни филтри обично се состојат од резервоари што содржат песок (ефективна 
големина од 0,15-0,3 мм) до длабочина од 0,5 до 1,5 m. Сировата вода тече надолу, а заматеноста 
и микроорганизмите се отстрануваат пред сé во првите неколку сантиметри од песокот. 
Биолошкиот слој, познат како „schmutzdecke“, се развива на површината на филтерот и може 
да биде ефикасен во отстранувањето на микроорганизмите. Третираната вода се собира во 
подводни канали или цевководи на дното на филтерот. Врвните неколку сантиметри песок што 
ги содржи акумулираните цврсти материи се отстрануваат и заменуваат периодично. Спорите 
песочни филтри работат со проток на вода помеѓу 0,1 и 0,3 м3/м2 на час. Спорите песочни 
филтри се посоодветни за вода со ниска заматеност или вода што е претходно филтрирана. 
Тие се користат за отстранување на алги и микроорганизми, вклучително и протозои, и, ако им 
претходи microstraining или груба филтрација, за да се намали заматеноста (вклучувајќи ги 
коагулансите/флокулантите). Бавното филтрирање на песок е ефикасно за отстранување на 
некои органски материи, вклучително и одредени пестициди и исто така амонијак (Слика 17).

Слика 17. Спори песочни филтри за водата
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Аерација

Процесите на аерација се дизајнирани да постигнат отстранување на растворени гасови 
и испарливи соединенија со оксидација. Трансферот обично може да се постигне со употреба 
на едноставна каскада или дифузија на воздухот во вода, без потреба од детална опрема. Како 
и да е, отстранувањето на гасови или испарливи соединенија може да бара специјализирана 
фабрика што обезбедува висок степен на масовно пренесување од течната фаза во фазата 
на гас. Аераторите на каскада се дизајнирани така што водата тече во тенок филм за да се 
постигне ефикасен контакт со кислородот од овздухот за да се постигне оксидација. Аерацијата 
со каскадата може да пречисти вода од 10-30 м3/м2 на час. Алтернативно, компримираниот 
воздух може да се шири преку систем на потопени перфорирани цевки. Овие типови на аератор 
се користат за оксидација и таложење на железо и манган. Аерацијата може да се користи за 
отстранување на непостојани органски соединенија (на пр. растворувачи), некои соединенија 
кои предизвикуваат вкус и мирис и радон. Најчестата техника е аерација на каскада, обично 
во спакувани кули во кои водата е дозволено да тече во тенки филмови преку пластични 
медиуми со контра-струја на воздух. Потребната висина и дијаметарот на кулата се функции 
на нестабилноста и концентрацијата на соединенијата што треба да се отстранат и стапката 
на проток. Зголемувањето на содржината на растворен кислород во вода може да ја зголеми 
нејзината корозивност кон некои метални материјали што се користат во цевките за дистрибуција 
и водовод, и тоа треба да се земе предвид при разгледувањето на аерацијата како процес на 
пречистување.

Хемиска коагулација

Третманот заснован на хемиска коагулација е најчестиот пристап за третман на 
површинските води и скоро секогаш се заснова на следниве процесни единици. Хемиските 
коагуланти, обично соли од алуминиум (алуминиум сулфат) или железо, се дозираат во 
сировата вода под контролирани услови за да формираат цврст флокулентен хидроксид на 
метал. Типични дози на коагулант се 2-5 mg/l како алуминиум или 4-10 mg/l како железо. 
Преципитираниот флокул ги отстранува суспендираните и растворените загадувачи со 
механизми за неутрализација на полнежот, адсорпција и заробеништво. Ефикасноста на процесот 
на коагулација зависи од квалитетот на сировата вода, употребените помагала на коагулант или 
коагулант и оперативните фактори, вклучувајќи услови за мешање, доза на коагулација и pH. 
Флокулите се отстрануваат од третираната вода со последователни процеси на раздвојување 
на цврсто-течноста, како што се таложење или флотација и/или брзо или спроро филтрирање. 
Ефективното работење на процесот на коагулација зависи од изборот на оптимална доза на 
коагулант и исто така и на рН вредноста на водата. Потребната доза и pH може да се утврдат со 
употреба на тестови за коагулација на мали серии, кои честопати се нарекуваат „ЏАР тестови“. 
Зголемените дози на коагулант се применуваат на примероците од сирова вода што се мешаат 
и се дозволува да се исталожуваат. Оптималната доза е избрана како онаа што постигнува 
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соодветно отстранување на бојата и заматеноста; оптималната pH вредност може да се избере 
на сличен начин. Овие тестови треба да се спроведат на доволна честина за да се задржи 
чекор со промените во квалитетот на сировата вода и оттука и коагулантната побарувачка. 
Активиран јаглерод во прав (PAC) може да се дозира за време на коагулацијата со адсорбирање 
на органски хемикалии, како што се некои хидрофобни пестициди. PAC ќе биде отстранет како 
составен дел од флокулите и ќе биде отстранет со тињата која останува после пречистување 
на водата. Седиментацијата се користи за отстранување на флокулите. Алтернативно, 
флокулите може да се отстранат со растворена воздушна флотација, во која цврстите зраци се 
контактираат со фини меури од воздух што се прикачуваат на флокулите, предизвикувајќи ги 
да лебдат на површината на резервоарот, каде што периодично се отстрануваат како слој од 
тиња. Пречистената вода од кој било процес се пренесува на спорите песочни филтри (види дел 
A5.1.4), каде што се отстрануваат преостанатите цврсти материи. Филтрираната вода може да се 
пренесе во понатамошна фаза на третман, како што е дополнителна оксидација и филтрација 
(за отстранување на манган), озонаирање и/или адсорпција на GAC (гранулиран активен 
јаглерод за отстранување на пестициди и други микроорганизми), пред конечна дезинфекција 
пред третираната вода да се внесе во водоснабдителниот систем. Коагулацијата е погодна 
за отстранување на честички и врзани микроорганизми, одредени тешки метали и органски 
хемикалии со ниска растворливост, како што се одредени органохлорни пестициди. За други 
органски хемикалии, коагулацијата е генерално неефикасна, освен кога хемикалијата е врзана 
за навлажнувачки материјал или се впива на честички (Слика 18 и 19).

Слика 18. Големина на одредени микроорганизми и субстанции 
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Слика 19. Големина на колоидни честички и флокули

Активирана апсорпција на јаглерод

Активиран јаглерод се произведува со контролирана согорување на јаглероден материјал, 
обично дрво, јаглен, кокосова лушпа или тресет. Ова активирање произведува порозен материјал 
со голема површина (500-1500 м2/g) и висок афинитет за органски соединенија. Обично се 
користи во форма на прав (PAC) или гранулирана (GAC) форма. Кога капацитетот за апсорпција 
на јаглеродот е исцрпен, може да се реактивира со горење на органите на контролиран начин. 
Сепак, PAC (и некои GAC) обично се користат само еднаш пред отстранувањето. Различни видови 
активиран јаглерод имаат различни афинитети за видови на загадувачи. Изборот помеѓу PAC и 
GAC ќе зависи од релативната економичност, фреквенцијата и потребната доза. PAC генерално 
би се претпочитал во случај на сезонско или наизменично загадување или кога се потребни 
ниски стапки на дозирање. PAC се дозира како кашеста маса во водата и се отстранува со 
последователни процеси на третман, заедно со талог за водни води. Затоа, неговата употреба 
е ограничена на третман на површински води со постојни филтри. GAC кај адсорбенти во 
формациски затворени филтри се користи многу поефикасно отколку PAC дозиран во вода, 
а ефективната употреба на јаглерод по третиран волумен на вода ќе биде многу пониска од 
дозата на PAC потребна за да се постигне истото отстранување. GAC се користи за контрола на 
вкус и мирис. Обично се користи за пречистување на површински води од акумулации кои се 
наменети за водоснабдување. За подобрување на процесот на пречистување на сировата вода 
вообичаена практика е да се инсталираат дополнителни GAC-adsorbers (во некои случаи на кои 
им претходи озонирање) помеѓу спорите песочни филтри и крајната дезинфекција. Сервисниот 
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век на филтерот со GAC зависи од капацитетот на искористениот јаглерод и времето на контакт 
помеѓу водата и јаглеродот, контролирано од стапката на проток на водата. Празни времиња 
за контакт во филтерот обично се во опсег 5-30 минути. GACs значително се разликуваат во 
нивниот капацитет за специфични органски соединенија, кои можат да имаат значителен ефект 
врз нивниот животен век. Водач за капацитет може да се добие од објавените податоци за 
изотерма. Капацитетот на јаглерод е силно зависен од изворот на вода и е значително намален со 
присуството на органски соединенија во позадина. Карактеристиките на хемикалија кои влијаат 
на неговата адсорпција врз активиран јаглерод вклучуваат растворливост во вода и коефициент 
на поделба на октанол-вода. Како општо правило, хемикалиите со мала растворливост и високи 
коефициенти на поделба на октанол-вода се добро за да се адсорбираат. Активиран јаглерод 
се користи за отстранување на пестициди и други органски хемикалии, соединенија за вкус и 
мирис, цијанобактериски токсини и тотален органски јаглерод (ТОС).

Јонска измена

Јонската измена е процес во кој јони на слично полнење се разменуваат помеѓу 
фазата на вода и фазата на цврста смола. Омекнувањето на водата се постигнува со размена 
на катјони. Водата минува низ резервоар со катјонска смола, а јони на калциум и јони 
на магнезиум во водата се заменуваат со натриум јони. Кога јонската размена на смола 
е исцрпена (т.е. натриум јони се исцрпуваат), таа се регенерира со помош на раствор на 
натриум хлорид. Процесот на „деалкализација“ може да ја ублажи и водата. Водата се минува 
низ резервоар исполент со слабо кисела смола, а јони на калциум и магнезиум се заменуваат 
со водородни јони. Водородните јони реагираат со јони на карбонат и бикарбонат за да 
произведат јаглерод диоксид. Тврдината на водата на тој начин се намалува без зголемување 
на нивото на натриум. Измената на анјони може да се користи за отстранување на загадувачи 
како што се нитрати, флуорид, арсенат и ураниум (како уранилен анјон), кои се разменуваат 
за хлорид. За оваа намена се достапни неколку соодветни смоли. Фабриката за размена на 
јони обично се состои од две или повеќе легла од смола содржани во обвивки под притисок 
со соодветни пумпи, цевки и помошна опрема за регенерација. Јонските изменувачи се 
обично со дијаметар до 4 m, содржат 0,6-1,5 m длабочина на смола. Размената на катјоните 
може да се користи за отстранување на одредени тешки метали. Потенцијалните апликации 
на анјонските смоли, покрај отстранувањето на нитратите, се за отстранување на видови на 
арсен и селен.

Мембрански процеси

Мембранските процеси со најголемо значење при третман на вода се обратна осмоза, 
ултрафилтрација, микрофилтрација и нанофилтрација. Овие процеси традиционално се 
применуваат за производство на вода за индустриски или фармацевтски апликации, но сега се 
применуваат и за третман на вода за пиење (Пробиштип).
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Процеси со висок притисок

Ако два раствори се одвојат со полупропустлива мембрана (т.е. мембрана што овозможува 
минување на растворувачот, но не на солта), растворувачот природно ќе помине од растворот со 
пониска концентрација до раствор со поголема концентрација. Овој процес е познат како осмоза. 
Сепак, можно е да се присили протокот на растворувач во спротивна насока, од повисока кон 
пониска концентрација, со зголемување на притисокот врз растворот со поголема концентрација. 
Потребниот диференцијал на притисок е познат како осмотски притисок, а процесот е познат 
како обратна осмоза. Обратната осмоза резултира во производство на обработен проток на вода 
и релативно концентриран проток на отпад. Типичните оперативни притисоци се во опсегот 
15–50 бари, во зависност од апликацијата. Обратната осмоза ги отфрла моновалентните јони 
и органите со молекуларна тежина поголема од околу 50 далтони (мембраните на порите во 
мембрана се помалку од 0,002 мм). Најчеста примена на обратна осмоза е бигор на вода за пиење 
и морска вода. Нанофилтрацијата користи мембрана со својства помеѓу оние на реверзна осмоза 
и мембрани со ултрафилтрација; големини на пори се обично 0,001–0,01 мм. Мембраните на 
нанофилтрација овозможуваат да поминат моновалентни јони како што се натриум или калиум, 
но отфрлаат голем дел од бивалентни јони како што се калциум и магнезиум и некои повисоки 
молекуларни тела. Работните притисоци се обично околу 5 бари. Нанофилтрацијата може да 
биде ефикасна за отстранување на органски соединенија кои формираат боја.

Процеси со понизок притисок

Ултрафилтрацијата е во принцип слична на обратна осмоза, но мембраните имаат 
многу поголеми големини на пори (обично 0,002–0,03 мм) и работат под помал притисок. 
Мембрани со ултрафилтрација ги отфрлаат органските молекули со молекуларна тежина 
над околу 800 далтони и обично работат под притисок помал од 5 бари. Микрофилтрацијата 
е директно продолжување на конвенционалната филтрација во опсегот на подмикрометарот. 
Мембраните на микрофилтрација имаат големината на порите вообичаено во опсег 0,01–12 μm 
и не ги одделуваат молекулите, но отфрлаат колоиден и суспендиран материјал при притисок 
на работа од 1-2 бари. Микрофилтрацијата е способна да просее честички поголеми од 0,05 
мм. Користено е за третман на вода во комбинација со коагулација или РАС за да се отстранат 
честичките и некои растворен органски јаглеродни соединенија пред мембраните на обратна 
осмоза.

Други процеси на третирање

Процесите насочени кон генерирање на радикали на хидроксил се познати како напредни 
процеси на оксидација и можат да бидат ефикасни за уништување на хемикалии што е тешко 
да се третираат со употреба на други методи, како што е само со озон. Водород пероксид со УВ 
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е исто така извор на радикали на хидроксил. Хемикалиите можат да реагираат или директно 
со молекуларен озон или со хидроксил радикал (HO), што е производ на распаѓање на озон во 
вода и е претерано моќен недискриминирачки оксидант кој реагира лесно со широк спектар на 
органски хемикалии. Формирањето на радикали на хидроксил може да се поттикне со употреба 
на озон на висока pH вредност. Еден напреден процес на оксидација со употреба на озон или 
УВ плус водороден пероксид вклучува дозирање на водород пероксид истовремено со озон со 
брзина од приближно 0,4 mg водород пероксид на литар на милиграм озон дозиран по литар 
(теоретски оптимален сооднос за производство на хидроксил радикал) и бикарбонат. Другите 
процеси на третман што можат да се користат во одредени апликации вклучуваат: 

 � регулирање на рН на водата (додавање вар, вар плус натриум карбонат или натриум 
хидроксид за таложење на тврдоста на висока pH вредност); 

 � јонска измена на водата;
 � биолошка денитрификација за отстранување на нитрати од површинските води;
 � биолошка нитрификација за отстранување на амонијак од површинските води;
 � активиран алуминиум (или други адсорбенти) за специјализирани апликации, како 

што се отстранување на флуорид и арсен.
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Протоколот за вода и здравје во рамките на Конвенцијата од 1992 година за заштита 
и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера, е донесен во Лондон, на 17 
Јуни 1999 година.

Целта на Протоколот за вода и здравје е да се промовира на сите соодветни нивоа, на 
национално ниво, како и во прекугранични и меѓународни контексти, заштитата на човековото 
здравје и благосостојба, и индивидуалните и колективните, во рамките на одржливиот развој, 
преку подобрување на управувањето со водите, вклучувајќи ја и заштитата на водните 
екосистеми, како и преку спречување, контрола и намалување на болести поврзани со водата.

Протоколот за вода и здравје во член 5 предвидува: „Да се обезбеди правичен пристап 
до вода, соодветно во однос на квантитетот и на квалитетот, за сите членови на населението, 
особено за оние кои страдаат од неповолна положба или социјална исклученост“. 

Страните треба да ги превземаат сите соодветни мерки за спречување, контрола и 
намалување на болестите поврзани со водата во рамките на системите за интегрирано 
управување на водите, наменети за одржливо користење на водните ресурси, квалитетот на 
амбиентната вода, која не го загрозува здравјето на луѓето, и заштита на водните екосистеми. 
Страните особено да ги превземат сите соодветни мерки со цел да се обезбедат:

(а) Соодветни резерви на здрава вода за пиење која не содржи било какви микроорганизми, 
паразити и субстанции кои, заради нивниот број или концентрација, претставуваат потенцијална 
опасност за здравјето на луѓето. Ова ја вклучува заштитата на водните ресурси кои се користат 
како извори на вода за пиење, третманот на водата и воспоставувањето, подобрувањето и 
одржувањето на колективните системи.

(б) Соодветна санитација со стандард кој ги штити доволно здравјето на луѓето и животна-
та средина. Ова особено треба да се направи преку воспоставување, подобрување и одржување 
на колективните системи.                                     

(в) Ефикасна заштита на водните ресурси кои се користат како извори на вода за пиење, 
водните ресурси, и со нив поврзани водните екосистеми од загадување од другите причини-
тели, вклучувајќи ги земјоделството, индустријата и други испуштања и емисии на опасни суп-
станции. Ова е насочено кон ефективно намалување и елиминирање на испуштањата и емиси-
ите на супстанциите кои можат да бидат опасни за здравјето на луѓето и водните екосистеми.

(г) Доволна гаранција за здравјето на луѓето во однос на болестите поврзани со водата 
кои произлегуваат од употребата на водата за рекреативни цели, од употребата на водата за 
аквакултура, водата во која се произведуваат школки или од кои тие се собираат, од употребата 
на отпадната вода за наводнување или употребата на милта во земјоделството и аквакултурата.
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(д) Ефективни системи за следење на состојбите кои најверојатно ќе резултираат со појава 
на епидемии и инциденти поврзани со водата и за одговор на ваквите епидемии и инциденти и 
на ризикот од нив.

Со цел да се постигнат целите на овој Протокол, Страните треба да ги извршат целите на:

(а) Пристап до вода за пиење за секого;

(б) Обезбедување на санитација за секого

во рамките на интегрирани системи за управување со вода, во насока на одржливо 
користење на водните ресурси, квалитет на амбиентната вода, која не го загрозува здравјето на 
луѓето и заштита на водните екосистеми.

 За овие цели, Страните ќе воспостават и објават национални и / или локални цели за 
стандардите и нивоата на перформанси кои треба да се постигнат или одржуваат на високо 
ниво на заштита од болестите поврзани со водата. Овие цели периодично ќе се ревидираат. 
Правејќи го сето ова, тие треба да направат соодветни практични и / или други одредби за 
учество на јавноста, со фер и транспарентна рамка, и ќе се погрижат да се води сметка за 
исходот од учеството на јавноста. 29

План за безбедност на вода и санитација (WSSP) (30) може да биде еден од начините за да 
се добијат и одржуваат безбедни системи за вода за пиење и санитација и да се минимизираат 
сродните болести.

Пристапот на плановите за безбедност на водата беше утврден од Светската здравствена 
организација (СЗО) во Упатствата на СЗО за квалитетот на водата за пиење (Женева, 2004).25

План за безбедна вода

Светската здравствена организација (СЗО) го иницираше ПБВ, што треба да се земе како 
дел од СЗО или други водичи или директиви кои се однесуваат на квалитетот на водата за 
пиење. ПБВ бара идентификација на ризиците, кои може да имаат влијание врз безбедноста на 
водата и човековото здравје во секој дел од водоводниот систем. Исто така е многу важно да се 
идентификуваат мерките, кои ќе ги минимизираат и ќе управуваат со ризиците. За ПБВ треба да 
се разговара, да се развива и да се имплементира со вклучување на сите општествени чинители. 
ПБВ се фокусира на безбедноста на водоводните системи од сите можни аспекти, што може 
да варира од големи провајдери на вода со неколку милиони потрошувачи до мали водоводни 
системи, како што се на пример, бунари.

ПБВ е концепт за развој на набљудување на процесот на водоснабдување, а неговата цел е 
да се идентификуваат и елиминираат сите можни ризици на целиот систем за водоснабдување: 
од потенцијалните ризици од загадување на водите во сливното подрачје до крајните корисници, 
потрошувачите.
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План за безбедна вода и санитација (ПБВС)

Прашањето за санитација (кое исто така вклучува хигиена) е дел од ПБВ и не може да се 
изостави, но е често занемарено поради фокусот на водата за пиење. Во многу рурални области, 
болестите поврзани со водата се базираат на небезбедни санитарни услови, заради небезбедно 
управување на отпадните води или ризиците по здравјето се зголемува како резултат на 
недостигот на вода за миење на рацете или чистење на санитарните јазли.

Во овој компендиум проценка и Планирање на вода, санитација и безбедна хигиена (ПБВС) 
се пристапува во интегриран начин. Да се нагласи дека овие аспекти се од суштинско 
значење за јавното здравство и затоа на нив се гледа заеднички, ние во овој модул ќе говориме 
за Планот за безбедна вода и санитација (ПБВС).

Основни елементи за развивање на ПБВС

Идентификација на слабостите, предностите на снабдувањето со вода, можни извори, 
ризикот од контаминација на водата за пиење и статусот на санитарниот систем е основа за 
ПБВС. Затоа разбирањето на механизмите на снабдувањето со вода, на санитарните системи, 
идентификација на постојните и потенцијалните опасности и со поврзани болести се важни 
услови за развој на ПБВС за одреден систем. Можните ризици кои се однесуваат на поединечни 
процеси кои се вклучени во снабдувањето со вода и стандарди за квалитетот на водата, се 
причини за потенцијалните и реалните ризици кои треба да бидат идентификувани. Покрај тоа, 
сите засегнати страни кои се вклучени околу феноменот вода и санитација, како „е» и „треба 
да биде од» - треба да бидат дефинирани. Покрај тоа, средствата и алатките за тоа како да се 
следи и оценува од различни места, како да се пријавите и како да ги споделите информациите 
и активностите за подобрување на понудата треба да бидат идентификувани.

Добро-управуван ПБВС е континуиран процес и нема да запре по извршување на некои 
подобрувања. Чекорите кои треба да се преземат за развој на ПБВС може да бидат:

 � Формирање тим, дискутирање и одлучување за методологијата, активностите и 
задачите кои треба да развијат ПБВС.

 � Опис на системот за водоснабдување: Изработка на детален опис на целиот систем 
од сливното подрачје на водите на екстракција, третман на вода, складирање, 
дистрибуција и транспорт, сé до доставување на водата до потрошувачите или нејзино 
складирање.

 � Опис на санитарни системи: Трасирање на главните области во општината, тип 
на имплементирани санитарни системи, собирање и третман, испуштање и / или 
повторна употреба на отпадните води.

 � Идентификување на засегнатите страни и одговорните за снабдувањето и санитарните 
системи.

 � Прибирање на достапна документација и вршење на анализи на водата и интервјуа.
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 � Проценка на опасност: Идентификација на опасности кои можат да влијаат 
на безбедноста на квалитетот на водата: на пример, загадување на водата од 
нетретираните отпадни води, земјоделството, од протекување цевки, небезбедни 
полски тоалети, испукани бунари или со валкани раце или кофи, итн.

 � Идентификација на локални и регионални водни болести и болести поврзани со 
програмата WASH (на пример хелминтни инфекции).

 � Идентификација на постојните прописи, мерки за контрола, надзор и програми (за 
вода и санитација).

 � Известување и размена на информации за наодите: организирање на изложби, 
состаноци / разговори со граѓаните, властите и медиумите.

 � Развивање на мерки за подобрување и одржување на системот, подобрувања и 
следење на ПБВС.

Планирање безбедна вода и санитација

Резултатите од целокупната проценка на системот, идентификуваните слаби страни и 
ризици треба да бидат документирани, споделени и дискутирани со сите засегнати страни. Треба 
да се постават реални цели за подобрување на системот, контрола на ризиците и опасностите, 
како и намалување, особено на ризиците по здравјето. Јавноста треба да биде вклучена и да 
има пристап до сите информации и да има учество во процесот на донесување одлуки. Поради 
неколку причини, често потребите и желбите за подобрувања не може да се реализираат веднаш, 
но може да се планира подобрување чекор по чекор. Можеби ќе е потребна поголема стручност 
и/или обука. За реализација на планираните активности треба да бидат идентификувани и 
документирани потребниот буџет, финансиските и човечки ресурси, временската рамка за 
имплементација. Планирањето и спроведувањето на активностите со сите аспекти треба да 
биде транспарентно и разбирливо за пошироката јавност.26

Сумирајќи, главните цели на ПБВС програмата се:

 � Минимизирање на ризиците по здравјето предизвикани од небезбедна вода за 
пиење во секоја фаза од системот за водоснабдување.

 � Минимизирање на ризиците по здравјето предизвикани од несоодветни санитарни 
услови.

 � Следење, документирање и контрола на целиот синџир на системот за 
водоснабдување, како и квалитетот на водата и изворите на загадување.

 � Следење, документирање и контрола на санитарниот синџир.
 � Подигање на свеста и мотивирање на релевантните чинители и граѓаните да преземат 

локална акција за подобрување на животната средина, пристап до безбедна вода и 
санитација.



ПРИЛОЗИ 
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