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 Програма за водоснабдување со вода за пиење во населените места кој не се 
приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2013 и 2014 година 
 
 
 А. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА 
  
 
 Предмет на оваа Програма е анализа на состојбата со вода за пиење во 
населените места што не се приклучени на регионалниот водовод, а со вода за 
пиење се снабдуваат преку сопствени водоводи од локални извори, бунари и со 
пумпање од Преспанското Езеро како и средствата што се планираат за снабдување 
со дополнителни количини на вода за пиење за период од 2013 – 2014 година.  
 Населените места кои не се приклучени на регионалниот водовот со 
сопствени средства преку самопридонеси, со средства од буџетот на Општина 
Ресен или надлежните Министерства на Република Македонија како и со домашни 
и странски донации го решиле целосно или делумно проблемот со вода за пиење. 
 Во најголем број од селските населби проблемот е решен со изградба на 
водоснабдителни системи преку зафаќање на планински извори, а има и населби 
каде водоснабдување за домаќинствата се врши преку пумпање од бунари или 
езеро.  
 Сепак, и понатака постои во одредени селски населби недостаток односно 
недоволни количини на вода за пиење од постојно зафатените извори, а тоа се 
чуствува во летниот перид кога се јавуваат зголемени потреби. Но, ако имаме во 
одредени селски населби проблем со намалување на издашноста на изворите со 
вода за пиење во летниот период, некаде се јавува и ненаменско и несовесно 
трошење на истата. Режимот на снабдување со вода за пиење во овие неселени 
места се регулира со посебна Одлука која ја носи Месната заедница и се објавува 
во Службен гласник на  Општина Ресен.   
 Општина Ресен преку своите Програми кои ги донесува Советот, превзема 
активности за подобрување на состојбите, преку средства од буџетот на Општина 
Ресен или надлежните Министерствата како и од меѓународни невладини 
организации и донатори. За истите активности Градоначалникот на Општина Ресен 
врши редовни средби со претседателите на Месните заедници за разрешување 
покрај на другите и на проблемите со вододоснабдувањето со исправна вода за 
пиење и давање на приоритети.  

Оваа Програма има за цел обезбедување на доволни количини на исправна 
вода за пиење и да се обезбедат и финансиски средства за период од 2012 - 2013 
година. Од тука како активности кои се планираат да се реализираат за време на 
тригодишниот период ги издвојуваме следните: 



 
 

1. Коњско - изградба на водоснабдителен систем – 8.000.000, ден. 
  Коњско е единствена населба каде што не е решен проблемот со 
водоснабдување со исправна вода за пиење. Од тука во изминатиот период се 
презеле одредени активности, а за кои се обезбедило финансиски средства и истите 
се завршени. Потребни финансиски средства кои треба да се обезбедат со оваа 
Програма изнесуваат 8.000.000, денари, а како активности треба да се изведат во 
текот на 2013-2014 година.  
  Во активностите кои треба да се изведат влегуваат:  

- изведба на цевовод од населбата до резервоарот; 
- пумпна станица; 
- изградба на резервоар;  

 Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот буџет. 
  

2. Долно Дупени - зафаќање на дополнителни количини на исправна вода за 
пиење и изградба на филтер станица – 6.000.000 денари 
  Долно Дупени се снабдува со вода за пиење од планински извори на 
кои во изминатиот перод издашноста на истите е намалена и преставува недостаток 
од доволни количини на исправна вода за пиење. Од тука и потребата со оваа 
Програма да се обезбедат финансиски средства за снабдување со дополнителни 
количини на вода за пиење, а за истата се предвидува и изградба на филтер станица 
како би имале исправна вода за пиење. Потребни финансиски средства за 
изведување на потребните активности изнесуваат 6.000.000, денари, а кои 
активности се планираат да завршат во 2013-2014 година. Како активности се 
планираат да се изведат следните работи: 
                        - изведба на нов резервоар за зафаќање на нови количини на исправна 
вода за пиење; 
  - изведба на цевовод во должина од 4000 метри во кое е предвидено 
одбележување и исколчување на теренот, машински и рачен ископ, монтажа на 
црево и затропување на ров; 
  - изведба на каптажа ( зафат и фасонски делови ); 
  - изведба на филтер станица каде е предвидено набавка на истата, 
транспорт и вградување на водонепропусен бетон како и транспорт и вградување 
со автомешалка и пумпа со вибрирање. Исто така изработка на темелна плоча, 
столбови и ревизиона шахта. 
 Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот буџет и 
донации. 
   
 3.Сливница-изградба на водоводен систем за водоснабдување-17.787.803,оо 
денари 
  Жителите на с.Сливница имаат проблеми со водоснабдувањето од 
постоечкиот водовод. Посебно во летниот период има недостаток од вода поради 
недоволната издашност на изворот од кој селото се снабдува со вода. За да се 
подобри водоснабдувањето во с.Сливница , како во квантитет така и во квалитет, а 
пред се отсранување од употреба на азбесните цевки, потрбно е да се изгради нов 



водоводен систем за вода за потребите на домаќинствата. Оваа активност се 
предвидува со оваа Програма за периодот  2013-2014 година. 
            Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот буџет и 
донации. 
 
            4. Подмочани-изградба на нов резервоар за зафаќање на дополнителни 
количини на исправна вода за пиење со W=60 m3 – 2.200.000, денари 
                        Спрема согледувањата и развојните планови на селото, потребно е да 
се преземат мерки за целосно разрешување на проплемот со водоснабдување на 
населението од селото, обезбедување на вода за планираниот сточен фонд како и за 
развој на селото во наредниот период. Оваа активност се предвидува со оваа 
Програма за период 2013-2014 година. 
            Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичиот буџет и 
доанации.  
 

5. Изготвување на проектна документација –250.000, денари 
  Населените места во Општина Ресен кои не се приклучени на 

регионалниот водовот се снабдуваат со вода за пиење од локални извори, бунари  и 
со пумпање од Преспанско Езеро. Во овие населени места проблем се јавува во 
летниот период од снабдување со доволни количини со исправна вода за пиење. Од 
тука се јавува и потребата како активност за периодот од 2013 – 2014 година да се 
изготват за повекето селски населби проектни документации во кои ке се 
предвидат снабдување на дополнителни количини на исправна вода за пиење. 

Средствата ќе се обезбедат 50% од буџетот на Општина Ресен и 50% од 
донации. 
 
 

6. Набавка и изведба на хлоринатори – 150.000, денари. 
           Повеќето населени места кои не се вклучени на регионалниот водовот 

и се снабдуваат со вода за пиење од локални извори, истата не ја хлорираат. Од 
овие објекти перманентно преку Заводот за здравствена заштита во Битола се зема 
вода за лабараториска анализа во поглед на хемиската и бактериолошката 
исправност, при што од лабараторискиот преглед на водата се констатира дека 
примерокот одговара на Правилникот за безбедноста на водата за пиење, но истата 
не се хлорира. Од овие причини како активност во оваа Програма за периодот од 
2012 – 2013 година се предвидува да се обезбедат финансиски средства во висина 
од 100.000, денари за набавка и изведба на хлоринатори, кои средствата ке се 
обезбедат 50 % од буџетот на Општина Ресен и 50% од донации. 
 
  
 Б. ЦЕЛ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНЕ 
  
             Програмата за водоснабдување во населените места кои не се 
приклучени на регионалниот водовод за периодот од 2013 - 2014 година има за цел 
обезбедување поквалитетно водоснабдување со исправна вода за пиење преку 
зафаќање на дополнителни количини на вода, филтрирање на истите и поставување 
на хлоринатори како и изготвување на проектни документации.  



 
  
 
 
 
 

В. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ           
СРЕДСТВА 

 
Населено место:                     активност:                  вкупен износ во денари 
 
1. Коњско               - довршување на водоснабдителен систем      -   8.000.000,00 
2. Долно Дупени   -  зафаќање на дополнителни количини на 
   вода и филтер станица                                   -   6.000.000,00 
3.Сливница            -изградба на водоводен систем                         - 17.787.803,00 
4.Подмочани          -изградба на нов резервоар                               -   2.200.000,00 
4. Селски населби - изготвување на проектна документација        -     250.000,00 
5. Селски населби -набавка и изведба на хлоринатори                   -     150.000,00      
         
ВКУПНО ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА:              32.187.803 денари 
 
      
Извори на финансирање: Буџет на Општина Ресен, Републички буџет и домашни 
и странски донации.   
    
 
Рок на реализација на оваа Програма е периодот од 2013 – 2014 година. 
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