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Апстракт 

Водата за пиење е еден од неопходните елементи за опстанок на човекот. Во 

Република Македонија квалитетот на водата за пиење е во согласност со 

меѓународните стандарди опфатени во Законот и во Правилникот за 

безбедноста на вода. Квалитетот на водата може да се должи меѓу другото и 

на сезонски варијации. Досега нема објавено научни трудови во кои се 

евалуира квалитетот на водата во Битолско-Пелистерскиот Регион. 

Цел на научното истражување во овој магистерски труд е евалуација не само 

на квалитетот на водата за пиење во овој регион, туку и на нејзините  

интерсезонски варијации. Истражувањето се однесува на едногодишни 

мерења од четири мерни места: Дихово, Магарево, Нижополе и Трново. 

Евалуирани се физичко-хемиските, бактериолошките својства, а пресметан е 

и индексот за квалитетот на водата за пиење. 

Според добиените резултати, квалитетот на водата за пиење во овој регион е 

во рамките на со закон дозволените физичко-хемиски вредности без значајни 

сезонски варијации. Меѓутоа, присуството на бактерии во истражуваните 

примероци е надвор од дозволените вредности, посебно во периодот 

лето/есен. Земени заедно, во нашите резултати, индексот на квалитетот на 

водата за пиење е повисок од 84 во сезоната зима/пролет во овие мерни места, 

а водата е со добар квалитет и повремени отстапувања од нормите. За да се 

подобри квалитетот на водата за пиење потребно е да се спроведуваат 

законските норми за прочистување на водата за пиење.  

Клучни зборови: квалитет на вода, вода за пиење, меѓусезонски варијации, 

физичкo - хемиски својства, бактериолошки својства, Битолско-Пелистерски 

Регион 
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Abstract 

Drinking water is one of the essential elements of human survival. In the Republic of 

Macedonia, the quality of drinking water is in accordance with the international 

standards covered by the Law and the Rulebook on drinking water quality. The 

quality of water may be due, among other things, to seasonal variations. So far, no 

scientific papers have been published to evaluate the water curvature in the Bitola-

Pelister region. 

In this master's thesis the purpose of scientific research is to evaluate not only the 

quality of drinking water in this region, but also the seasonal variations of the same. 

The survey refers to one year measurements from four measuring points: Dihovo, 

Magarevo, Nizhopole and Trnovo. The physico-chemical, bacteriological accuracy 

was evaluated, and the drinking water quality index was calculated. 

According to the obtained results, the quality of drinking water in this region is within 

the limits of the physical physical values used without the law, with no significant 

seasonal variations. While the presence of bacteria in the investigated samples is 

beyond the permitted values, especially in the summer / autumn period. Taken 

together our results, the quality drinking water quality index is higher than 84 in the 

winter / spring season in the measuring points, and the water is of good quality and 

occasional deviations from the norms. In order to improve the quality of drinking 

water, it is necessary to implement the legal norms for drinking water purification. 

Key words: water quality, drinking water, seasonal variations, physical properties, 

chemical properties, bacteriological properties, Bitola-Pelister region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

СОДРЖИНА 

1. ВОВЕД …………………………………………………………………………….10 

2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА ……………………………………………….11 

 2.1. Вода за пиење………………………………………………………….11 

  2.1.1. Карактеристики на природните води……………………..11 

 2.2. Параметри и стандарди за квалитетот на водата за пиење …..13 

  2.2.1. Органолептички својства на водата за пиење………….14  

  2.2.2. Физичко-хемиски својства на водата за пиење ………..15 

  2.2.3. Микробиолошки својства на водата за пиење ………….20 

 2.3. Загадување на водата за пиење ……………………………………22 

 2.4. Методологија на прочистување на водата за пиење……………..23  

 2.5. Критериуми за проценка на безбедноста на водата за пиење….23  

  2.5.1. Индекс за квалитет на водата ……………………………   28 

  2.5.2. Влијание од сезонските промени врз квалитетот на водата 

за пиење ……………………………………………………………………………….30  

 2.6. Квалитет на водата за пиење во светот …………………………….32 

 2.7. Квалитет на водата за пиење во Република Македонија…………32 

3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ………………………………………………………37 

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА………………39 

 4.1. Материјали ……………………………………………………………….41 

          4.2. Дескрипција и местоположба на системите за снабдување со вода 

 4.3. Методи и постапка на работата ………………………………………44 

 4.4. Статистички анализи ……………………………………………………46 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  

 5.1. Резултати од физичките својства на водата за пиење…………….47 

 5.2. Резултати од хемиските својства на водата за пиење …………….47 

 5.3. Резултати од микробиолошките својства на водата за пиење……53  

 5.4. Индекс на квалитет на водата за пиење ……………………………..56 

6. ЗАКЛУЧОК …………………………………………………………………………...58 

7. ИДНИ ПРАВЦИ ……………………………………………………………………...59 

8. ПРИЛОЗИ …………………………………………………………………………….60 

9. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………….64 

 

 



 

8 

 

 

1.ВОВЕД  

Водата е основен фактор за животот и здравјето на луѓето, флората и фауната 

т.е. на целиот жив свет. Како би можело да има жив свет на планетата Земја, 

ако нема вода? Животот без вода не е возможен ниту за човекот ниту за 

другите живи суштества. Како одговор на овој предизвик, пристапот до 

безбедна вода за пиење е од суштинско значење за здравјето, основно 

човеково право и компонента на ефективната политика за здравствена 

заштита дефинирана од страна на Светската здравствена организација СЗО 

(World Health Organization) (Organization 1963), (Organization 2004), (Grabow 

1996). Според дефиницијата на СЗО, за правилно здравствено 

водоснабдување се смета водоснабдувањето со хигиенски исправна вода во 

доволни количини за секој дом. Квалитетот на водата за пиење е определен 

според норми прифатени со закон, од страна на секоја држава, а во согласност 

со поставените европски стандарди и критериумите од страна на СЗО, кои 

всушност претставуваат меѓународна референтна точка за поставување на 

стандарди од аспект на одржување на безбедноста на водата за пиење 

(Organization 2004),(Grabow 1996),(Edition 2011).  

Законот за водите (Службен весник на Република Македонија, бр. 87/08, 6/09, 

161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13) и Правилникот за безбедност на 

водата се објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 46/2008 

(МЖСПП 2019), (Македонија). Во согласност со пропишаните норми на РМ за 

квалитетот на водата за пиење, водата што се користи за пиење од секој 

селски водовод подлежи на сезонски анализи и оценувања на безбедноста и 

квалитетот. Индикаторот за квалитетот на водата го прикажува 

надминувањето на граничните вредности според: Директивата за водата за 

пиење (80/778/ЕЕС) и нејзината ревизија (98/83/ЕС, што влезе во сила во 2003 

г.), Правилникот за безбедноста на водата објавен во Службен весник на РМ 

бр.46/08 (РМ 2004), како и вредностите од Упатствата за квалитетот на водата 

за пиење од Светската здравствена организација (Edition 2011). Квалитетната 

и безбедна вода за пиење треба да биде без боја, мирис, вкус, а исто така да 

ги следи нормите за хемиски и бактериолошки исправна вода за пиење. 

Надминувањето на граничните вредности за квалитет на водата за пиење се 

појавува кога концентрацијата на загадувачката материја ги надминува 



 

9 

 

граничните вредности утврдени со горенаведените прописи во РМ. 

Податоците, генерално достапни до јавноста, се репрезентативни за целата 

територија на РМ, а изборот на мониторинг е според барањата на ЕУ 

Директивата 98/83/EC. ЈЗУ Центарот за јавно здравје на РМ е задолжен меѓу 

другото, за континуирано да ја следи санитарно-хигиенската состојба во 

снабдувањето со безбедна вода за пиење, безбедноста на природните 

минерални води, хигиенскиот квалитет на површинските води кои се користат 

за капење и рекреација,  отпадните води и влијанието на здравјето на луѓето, 

како и нивото на санитација на животната средина на територијата на 

Република Македонија. Институцијата активно соработува со Министерството 

за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 

(планирање 2018), (РМ 2004), во согласност со легислативата на ЕУ и ИСО 

(ISO – International Organization for Standardization) стандардите за 

акредитација на лаборатории ISO 17025:2005 ISO (ISO 2005) и упатството за 

земање на примерок за испитување на квалитет на вода ISO 5667 

(Standardization 2006).  

Регионалните единици на ЈЗУ Центар за јавно здравје во РМ вршат редовен и 

континуиран мониторинг на квалитетот на водата за пиење според бројот на 

мерни места и динамиката дефинирана во Правилникот за безбедност на 

водата за пиење (РМ 2004) и добиените резултати писмено ги доставуваат до 

Агенцијата за храна и ветеринарство.  

Секоја ЦЈЗ подрачна единица е задолжена за евалуација на квалитетот на 

водата во регионот, на пример ЦЈЗ Битола (Битола, Ресен и Демир Хисар). 

Проценка се врши на регионално ниво на водоснабдителните објекти, на 

нивната сигурност и можноста за евентуални загадувања кои претставуваат 

потенцијален ризик по здравјето на населението, како што е предвидено во 

Националната програма за јавно здравје на РМ во 2013 год.  

Во овој магистерски труд е евалуиран квалитетот на водата со цел да се 

процени безбедноста на водата за пиење во Битолско-Пелистерскиот Регион, 

поточно во селата Дихово, Нижополе, Трново и Магарево. Посебен акцент е 

ставен на параметрите за квалитетот и безбедноста на водата за пиење: 

физичко-хемиски и микробиолошки својства како и на влијанието на 

меѓусезонските варијации врз квалитетот на водата за пиење. Добиени се 

резултати од четири мерни места, земен е примерок за вода за пиење од 
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водата со која се снабдува населението во селата Нижополе, Дихово, Трново 

и Магарево во Битолско-Пелистерскиот Регион и добиените анализите се 

споредени со македонските норми и стандарди. Покрај тоа во овој труд е 

направена споредба на меѓусезонските варијации на физичко-хемиските и 

микробиолошките параметри засновани на едногодишните резултати од 

водата за пиење во селските водоводи на селата Нижополе, Дихово, Трново и 

Магарево во Битолско-Пелистерскиот Регион. 
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2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА  

 

2.1. Вода за пиење 

Водата има големо значење за животот на луѓето. Безбедната вода за пиење 

е погодна за сите вообичаени домашни цели, вклучувајќи ја и личната хигиенa. 

Како највитален ресурс од природата од физиолошка, хигиенска и 

епидемиолошка гледна точка, водата треба да се третира како „добро од општ 

интерес“ и треба да се користи рационално, повеќенаменски и повеќекратно. 

Со оглед на значењето на водата за пиење треба да се прават постојани 

напори за да се евалуира и одржува нејзиниот квалитет и да се спречи 

нејзиното загадување, со цел да се одржи квалитетот на највисоко можно ниво 

(Madrid and Zayas 2007), (Dalmacija, Agbaba et al. 2009). 

Штетните ефекти по здравјето поврзани со водата за пиење потекнуваат од 

употребата на вода загадена со инфективни агенси, хемиски и токсични 

супстанции. Водата за пиење може да претставува вектор за пренесување 

хидрични епидемии од патолошки микроорганизми (бактерии, вируси и 

паразити) т.н. болести кои се пренесуваат преку вода (Water borne diseases). 

Според податоците на СЗО, околу 250 милиони луѓе секоја година заболуваат 

од болести поврзани со неквалитетна вода за пиење. Околу 10–20 милиони 

луѓе годишно умираат поради загадена вода (Македонија), (Dalmacija, Agbaba 

et al. 2009),(Malik, Yasar et al. 2012).  

Достапноста на безбедна и квалитетна вода за пиење претставуваат значајна 

грижа и цел на луѓето од цел свет. Карактеристиките на водата за пиење 

условуваат потреба од континуирана стручна контрола на квалитетот на 

водата за пиење согласно со Правилникот за безбедност на водата за пиење 

(Сл. весник на РМ бр.46/2008) и СЗО стандардите. 

 

2.1.1. Карактеристики на природните води 

Според потеклото (Слика 1) водите можат да се поделет во три групи: 

1. Атмосферски води: роса, снег, мраз, дожд, магла и др. 

2. Површински води: бари, реки, езера, мориња и океани 

3. Подземни води: реки понорници и извори (Елисковска 2015). 
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           Слика 1. Потекло на водите: атмосферски површински и подземни  

 

Според моменталните податоци вкупната количина на вода на Земјината топка 

изнесува 26,6 трилиона тона. Од оваа вкупна вода во литосферата има 94,7%, 

претежно поврзана за минерали (кристална вода, структурна вода) која може 

да се ослободи само на висока температура. Преостаната вода од 5,3% се 

наоѓа во хидросферата – океани, мориња, езера, реки, потоци, акумулација, 

подземна и атмосферска вода. Водата од површината на Земјата покрива 71% 

од вкупната количина на вода, само 2,4% е слатка вода и може да се 

употребува за задоволување на потребите на луѓето (Dalmacija, Agbaba et al. 

2009). Околу 2% од територијата на Република Македонија се под водена 

површина.  

Има околу 35 реки и 53 природни и вештачки езера. Според количините на 

водени ресурси Република Македонија спаѓа во подрачје со задоволителни 

водни ресурси, но со доста голема нерамномерна распределба (МЖСПП 

2019). 

Во нашата држава водените ресурси не се рамномерно распределени. На 

пример меѓу источниот дел каде што водата е дефицитарна и западниот дел, 

со задоволителен квантум на води. Но, источниот дел на државата е 

рамничарски, а западниот дел е планински, што е многу значајно од аграрен 

аспект за развој на аграрно производство, хидроенергија, индустрија и вода за 
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пиење (Македонија). Во 2009 год., во Република Македонија (Македонија) 

популацијата се снабдува со вода за пиење од: 

– централни водоснабдувачки системи, управувани од јавни комунални 

претпријатија кои ги исполнуваат законските обврски за снабдување со 

исправна вода за пиење се околу 71,4% 

– локални јавни водоснабдителни системи, 22%  

– локални јавни водоснабдителни објекти (чешми, бунари, извори, пумпи итн.) 

6,4% 

Односно, најголем дел од населението се снабдува со вода за пиење од 

подземни води, потоа следат површинските, а на трето место е снабдувањето 

со атмосферски води (мал број жители). Јавните водоснабдителни системи и 

објекти исто така подлежат на контрола на квалитетот на водата за пиење од 

страна на подрачните ЈЗУ Центар за јавно здравје.  

 

2.2. Параметри и стандарди за квалитет на водата за пиење 

Квалитетот на водата за пиење се оценува според три групи параметри: 

A) Органолептички својства 

Б) Физичко-хемиски својства 

В) Микробиолошки својства 

Микробиолошките параметри се едни од најважните параметри за квалитетот 

на водата за пиење и нивното следење е важно за здравјето на луѓето кои ја 

пијат. Иако микроорганизмите можат да го менуваат вкусот и бојата на водата 

или да создадат проблем во технолошкиот процес, сепак законската 

регулатива го ограничува првенствено присуството на патогените 

микроорганизми со нивна посредна или непосредна детекција во водата за 

пиење, како квантитативно така и квалитативно. Практично е невозможно 

поединечно да се детектира присуство или отсуство на сите патогени 

микооргaнизми, не само поради комплициранитe методи, туку и поради 

големите материјални трошоци и временското ограничување. Поради тоа во 

набљудувањето на микроорганизмите се користи индикаторски или индекс 

(модел). Под индикаторски се подразбираат општите микробиолошки 

индикатори и индикаторите за фекално загадувaње како показатели на 

ефикасното припремање на водата за пиење. Индекс т.е. модел се користи за 

покажување присуство на патогени микроорганизми.  
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Како безбедна вода за пиење се смета онаа која во поглед на трите 

горенаведени групи параметри ги задоволува условите пропишани со законите 

и правилникот за безбедност на водата за пиење („Сл.весник на РМ“ бр.46/08), 

според Директивата за вода за пиење (80/778/ЕЕС) (DIRECTIVE 1980) и 

нејзината ревизија од 1998 год. 98/83/ЕС (Ljujic and Sundac) што влезе во сила 

во 2003 год. како и вредностите од Упатствата за квалитет на водата за пиење 

од СЗО (Organization 2004). Граничните вредности изразени во максимално 

дозволената концентрација (МДК) се во согласност со горенаведените 

прописи.  

 2.2.1. Органолептички својства на водата за пиење  

Во огранолептички параметри спаѓаат сите оние својства на водата кои може 

да се определат со сетилата: боја, вкус и мирис. Според нашите закони и 

прописи водата за пиење не смее да има боја, ниту мирис и вкус. Овие својства 

може да се нарушат доколку водата ги надминува утврдените гранични 

вредности на неоргански материи од природно потекло како што се: железо, 

манган, магнезиум, калциум, хлориди сулфати, карбонати, како и на органски 

материи од природно потекло како разградни продукти, водени организми, 

хуминска киселина, фулвокиселини, алги итн (Ефтимијадоска 2017).  

Боја на водата е физички параметар на водата кој не е секогаш поврзан со 

токсични и контаминирани патогени. Водата за пиење нема видлива боја, а 

доколку се забележи промена на бојата на водата за пиење се однесува на 

објективна карактеристика. Невообичаено високиот интензитет на обоеност на 

водата или матност е показател дека има присуство на железо и манган во 

извориштето на водата или присуство на хром, бакар при оштетување на 

водоводната мрежа. Доколку има промена на бојата на водата, тоа има 

последователен ефект и врз здравјето на луѓето (DeZuane 1997). Бојата на 

сировата вода се отстранува со предтретман (седиментација или 

разредување) и конвенционални третмани (коагулација, седиментација, 

филтрација, хлорирање или озонација). Конвенционалниот третман е 

едноставен, економски прифатлив, при апсорпција со активен јаглен и 

најефективен со висок капацитет на апсорпција (Dalmacija, Agbaba et al. 2009). 

Мирис и вкус на водата – потекнуваат од присуство на органски и неоргански 

загадувачи, на корозија или се последица на третман на водата (хлорирање). 

Најчесто мирисот и вкусот на водата се последица на некој вид загадување 



 

15 

 

или на пропуст во третманот на водата или во дистрибуцијата. Кај подземните 

води, појавата на мирис може да биде резултат на човечки активности 

поврзани со загадување, како на пр. депонии, септички јами, но и на високи 

концентрации на водород-сулфид и фенолни во почвата (Dalmacija, Agbaba et 

al. 2009),(Knezević, Dalmacija et al. 2000).  

 

2.2.2. Физичко-хемиски својства на водата за пиење  

Во физичко-хемиски својства на водата за пиење спаѓаат: температура, рН, 

матност, остаток од испарување, електроспроводливост на 20 °С, 

потрошувачка на калиум перманганат – КМnО4, како и амонијак, хлориди, 

нитрати и железо (РМ 2004). Некои од овие супстанции имаат значење за 

органолептичките својства на водата (алуминиум, бакар, цинк, железо, манган, 

калциум, трихалометани), а други пак имаат токсиколошко и канцерогено 

значење (олово, кадмиум, арсен, жива, нитрати и др. органски соединенија). 

Во последно време сѐ поактуелно е и присуството на пестициди во водата за 

пиење. Овие супстанции во зависност од концентрацијата и должината на 

внесувањето може да имаат неповолно влијание врз здравјето на населението 

(Organization 1996). 

Температурата на водата е во интервал од 8 до 14° С, кој се однесува на 

изворска вода, каде што извориштето е подземно или со длабоки површински 

резервоари. Површинските води се со сезонска варијација помеѓу 4 и 23° С и 

се поврзани со климатските промени и географската местоположба. Студената 

вода за пиење е пријатна, но го отежнува пречистувањето и дезинфекцијата. 

Топлата вода, од друга страна, е понеприфатлива за потрошувачите; со 

помалку освежувачки ефект; го поттикнува развојот на микроорганизмите; го 

зголемува мирисот и вкусот, корозијата; ја зголемува потрошувачката на вода, 

а од своја страна, го олеснува пречистувањето. Генерално, температурата има 

влијание на акватичниот жив свет, на брзината на биохемиските реакции, на 

вкусот на водата за пиење, на растворениот кислород, на активноста на 

микроорганизмите кои продуцираат лош мирис и вкус, на растворливоста на 

честичките, на степенот на корозија во системот на водоснабдување и 

формирање на трихалометан (Bujar, Vezi et al. 2013). На повисока температура, 

односно во летниот период, се создава повеќе трихаломентан, но поголемата 
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потреба од вода и нејзиното помало задржување во водоводниот систем 

придонесуваат за намалување на нус-производи од микроорганизмите.  

рН вредност е важен параметар во технологијата на водата за пиење. 

Оптималната вредност се движи од 6,5 до 8,0 (Knezević, Dalmacija et al. 

2000),(Salari, Salami et al. 2018) и може да варира во зависност од извориштата, 

составот на водата, како и од природата на материјалот од кој е изградена 

дистрибутивната мрежа. Вредност од рН над 7,0 се очекува кај површинските 

води поради присуството на карбонати и бикарбонати. При ниска вредност на 

рН се постигнува подобар ефект во хлорирање на водата, односно при 

дезинфекција, додека формирањето на трихалометан како дополнителен 

производ при дезинфекцијата е резултат на висока вредност на рН. Улогата на 

рН во хемијата на водата е поврзана со процесот на корозија во 

дистрибутивниот систем на водата, алкалитетот, тврдината, коагулацијата, 

стабилноста на јаглендиоксид и има негативно влијание на вкусот и на 

изгледот на водата.  

Матност или турбидност е вредност за суспендирани материи во водата, 

најчесто предизвикана од растворливите материи како што се: глина, тиња, 

мртви органски честички, планктон и останати микроскопски организми со 

органско или неорганско потекло. Со оглед на тоа што матноста може да се 

отстрани со коагулација, седиментација, филтрација, неочекуваната висока 

вредност на матноста може да биде резултат на недостаток во текот на 

третманот на водата или на посредна близина на извор на загадување (Pešević 

and Knežević 2016).  

Остаток на испарување и електроспроводливост – служат како 

индикатори на минерализацијата и некакво онечистување од неорганска и 

органска природа. МДК за овие параметри изнесува под 2000 μ/cm и 1000mg/l 

соодветно (РМ 2004). Екстремно ниските концентрации на остаток од 

испарување може да бидат неприфатливи поради блуткавиот вкус. Сепак,  

високото ниво на нивното присуство во водата може да биде неприфатливо за 

потрошувачите поради добиениот вкус и корозивниот ефект врз системите за 

вода (Organization 1996). 

Потрошувачка на калиум перманганат КМnО4 претставува глобална мерка 

за загадување од органско потекло. KMnO4 има оксидирачко својство врз 

некои соединенија, со исклучок на азотните соединенија од растително и 
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животинско потекло (Organization 2004). Според Правилникот за безбедност на 

водата (Сл. весник на РМ бр. 46/2008) вредноста на потрошувачката на KMnO4 

не треба да достигне вредност над 8 mg/l. Акутната токсичност на KMnO4 е 

дефинирана од страна на оксидирачки/надразнувачки својства и од страна на 

токсичност на јоните од манган, предизвикувајќи гастроинтестинални 

нарушувања (Willhite, Bhat et al. 2013).  

Амонијак – под овој темин се подразбира нејонизиран (NH3) и јонизиран (NH4) 

облик. Амонијакот во животната средина го има од метаболитички, 

агрикултурни и индустриски процеси и од дезинфекција со хлорамини. 

Природното ниво во подземни и површински води е под 0,2 mg/l. Анаеробни 

подземни води можат да содржат до 3 mg/l/. Непосредната близина на 

канализациски и животински отпад, но и бактериското загадување може да 

доведе до интензивно зголемување на амонијак во површинските води. 

Амонијакот може да пречи во ефикасноста на дезинфекцијата, што резултира 

со настанување на нитритите во дистрибутивниот систем, предизвикува пауза 

на филтерот за отстранување на манган и создава проблем во вкусот и 

мирисот на водата ((Knezević, Dalmacija et al. 2000), Контрола на квалитет на 

водата за пиење стр. 200). Како параметар, сам за себе, не е штетен за 

здравјето на луѓето бидејќи токсиколошкиот ефект е забележан при повисока 

концентрација од 200 mg/kg телесна маса. Сепак, тој е многу важен индикатор 

за можноста од фекално загадување и може да биде причина за зголемена 

потрошувачка на хлор при дезинфекција и појава на нитрити. Според нормите 

за квалитет на водата за пиење МДК изнесува под 0,5 mg/l (РМ 2004).  

Нитрати и нитрити се појавуваат како дел од азотниот циклус. Извори на 

нитрати (NO3-) се минерални депозити (натриум и калиум нитрат), земјиште, 

морска вода и атмосфера. Се користат како ѓубриво, но исто така како адитив 

во храната и во процесот на оксидација во хемиската индустрија. Нитрити 

(NO2-) не се најдени во значајни количини во површинската вода поради 

оксидација во нитрати. Може да се најдат во: отпадни води, вода од депонии, 

земјоделска површина и атмосферска канализација во градовите. За 

нитратите дозволена МДК концентрација е 50 mg/l, додека МДК за нитрити 

изнесува 0,03 mg/l (Сл. весник на РМ бр. 46/2008) (РМ 2004).  

Висока концентрација се очекува каде што се користат ѓубрива, при труење на 

животни и растителни остатоци, во исцедок на вода од депонии, во тиња и во 
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индустриски отпад. Нитратите се среќаваат во повисока концентрација од 

нитритите. Повисоко ниво на нитрати е најдено во подземни води и до 20 mg/l, 

но многу повеќе има во плитки водоносни слоеви, загадени населби (отпадни 

води) или поради преголема употреба на ѓубрива. Нитратите во водата за 

пиење добиена од површинска вода не се повеќе од 10 mg/l, додека во 

бунарска вода често достигнува и до 50 mg/l. Кога во водата за пиење се 

наоѓаат нитрити во повисоки количини, тоа е знак за загадена отпадна вода и 

неадекватна дезинфекција на водата. Негативниот ефект од повисоки 

концентрации на нитрати е поврзана со оксидацијата на нормалниот 

хемоглобин кон метхемоглобин повеќе позната во литературата како „сина 

болест“ или цијаноза, при што кај новороденчиња се оневозможува 

транспортот на кислород до ткивата, што се манифестира со цијаноза и доаѓа 

до асфиксија. Метхематоглобинемијата може да доведе и до респираторни или 

неуролошки компликации. Присуството на високи количини на нитрати  исто 

така може да доведе до несакани ефекти, вазодилататорни и 

кардиоваскуларни проблеми (Fan, Willhite et al. 1987). Кај возрасните, како 

резултат на редукцијата на нитратите во нитрити во устата или во желудникот, 

поради ниското ниво на pH и постоењето на посебен ензимски систем на 

заштита не се така сензибилни. СЗО препорачува употреба на вода за пиење 

со концентрација не повисока од 10 mg/l нитрати со цел да се спречи 

метхемоглобинемија (Organization 2004). 

Азотните соединенија и потрошувачката на калиум перманганат се нарекуваат 

уште општи хигиенски показатели бидејќи укажуваат на можно продирање на 

загадувачки материи од надворешна средина во сливното подрачје или во 

водоснабдителниот објект. 

Хлориди интензивно се користат во хемиската индустрија и во дезинфекцијата 

на базени и на водата за пиење од 0,2 до 1 mg/l. Резидуалниот хлор реагира 

со одредени органски супстанци посебно феноли, што може да даде многу 

непријатен мирис и вкус. Карактеристичен мирис се чувствува при 

концентрација од 2 до 3 mg/l, а фатален е при 1000 mg/l на хлор во водата. 

Дозволена концентрација на хлориди МДК е помалку од 250 mg/l. Доколку 

луѓето се изложени на хлор во водата за пиење над дозволените количини, тој 

може негативно да влијае кај луѓе кои имаат срцеви и бубрежни проблеми 

(Edition 2011) (Контрола на квалитет на водата за пиење с. 221). Нивната 
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концентрација на повисоко ниво од концентрацијата на соседните води е 

индикатор на загадување на водата. Повисока концентрација се јавува во 

површинските води поради третман на патиштата со сол во зимскиот период, 

при што се зголемува корозијата на металите во дистрибутивниот систем, во 

зависност од алкалитетот на истата. 

Железо е есенцијален елемент во земјината кора. Во сирова вода која има 

површинско потекло се очекува ниска концентрација на железото. Се наоѓа во 

природната вода во количина од 0,5–5,0 mg/l како двовалентно, тровалентно 

или во двата облика растворено колоидно (врзано за органски материи), во 

неоргански или органски соединенија на железо, или во облик на крупни 

суспендирани или исталожени честички. Концентрацијата во МДК на железо во 

водата за пиење според Правилникот за безбедност на водата (Сл. весник на 

РМ бр. 46/2008) изнесува 0,20 mg/l (РМ 2004). Минималната дневна потреба 

зависи од староста, полот, психолошката состојба и варира од 10–15 mg/ден. 

Кај системите при кои се користи површинска вода присуството на железо во 

водата е резултат на корозијата на цевките или резервоарот. Додека кај систем 

каде што се користи подземна вода, покрај корозијата на дистрибутивниот 

систем, може да биде причина и фреквенцијата на површното ниво на железо 

и земјата. Железото не е токсично, но може да делува на промена на вкусот и 

бојата на водата, бидејќи доаѓа до прифаќање на железото од 

филаментозните бактерии. За да се спречи настанување на црн талог и раст 

на железни бактерии, треба да се одржува концентрацијата на резидуалниот 

слободен хлор над 0,2 mg/l и рН вредност од 7,2 за спречување на формација 

од бактерии (Edition 2011).  

 2.2.3. Микробиолошки својства на водата за пиење 

Микробиолошките параметри се едни од најважните параметри за квалитетот 

на водата за пиење и нивното следење е важно за здравјето на луѓето. 

Микроорганизмите можат да навлезат во водата за пиење од најразлични 

извори (земја, воздух, фауна, човек). Веројатноста за појава на инфекции е 

условена од бројот на патогените, инвазивноста, вирулентноста, имунитетот 

на човекот. При редовните анализи на водата не се бараат патогените туку се 

испитуваат т.н. индикатори на фекално загадување во водата за пиење. Општи 

микробиолошки индикатори покажува број хетеротрофни бактерии (точен број 

аеробни мезофилни хетеротрофни бактерии) и вкупен број колиформни 
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бактерии. Поголем дел од бактериите присутни во водата се сапрофитни и 

доаѓаат во водата главно преку почвата и со други органски загадувања. Од 

хигиенски аспект се значајни бактериите кои потекнуваат од цревниот тракт на 

човекот и животните (колиформни бактерии, бактерии од родот Proteus, 

Streptococci и др.), а кои се земаат како индикатор за фекално загадување на 

водите (Ацевски 2005). Овие индикатори се користат како општи показатели за 

микробиолошкиот квалитет на водата за пиење и укажува на ефикасна 

постапка на сировата вода, а првенствено дезинфекција (Karafiloska 2015). Во 

нашата замја според законските прописи кои се однесуваат на водата за пиење 

(Сл. весник на РМ бр.46/2008) се испитуваат вкупни колиформни бактерии, 

колиформни бактерии од фекално потекло, вкупен број на аеробни мезофилни 

бактерии, стрептококи од фекално потекло Escherichia coli како и Psudomonas 

aeruginosa. Повеќето болести поврзани со водата се поврзани со фекалното 

загадување на изворите на вода, поради што микробиологијата на водата во 

голема мера се заснова на потребата да се идентификуваат индикаторите за 

фекално загадување. Водата за пиење не смее да содржи алги и зоопланктони 

кои може да ги изменат нејзините органолептички особини и да станат 

бактериски и вирусни гнезда, вклучени во системот на разградување. 

Вкупен број на аеробни мезофилни бактерии е почетен параметар во 

проценкатa на микробиолошкиот квалитет на водата за пиење кој ги опфаќа 

микроорганизмите кои нормално настануваат во природната вода (автохтони) 

и микроорганизми кои ја контаминираат (алохтони). За прочистени води не е 

дозволена ниту една бактерија освен за вкупни аеробни мезофилни колонии 

на 22°C чиј максимален број изнесува 10 во 1 ml, додека за непречистени води 

за истиот тип бактерии дозволени се 100 во 1 ml. Додека МДК за вкупни 

аеробни мезофилни колонии на 37°С изнесува 20 во 1 ml. Ако во 

дистрибутивниот систем не се врши дезинфекција настануваат поволни услови 

за значајно зголемување на бројот на аеробни мезофилни бактерии. 

Колиформни бактерии и Escherichia coli се карактеристични по тоа што се 

индикатор за фекалното загадување на водата за пиење. Нивното присуство 

во водата може да значи дека водата дошла во контакт со фекални води. Оваа 

група микроорганизми припаѓаат на бактерии од фамилијата на 

Enterobacteriacеае поврзани со гастроинтестиналниот тракт и се нарекуваат 

колиформни или ентерококи бактерии. Тие може да бидат од нефекално 
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потекло (Citrobacer, Klebsiella, Hafnia, Enterobacter, Serratia) и колиформни 

бактерии од фекално потекло (Escherichia coli). Според стандардите МДК е 1 

во 1 ml вода за пиење. Присуството на ентеробактерии во храната или во 

водата за пиење укажува на здравствена неисправност и можност за развој на 

многу заразни болести и појави на епидемии (Karafiloska 2015),(Kochubovski 

2012). Кога се зборува за фекално колиформни бакери не може да се изостави 

патогеноста на E.coli (Прилог 1) посебно проблематична за здравјето на луѓето 

е присуството на ентерохеморагична E.coli (serotip 0157:Н7) кој предизвикува 

хеморагичен ентероколит (Elder, Keen et al. 2000), (Barrell, Hunter et al. 2000). 

Присуството на оваа група бактерии по дезинфекција е показател дека има 

неадекватна дезинфекција, реконтаминација и формирање на биофилм во 

дистрибутивниот систем на водата. 

Присуството на ентеробактерии во храната или во водата за пиење кaкo 

Escherichia coli, Salmonella, Shigella укажува на здравствената неисправност и 

можност за развој на многу заразни болести и појава на епидемии (Kochubovski 

2012),(Ashbolt 2015). 

Psudomonas aeruginosa е грам негативна бактерија која поседува О антиген 

и е распространета во земјата, водата и во интестиналнот тракт кај човекот 

(Прилог 2).Таа е опортунистичко патогена и најчесто предизвикува инфекции 

кај лица со намален имунитет (стари лица, новороденчиња, хоспитализирани 

лица). Најчесто се пренесува преку ингестија на контаминирана вода, храна 

или преку директен контакт (Barrell, Hunter et al. 2000).  
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Слика 2. Шематски приказ на трансмисија и контаминација од Escherichia coli 

(CDC-center for disease control report, 2018).  

 

2.3. Загадување на водата за пиење  

Загадувањето на животната средина, а особено контаминацијата на изворите 

на вода е проблем со кој се соочува општеството денес. Зголемената 

урбанизација, индустријализацијата, модернизацијата на земјоделството, 

зголемувањето на сообраќајот придонесуваат за глобално загадување. 

Потенцијални загадувачи на водата за пиење се непосредната близина на 

изворот за снабдување на вода со фабрика што испушта индустриски отпад, 

во исцедок на вода од депонии и сл. Тие можат да понираат и да се 

инфилтрираат како во површинските така и во подземните извори на вода. 

Меѓу загадувачите на вода за пиење се вбројуваат и фекалните отпадоци и 

животинските фарми во близина на изворот на вода. Овие последниве 

предизвикуваат најчесто микробиолошка контаминација на водата (Слика 2). 

Токму затоа се применува прецизен мониторинг, испитувања и превентивни 

мерки за да се зачува квалитетот на водните ресурси. 

 

 2.4. Методологија на прочистување на водата за пиење 

Добивање чиста вода за пиење, посебно од микробиолошки аспект, се врши со 

отстранување или инактивација. Физичко отстранување може да се изврши со 
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седиментација, коагулација или филтрирација при што не се отстрануваат 

само суспендираните честички туку и поголем број  микроорганизми и со 

дезинфекција на водата во водоводниот систем. При оваа постапка се 

применуваат различни физичко-хемиски средства со цел да се овозможи 

убивање или инактивација на микроорганизмите (Durmishi, Reka et al. 2015). 

Дезинфекцијата може да се врши на хемиски или алтернативен начин. 

Хлорирање е една од најстарите и најраспространети постапки за 

дезинфекција на водата, од причина што елементарниот хлор или препаратите 

што го содржат, исполнуваат многу карактеристики на добро дезинфекциско 

средство. За нормално хлорирање може да се користат хлорни препарати во 

гасовита или течна форма при што е потребно од 0,5 до 1 ml активен хлор на 

1 l вода. Поголеми концентрации на хлор во водата може да придонесат за 

формирање на трихлорометани (ТХМи) (Boorman 1999). Формирањето на 

TХMи за време на процесот на хлорирање претставува сериозен здравствен 

проблем, бидејќи се сметаат за токсични и евентуално канцерогени, како и 

мутагени за човечкото тело (Durmishi, Reka et al.). Така нивната елиминација и 

следење e императивна (Bujar, Vezi et al. 2013). Постојат и други алтернативни 

методи кои имаат антибактерицидно дејство и може да се користат за 

дезинфекција на водата за пиење. Меѓу нив се вбројуваат: водороден пероксид 

и ултравиолетови зраци со должина од 260 nm, озон, активен јаглен или 

превривање на водата за пиење. Покрај хемиски третман на водата за пиење 

заштитата на изворот на вода од евентуален влез на микроорганизми 

придонесува за превенција од загадување на водата за пиење. Сепак, денес 

хлорирањето и во светот и кај нас е најзастапено не само поради 

финансискиот аспект, туку и поради ефикасната дезинфекција. 

 

2.5. Критериуми за проценка на безбедноста на водата за пиење 

Основни критериуми за проценка на квалитетот на водата за пиење во нашата 

земја се поставени според ISO стандардите, СЗО нормите и важечките 

прописи за квалитетот и здравствената исправност на водата за пиење 

објавени во Службен весник на РМ бр. 46/2008. Според видот и бројот на 

анализираните параметри, постојат т.н. основна, периодична, студиско-

истражувачка и анализа по хигиенско-епидемиолошки индикации. Во 

Република Македонија испитувањето на квалитетот на водата се прави на 
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секој резервоар на вода за пиење во согласност со пропишаните норми и 

закони. 

Во критериумите за проценка на водата за пиење спаѓаат: 

 Локална инспекција на водниот објект;  

 Земање на примероци на вода за лабораториски преглед;  

 Лабораториски анализи на водата; 

 Завршно мислење за безбедноста на водата.  

Локалната инспекција претставува важна алка во процесот на проценка 

бидејќи преку драгоцените податоци кои претходно се прибираат за објектот 

(топографски податоци, геолошки состав на земјиштето, правец на движење 

на подземните води, длабочина на водоносниот слој) и преку увидот на лице 

место во поглед на хигиенската состојба на објектот и исправноста на 

опремата, може да се укаже на евентуална потенцијална опасност од 

загадување на водата за пиење. Од ваквата проценка понатаму ќе зависи и 

одредувањето на евентуалните мерки кои би следеле, а со цел добивање 

безбедна вода за пиење.  

Земањето на примероци на вода за анализа мора да се врши на правилен и 

соодветен начин што е и законски регулирано. Колкава количина на вода ќе 

биде земена ќе зависи од бројот и видот на параметрите кои ќе бидат испитани. 

Ваквите примероци треба да бидат чувани на ниски температури и во најкраток 

рок доставувани до лабораторијата (за бактериолошка анализа тоа да биде 

најдоцна 6 часа од примероцирањето). Бројот на примероци се одредува 

според еквивалентен број на жители т.е. потрошувачка од 100 L/ден. 

Лабораториските анализи се извршени во овластени лаборатории за јавно 

здравје.  

Квалитетот на водата за пиење подлежи на критериуми коишто се поставени и 

треба да се почитуваат од страна на секоја држава сѐ со цел да се обезбеди 

здрава вода за пиење (Organization 2004). Во Република Македонија условите 

и правилата што се применуваат според Законот за водите (Сл. весник на РМ 

бр.87/2008) и Правилникот за безбедност на водата (Сл. весник на РМ 

бр.46/2008) се во согласност со Европската унија, Светската здравствена 

организација (Organization 1996), ISO (Меѓународна организација за 

стандардизација) и IEC (Меѓународна електротехничка комисија) (ISO 2005). 

Следствено на тоа лабораториските анализи се реализирани во согласност со 
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ЕУ стандардите на акредитирани лаборатории за испитување на безбедноста 

на водата (Сл. весник на РМ бр.46/2008)..  

 

Табела 1. Преглед на критериумите за квалитетот на водата во Р Македонија 

и нивните максимално дозволени концентрации (МДК) 

Параметар  Мерна единица  МДК * 

Матност NTU 1.5 

pH вредност  6,5 – 9.5 

Остаток на испарување mg/ml 999 

Електроспроводливост 

на 20° С 
mS/Sm 1000 

Потрошувачка на КМнО4 

(непрочистени води) 
mg/ml 12 

Амонијак mg/ml 0.5 

Нитрати mg/ml 50 

Хлориди mg/ml 250 

Железо mg/ml 0.2 

Колиформни бактерии и 

Eschrichia soli 
Број на колонии 1 

Ентерококи Број на колонии 1 

Pseudomonas aeruginosa Број на колонии 1 

Број на колони на 22° С Број на колонии 100 

Број на колони на 37° С Број на колонии 20 

*МДК – максимална дозволена вредност; NTU (Nephelometric Turbidity Units) нефлометриски 

единици на заматеност.  

Центарот за јавно здравје врши основни физичко-хемиски и бактериолошки 

анализи на примероците на водата за пиење, додека Институт за јавно здравје 

на РМ врши следење на периодичната физичко-хемиска анализа, анализа на 

резидуи од пестициди, анализа на контаминенти, паразитолошка и 
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радиолошка анализа. Прегледот на критериумите коишто се испитуваат во Р 

Македонија и максималните дозволени концентрации изразени во МДК е даден 

во табела 1. Може да се пресмета и индекс за квалитет на вода (WQI), развиен 

од Канадскиот совет на министри за животна средина, којшто е широко 

користен (Ramadani, Memeti et al. 2017). Крајна оценка за квалитетот т.е. 

безбедноста на водата за пиење даваат стручните лица, доктори, специјалисти 

по хигиена.Следењето на квалитетот на водата за пиење е важна компонента 

на управувањето со водите, додека анализата на податоците е неопходна за 

идентификација и карактеризација на проблемите со квалитетот на водата. 

За зачувување и одржување на квалитетот на водата за пиење, еден од 

важните елементи е да се спречи нејзино загадување, но и да се преземаат 

мерки и средства за подобарување на квалитетот на водата за пиење. 

 

2.5.1 Класификација на водите  

Показателите за класификацијата на водите во класи се определени според 

Уредбата за класификација на води (објавена во Службен весник на Република 

Македонија бр. 18/99) според Законот за води. Меѓу показателите се 

вбројуваат: органилептички показатели (видлива боја, забележлив вкус, 

мирис, матност и провидност); показатели на киселост, кислороден режим, 

минерализација (сув остаток) и микробиолошко загадување, прикажани во 

табела 2. Во нашата земја, според намената и степенот на чистотата на 

површинските и подземните води, тие се распоредуваат во 5 класи: I, II, III, IV 

и V класа (Службен весник на Република Македонија бр. 18/99). 

I класа: многу чиста, олиготрофична вода, која во природна состојба содржи 

многу мало, случајно антропогено загадување со органски материи (но не и 

неоргански материи) и која со соодветна дезинфекција може да се употребува 

за пиење и за производство и преработка на прехранбени производи. 

Постојано е заситена со кислород, со ниска содржина на нутриенти и бактерии. 

II класа: малку загадена, мезотрофична вода, која во природна состојба  може 

да се употребува за капење и за рекреација, за спортови на вода, за 

одгледување други видови риби. Со вообичаени методи на обработка, 

кондиционирање (коагулација, филтрација, дезинфекција и слично), може да 

се употребува за пиење, за производство и преработка на прехранбени 

производи.  
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III класа: умерено еутрофична вода, која во природна состојба може да се 

употребува за наводнување, а по вообичаените методи на обработка 

(кондиционирање) и во индустријата на која не ѝ е потребна вода со квалитет 

за пиење. Евидентно е оптоварување од штетни супстанции и од 

микробиолошко загадување. Концентрацијата на штетните супстанции варира 

од природни нивоа до нивоа на хронична токсичност за водениот живот. 

IV класа: силно еутрофична, загадена вода, која во природна состојба може да 

се употребува за други намени, само по одредена обработка и која прима 

испуштени органски материи, нутриенти и штетни супстанции. 

Микробиолошкото загадување не дозволува оваа вода да се користи за 

рекреација, а штетните супстанции испуштени од талогот може да влијаат на 

квалитетот на водниот живот.  

 

Табела 2. Гранични вредности на показателите за квалитетот на водата  

Показатели /параметар 

Гранични вредности и концентрации на 

соодветната класа 

I Класа II Класа III Класа IV Класа 

Видлива боја Без Без Сл. заматена Заматена 

Забележлива миризба Без Без 
Сл. 

забележлива 
Забележлива 

Матност NTU < 0.5 0.5–1.0 1.1–3.0 > 3.1 

pH вредност 6.5–8.5 6.5– 6.3 6.5–6.0 6.0–5.3 

Суспендирани материи 

mg/ml 
< 10 10–30 30–60 60–100 

Вкупен остаток од 

филтрирана вода mg/l 
350 500 1000 1500 

Најверојатен број на 

термотолерантни 

колоформни бактерии 

број во 100 ml 

5 5–50 50–500 > 500 

Концентрацијата на токсичните супстанции може да варира од ниво на 

хронична до акутна токсичност. 
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V класа: многу загадена, хипертрофична вода која во природна состојба не 

може да се употребува за ниедна намена. Големи проблеми се јавуваат во 

кислородниот режим, односно во сиромашност со кислород, која доведува до 

анаеробни услови. Концентрацијата на штетни супстанции ги надминува 

акутните нивоа на токсичност за водниот живот. 

Според оваа класификација само водата од прва класа може да биде наменета 

за пиење, додека водата од класа 2 и 3 подлежи на третман на дезинфекција 

пред употребата.  

 

2.5.2 Индекс на квалитет на водата  

Индексот за квалитетот на водата е средство за сумирање на големи количини 

податоци за квалитетот на водата во едноставни термини како на пример, 

добро/лошо за известување до менаџментот и јавноста на доследен начин. 

Истражувачите користат различни типови индекси. Целта на еден индекс е да 

се претворат повеќеслојните податоци за квалитетот на водата во едноставни 

информации што се разбирливи и употребливи од страна на јавноста 

(Durmishi, Ismaili et al. 2012). Индексот за квалитет на водата за пиење (DWQI) 

развиен од Канадскиот совет на министри за животна средина CCME во 2005 

(Boyacioglu 2007) ги вклучува сите параметри од СЗО и ЕЕК (Rickwood and Carr 

2009). DWQI вклучува три мерки на варијанти од избраните цели за квалитетот 

на водата за пиење (F1), фреквенција (F2) и амплитуда (F3), а потоа се 

пресметува како : !"# – $12 + $22 + $32) /1.732)). Равенката генерира 

број помеѓу 1 и 100, при што 1 е најсиромашен, а 100 укажува на најдобар 

квалитет на водата. Овој резултат потоа се рангира во една од следните пет 

категории (CCME, 2001) дадени во табела 3. Во рамките на овој индекс водата 

се класифицира како слаба, маргинална, задоволителна, добра или одлична, 

квалитетна вода за пиење.  

Индексот на квалитетот на водата за пиење (DWQI) е истражуван во 

Тетовскиот Регион на повеќе мерни места. Резултатите покажуваат дека 

градскиот водовод има добар квалитет на водата, DWQI од 92.69 во споредба 

со планинскиот извор на Шипковица со маргинален квалитет на водата за 

пиење, DWQI од 63 (Durmishi, Ismaili et al. 2012), (Bujar, Vezi et al. 2013). Водата 

одговара на прописите за безбедност на водата, односно е исправна за пиење, 
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со задолжително продолжување на континуираните мерки за одржување на 

ова ниво на безбедност и воведување континуирана дезинфекција и 

хлорирање на водата.  

Табела 3. Ознака и опис на категориите на квалитетот на водата според 

индексот за квалитет на водата за пиење (DWQI).  

 

Ознака на квалитет 

на водата за пиење 

DWQI 

Вредност 
Опис 

Одличен 95–100 

Сите мерења ги исполнуваат 

препорачаните упатства речиси 

цело време. 

Добар 80–94 

Квалитетот на водата е заштитен 

со само мал степен на 

оштетување; условите ретко се 

оддалечуваат од пожелното чисто 

ниво. 

Задоволителен 65–79 

Водениот квалитет е обично 

заштитен, но понекогаш оштетен; 

условите понекогаш отстапуваат 

од посакуваните нивоа. 

Маргинален 45–64 

Квалитетот на водата е често 

нарушен; условите често 

отстапуваат од посакуваните 

нивоа. 

Неквалитетен 0–44 

Квалитетот на водата е скоро 

секогаш оштетен; условите 

обично отстапуваат од 

посакуваните нивоа. 

 

2.5.3 Влијание од сезонските промени врз квалитетот на водата за 

пиење 

Климатските промени придонесуваат за интерсезонски варијации на 

квалитетот на водите, што е повеќе изразено на површинските води отколку на 
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подземните води. Во дождливи периоди (пролет, есен) површинските води 

носат со себе огромно количество суспендирани честички и голем број 

микроорганизми. Така, при силен дожд или при топење на снегот, речната вода 

станува матна, а бројот на микроорганизмите е повисок во споредба со 

нивниот број во друга сезона. Најзначајните наноси на загадување се обично 

поврзани со првиот флеш на врнежи по долги сушни периоди. Надвор од 

обилните врнежи, поплавите имаат и свои негативни последици, вклучувајќи 

штета на инфраструктурата и загадување на подземните води. Подземните 

води обично содржат мал број микроорганизми бидејќи се филтрираат низ 

слоевите на земјиштето низ кои минуваат. Од друга страна, пак, доколку се 

прошири сушата може да следат обилни дождови кои негативно влијаат на 

заматеноста, концентрациите на загадувачи и остатокот на испарување. Во 

летниот период има повисока температура што придонесува за помалку 

растворен кислород во вода и поволни услови на размножување на бактерии 

од 25°C до 37°C.  

Матноста на водата е еден од параметрите кои може да бидат афектирани од 

интерсезонски варијации кај површинските и подземните извори на 

водоснабдување, но не и pH вредноста, следствено на студијата направена во 

Индија (Rao 2006).  

Слични резултати се забележани во физичко-хемискиот квалитет на водата за 

пиење во сезонските студии во Тетовскиот Регион изработени во пролет (Bujar, 

Vezi et al. 2013), лето (Bujar, Reka et al. 2013), есен (Durmishi H. Bujar 2013) и 

зима (Durmishi, Ismaili et al. 2012). Според овие резултати, синтетизирани во 

зависност од сезоната, прикажани на графокон 1, урбидноста има највисока 

средна вредност во пролет 0,98 +/– 0,44 NTU; во лето 0,90 +/– 0,43 NTU; во 

есен 0,84 +/– 0,42 NTU, а најниска во зимскиот период од средна вредност 0,57 

+/– 0,41 NTU. Резултатите се во корелација со временските промени и врнежи 

во зависност од сезоната. 

Потрошувачката на високо заматена вода може да претставува ризик за 

здравјето, бидејќи прекумерната заматеност може да ги заштити патогените 

микроорганизми од ефектите на средствата за дезинфекција, а исто така го 

стимулира растот на бактериите за време на складирањето.  
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Графикон 1. Синтеза на интерсезонски варијации на матноста на водата за 

пиење во Тетово.  

 

Според резултатите од останатите физичко-хемиски параметри во овие студии 

разгледани заедно, не се забележани интерсезонски варијации на некои други 

параметри. Вредностите на pH и на температурата остануваат слични и не 

варираат во меѓусезонски промени. 

Во две студии се евалуирани меѓусезонските варијации на ТХМ во нашата 

држава. Резултатите покажуваат дека сезонската варијација во Тетовско 

(Durmishi, Ismaili et al. 2012), (Dabevska-Kostoska, Fejzuli et al. 2007), (Durmishi, 

Reka et al. 2016) и во Куманово (Durmishi, Reka et al. 2015) е под критичните 

вредности предвидени во регулативите на државата, ЕУ и СЗО. Како заклучок 

од овие студии, може да се заклучи дека концентрацијата на TХМи во водата 

за пиење во Тетово и Куманово не е опасна за здравјето на луѓето.  

 

2.6. Квалитет на водата за пиење во светот 

Квалитетот на водата за пиење е една од основните преокупации на 

развиените земји и земјите во развој. Според последните податоци објавени 

од страна на СЗО во 2015 год., 71% од светското население (5,2 милијарди 

луѓе) користеле безбедна вода за пиење (Табела 4). Со цел да се евалуира 

квалитетот на водата за пиење во светот беше развиен Универзален индекс 

за квалитет на водата (UWQI). Индексот овозможува да се обезбеди 

поедноставен метод за опишување на квалитетот на површинската вода што 
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се користи за снабдување со вода за пиење во светски рамки (Rickwood and 

Carr 2009). 

На глобално ниво, најмалку 2 милијарди луѓе користат извор за вода за пиење 

загаден со фекалии. Контаминираната вода може да пренесува болести како: 

дијареа, колера, дизентерија, тифус и детска парализа. Се проценува дека 

контаминираната вода за пиење предизвикува 502 000 смртни случаи од 

дијареа секоја година (Ashbolt 2015). 

Во земјите со низок и среден приход, 38% од здравствените установи немаат 

подобрен извор на вода, 19% немаат подобрена санитација, а 35% нема вода  

 

Табела 4. Квалитет на водата за пиење во светот, објавени од СЗО, 2015. 

 

и сапун за перење на раце. Се проценува дека до 2025 год., половина од 

светската популација ќе живее во подрачја под стрес за снабдување со 

безбедна вода за пиење.  

 

2.7. Квалитет на водата за пиење во Репубика Македонија 

Пристапот до безбедна вода за пиење во Република Македонија од вкупно 10 

институти за јавно здравје изнесува 95% (од 2001 до 2017 год.) според 

официјални резултати објавени од страна на Институтот за јавно здравје на 

Република Македонија (Графикон 2).  

Поточно, населението во градовите има пристап до безбедна вода за пиење 

во 99%, а во руралните населби 78% од населението пие здравствено-

исправна вода за пиење, додека остатокот е изложен на повремен ризик од 

бактериолошко загадување на водата за пиење. 
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Графикон 2. Квалитет на водата за пиење во Република Македонија. 

Физичко-хемиски, микробиолошки параметри и исправност на водата 

изразена во проценти (период од 2001 до 2017). 

  

 

Графикон 3. Процент на неисправни резултати на водата за пиење во 

Кичевскиот Регион 

  

Ретроспективни студии за квалитетот на водата за пиење во Кичевско во 

периодот од 1999 до 2013 год (Ефтимијадоска 2017). покажуваат дека 

квалитетот на водата е подобар од локалните водоводи, со само 4% 

бактериолошки неисправна, отколку во руралните и околни села (Графикон 3), 

додека во градските чешми процентот на бактериолошки неисправна вода е 
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највисок и изнесува 26 %. Што се однесува до хемиската неисправност на 

водата таа е незначителна со 1% во локалните и градските водоводи, до 2% 

во крајпатните чешми во Кичевскиот Регион. За разлика од кичевските 

резултати во Полошкиот Регион (Dabevska-Kostoska, Fejzuli et al. 2007), 

Куманово (Durmishi, Reka et al. 2015) и Тетово (Durmishi, Ismaili et al. 2012) од 

објавените резултати на ретроспективната евалуација на квалитетот на водата 

за пиење (Графикон 4) може да се забележи дека физичко-хемиски неисправна 

вода за пиење е најзастапена во јавните чешми со 17,2 %, потоа во селските 

водоводи со 5,15 %. А во градскиот водовод објавени се само 0,3 % физичко- 

хемиски неисправна вода за пиење. 

Графикон 4. Процент на неисправност на физичко-хемиските својства на 

водата за пиење во Полошкиот Регион (1998 – 2006). 

 

Сепак во поглед на микробиолошката неисправност на водата за пиење, во 

овој регион повеќе од 50% од водоводите се контаминирани и тоа најчесто со 

колиформни бактерии. Тоа се однесува како на селски, локални така и на 

градскиот водовод во Тетово. Спротивно на горенаведените резултати на 

квалитетот на водата во Кичево, Тетово, Куманово, во скопскиот систем за 

водоснабдување лоциран во Рашче не е детектирано присуство на 

микроорганизми од типот на Е.коли или колиформни бактерии (Чибишева 

2017). Доколку во некои од анализите се детектира присуство на некоја 

контаминирачка бактерија, најчесто Псеудомонас, водата се дезинфицира и 

реевалуира сѐ додека не се постигне бактериолошки исправна вода за пиење. 
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Графикон 5. Процент на неисправност на микробиолошки параметри во 

Полошкиот Регион (1998 – 2006). 

 

 Досега објавените резултати за квалитетот на водата за пиење во Битолскиот 

Регион во 2016 год. покажуваат дека најголем дел од населението се снабдува 

од градскиот водовод, а околу 17% од селски водоводи (Графикон 6) со 

задоволителни критериуми за хемиски квалитет, но не и микробиолошки 

квалитет на водата за пиење во регионот (А.Алилоска 2017).  

Глобално, во Република Македонија, квалитетот на водата за пиење е добар 

во градските водоводи на поголемите градови како: Скопје, Тетово, Куманово 

и Битола. Меѓутоа, постои повремен ризик од бактериолошко загадување на 

водата за пиење во руралните средини.  

 

 

Графикон 6. Приказ на начинот на водоснабдување во Битолскиот Регион во 

зависност од бројот на жители. 
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3.ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ  

 

Оваа студија се однесува на квалитетот на водите за пиење во Битолско- 

Пелистерскиот Регион во 2017 год. Досегашните објавени трудови за 

квалитетот на вода за пиење во Р Македонија се однесуваат на 

горенаведените региони (Кичево, Тетово, Куманово, Скопје). Сѐ уште не 

постои студија што го проучува квалитетот на водата за пиење во Битолско-

Пелистерскиот Регион во 2017. Поради тоа, предизвик во овој магистерски 

труд е испитување и евалуација на квалитетот на водата за пиење достапна за 

населението во селата под Пелистер (Дихово, Нижополе, Трново и Магарево). 

Следствено на тоа, во оваа студија е евалуиран квалитетот на водата во овој 

регион како и интерсезонските варијации што би можеле потенцијално да 

делуваат на квалитетот на водата за пиење. Евалуацијата на квалитетот на 

водата за пиење ќе се заснова врз нејзината физичко-хемиска и 

бактериолошка исправност меѓу овие села, врз интерсезонските 

карактеристики во 2017 год., бидејќи огромно е нејзиното значење за целиот 

жив свет, а посебно за човековото здравје. Квалитетот на водата е оценуван 

според стандардите од Р.Македонија преку физичко-хемиски и микробиолошки 

карактеристики на водата за пиење од Дихово, Нижополе, Трново и Магарево. 

Лабораториските анализи се извршени од страна на акредитирана 

лабораторија при ЈЗУ Центар за јавно здравје во Битола.  

Целта на овој труд првенствено е насочена кон анализа на квалитетот на 

водата во текот на 2017 год. на годишно ниво, како и во секоја временска 

сезона со цел да се споредат евентуалните интерсезонски варијации на 

квалитетот на водата за пиење во овој регион. Посебен акцент е ставен на 

квалитетот на водaта, во однос на физичко-хемиските и микробиолошките 

параметри, како и на споредба на индексот за квалитет на водата за пиење. 

Резултатите добиени од испитувањата посочуваат на квалитетот на водата за 

пиење, меѓусезонските варијации како и евентуалните причини кои доведуваат 

до намалување на квалитетот и безбедноста на водата за пиење во период од 

една година во овој туристички дел на регионот во Битола. Овој магистерски 

труд има своја општествена, стручна, научна оправданост и цел. 
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3.1. Општествена оправданост  

Водата е од суштинско значење како природен ресурс, основна човечка 

потреба и драгоцено природно средство за егзистенција на животинскиот свет. 

Околу 1 милијарда луѓе ширум светот немаат безбедна вода за пиење и 

санитација, што е причина за смрт на околу 1.5 милион луѓе во светот секоја 

година (Organization 1996). Овој природен ресурс станува сè поредок на 

одредени места и неговата достапност е голем социјален, економски и 

здравствен проблем. Од овој аспект квалитетот на водата, особено онаа што 

се користи за пиење, претставува еден од клучните фактори за здравјето на 

луѓето како во земјите во развој така и во развиените земји во светот. Во 

одговор на овој предизвик, развивањето на стандарди наменети за оценување 

и постојан надзор на квалитетот на водата за пиење и нејзино подобрување се 

со цел да се заштити здравјето на луѓето.  

 

3.2. Научна и стручна оправданост 

Научната и стручната оправданост ќе се согледа во анализата на квалитетот 

на водата во четирите временски сезони: зима, пролет, лето и есен со цел да 

се споредат евентуалните интерсезонски варијации на квалитетот на водата 

за пиење во Битолско-Пелистерскиот Регион.  

Небезбедната вода има негативни последици врз здравјето на луѓето и поради 

тоа во светот и кај нас е воспоставен Правилник за безбедност на водата за 

пиење и условите за следење на квалитетот на водата од селските 

водоснабдителни објекти.  

Добиените резултати во оваа студија се од голема важност за безбедноста и 

хигиената на здравјето на жителите што конзумираат вода за пиење од овие 

водоснабдителни системи, кои ги опфаќаат селските вододови. Тие би 

овозможиле етаблирање на потенцијални загадувачи, преземање на мерки и 

подобрување на квалитетот на водата за пиење во овие населени места. 
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА 

 

4.1. Дескрипција и местоположба на системите за снабдување со 

вода 

 

 Дихово се наоѓа под падините на Баба Планина, по патот за село Нижополе, 

на надморска височина од 779 м со број на жители 310. Денес во Дихово работи 

хотел и гостилници (Вила Виста, Гламур и Оскар) како и отворен базен и 

ресторан во текот на летниот период. Ова населено место со вода се снабдува 

од водозафатот на реката Црвена (слика 3). Водата непречистена се 

кондиционира во резервоар со капацитет од 40 м3, истиот е вкопан во земја. 

Нижополе се наоѓа на 1100 метри надморска височина, има ридско-планинско 

земјиште, а селото има 186 жители. Селото се наоѓа на границата со 

Националниот парк – Пелистер и е на само 10 км од градот Битола и 

претставува важна дестинација за рекреативците и другите туристи од 

регионот и државата, но исто така и соседните земји, особено Грција и 

Албанија. Бројните излетнички места, планинарски патеки и скијачки терени со 

кои изобилува околината привлекуваат илјадници посетители во текот на 

целата година. Селото дава можности за развој на повеќе видови 

традиционален или алтернативен туризам и одлични услови за зимски и летен 

туризам. Селото со вода се снабдува од два водозафата на Нижеполска Река 

и има 2 резервоара. Долниот дел од селото пред резервоарот има и филтер 

за пречистување. Резервоарите се со капацитет од 70 м3, а водата од едниот 

не се пречистува.  

Слика 3. Извор на водоснабдување во с. Дихово, река Црвена. 
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           Магарево, лежи во полите на Баба Планина (Вернудос) со врвот 

Пелистер. Селото има 87 жители и е на надморска височина од 1115 м. Се 

снабдува со вода за пиење од гравитационен водовод, а изворите се наоѓаат 

на 2 км од селото. Од каптажите водата со цевки се носи над самото село каде 

што има два резервоара. Околу резервоарот изграден во 2002 год. со 

капацитет од 60 м3 воспоставен е строг санитарен режим во согласност со 

современите норми. Тој има влажна и сува комора со сите потребни елементи 

за зачувување на квалитетот на водата (одвод, прелив и испуст). Од овој 

резервоар преку довод со вода за пиење се снабдува не само с. Магарево туку 

и с. Трново.  

          Трново има 278 жители, се наоѓа во подножјето на планината Баба, 

западно од градот Битола, со 835 м надморска височина. Се снабдува со вода 

за пиење од резервоарот во с. Магарево, што претходно беше опишан. 

           Како што е кажано претходно, селата Нижополе и Дихово се снабдуваат 

со површинска вода за пиење од зафатот на реката Црвена, истата се користи 

за снабдување на градот Битола заедно со реката Сапунчица. Магарево и 

Трново се снабдуваат со подземна вода-изворска за пиење. Населените места 

се лоцирани во подножјето на Баба Планина. Меѓу нив Магарево се наоѓа на 

најголема надморска височина, веднаш над Нижополе,Трново и Дихово, 

прикажани на графиконот 7.  
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Графикон 7. Надморска височина на мерните места Магарево, Нижополе, 

Дихово и Трново 

 

Во сите четири села не е спроведена канализациона мрежа и отпадните 

материи од селата се собираат во септички јами или директно без 

прочистување се пуштаат во реките. 

 

4.2. Материјали 

Материјалот за испитување на примероци е од селски водоводи на селата: 

Дихово, Магарево, Нижополе и Трново, кои се наоѓаат во подножјето на Баба 

Планина. 

Во овој магистерски труд испитувани се селски водоводи на територијата на 

градот Битола, испитани се 16 примероци на вода кои се земени од селските 

водоводи кои не се приклучени на централен градски водовод и тоа се селата: 

Нижополе, Дихово, Трново и Магарево. Од секое населено место се земени по 

4 анализи во зависност од годишната временска сезона. Испитувањето, 

методите кои се користени за испитување и прегледот на резултатите се во 

согласност со Правилникот за безбедност на водата (Сл. весник на РМ бр. 

46/2008). Работена е „основна анализа“ која ги опфаќа следните параметри: 

мирис, боја, електроспроводливост на 20°С, остаток на испарување, рH 

вредност, потрошувачка на KМnO4, матност, нитрати, амонијак, хлориди, 

железо, како и микробиолошка исправност. 

Материјалот за испитување на водата за пиење во селото Дихово е земена од 

чешма која е приклучена на селскиот водовод и истата е лоцирана во склоп на 

Основното училиште „Д-р Трифун Пановски“, подрачно училиште во с. Дихово. 

Во летниот период кога училиштето не работи примерокот е земен од куќата 

во сопственост на Цветковски Павле (претставена на сликата 4).  

Првиот примерок за анализа на водата е земен на ден 1.3.2017 год. во 10:20 ч, 

вториот е земен на ден 4.5.2017 год. во 11:15 ч, третиот примерок е земен на 

ден 10.7.2017 год. во 11:30 и четвртиот примерок на вода за анализа е земен 

на 8.11.2017 год. во 11:30 ч. Сите наведени примероци се земени по 

пропишаните норми во Правилникот за безбедност на водата и истите се 
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реализирани од страна на вработено лице – техничар во ЈЗУ Ценатар за јавно 

здравје во Битола. 

Слика 4. Материјал за испитување на водата за пиење во селото Дихово 

Чешма во ОУ „Д-р Трифун Пановски“. 

 

Додека во с. Нижополе материјалот за анализа, односно водата е земена од 

чешма која е исто така приклучена на селскиот водовод и се наоѓа во 

средишниот дел на селото во близина на продавницата за промет со храна, 

примероците се земени етапно во текот на 2017 год. по сезони и тоа: на ден 

1.3.2017 г. во 11:40 ч, втор примерок е земен на ден 4.5.2017 г. во 10:45 ч,  

третиот е земен на ден 10.07.2017 г. во 11:20 ч и четвртиот примерок е земен 

на ден 8.11.2017 г. во 11:00 ч. 

Слика 5. Материјал за испитување на водата за пиење во село Нижополе 
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Од село Магарево водата што е земена за анализа е од чешма (слика 6) која 

се наоѓа во склоп на самата продавница за промет со храна и првата анализа 

е земена на 1.3.2017 год. во 11:10 ч, втората на 4.5.2017 год. во 10:20 ч, третата 

на 10.7.2017 год. во 10:50 ч и четвртата на 8.11.2017 год. во 10:00 ч.  

Слика 6. Материјал за испитување на водата за пиење во селото Магарево 

 

Анализата на водата за пиење од селото Трново се зема од Основното 

училиште „Д-р Трифун Пановски“, подрачно училиште во с. Трново, од 

чешмата (слика 7) која се наоѓа во склоп на самото училиште, каде што децата 

ја користат за миење на рацете.  

Во летниот период кога не работи училиштето, водата за анализа е земена од 

чешмата која се наоѓа во склоп на куќата на жителот Ѓоргиевски Томе. 

Анализите се земени на 1.3.2017 год. во 10:30 ч, втората на 4.5.2017 год. во 

10:00 ч, третата на 10.7.2017 год. во 11:10 ч и четвртата на 8.11.2017 г. во 10:30 

ч.   
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Слика 7. Материјал за испитување на водата за пиење во селото Трново 

 

Земениот примерок за анализа од страна на лицата вработени во заводот се 

доставува во лабораторијата при ЈЗУ Центар за јавно здравје во Битола, потоа 

анализите се изработуваат во лабораторијата при ЈЗУ Центар за јавно здравје 

во Битола, која е акредитирана од ИАРМ и тоа според барањето на стандардот 

MKS EN ISO/IEC 1705:2005 за хемиско и микробиолошко тестирање на водата 

и прехранбените продукти. 

Квалитетот на водите за пиење е определен со Правилникот за безбедност на 

водата („Службен весник на РМ“ бр. 46 од 7.4.2008) и во него се наведени 

количината и начинот на земање на мостри за анализа на водата, што треба 

да одговараат на стандардните методи дадени во MKS EN ISO 5667-1, MKS 

EN ISO 5667-2, MKS EN ISO 5667-3. Освен овие, акредитираната лабораторија 

може да употребува и други методи кои се компатибилни со стандардите.  

 

4.3. Методи и постапка на работа 

Во евалуацијата на квалитетот на водата во Битолско-Пелистерскиот Регион, 

земањето промерок и анализа се правени од секој систем за вода во Дихово, 

Магарево, Нижополе и Трново, како што беше наведено погоре во 

материјалите. Исто така, примероците се земени во временски период во кој 

се запазени четирите годишни времиња: зима, пролет, лето и есен. Анализата 

на квалитетот на водата во оваа студија се врши во секоја временска сезона 

со цел да се споредат евентуалните интерсезонски варијации на квалитетот на 

водата за пиење во овој регион. Освен тоа извршена е и споредбена анализа 

на добиените резултати во зависност од системот на водата за пиење во текот 

на една година. Секоја анализа е направена во согласност со македонските и 

европските стандарди и прописи за испитување на квалитетот на водата за 

пиење, а ги опфаќа физичко-хемиските и микробиолошките својства на водата.  

    Физичко-хемиско испитување на водата 

За физичко-хемиски анализи се земаат примероци во стаклено литарско 

шише, кое пред да се наполни со испитуваната вода, треба неколку пати да се 

исплакне со водата за анализа. При физичко-хемиска анализа се испитуваат 

следните параметри: 
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Испитување на рН вредност. Во водата за пиење рН вредноста треба да се 

движи од 6,8 до 8,5, а максимално дозволена вредност е 9,5. Вредноста на рН 

се одредува според ISO 10523 (Standardization 2008). 

Електроспроводливоста во водата за пиење треба да има вредност до 1000, 

00 µScm-1 pri20C°. Анализата се изработува по методот ISO 7888 

(Standardization 1985) со апаратот кондуктометар кој електронски го покажува 

резултатот.  

Матноста во водата за пиење се испитува според стандардот ISO 7027 

(Standardization 2016), а МКД изнесува 1,5 NTU (нефелометриски единици 

заматеност). Матноста се мери со турбидиметар, при што испитуваниот 

примерок од вода се става во оригинална кивета и резултатот директно се 

отчитува. 

Остаток на испарување претставува вкупна количина на растворени материи 

во водата. Се определува гравиметриски, а се изразува во милиграм на литар 

(mg/l). Мерењето се врши на тој начин што во кристализерка се додава 100 cm3 

од испитуваната вода и се става на решо па се испарува до суво. Потоа 

кристализерката се остава 2 часа во сушилница на 105°C, а потоа се става во 

ексикатор да се излади 15 минути и се мери. Разликата помеѓу полната и 

сувата кристализерка го дава резултатот за сувиот остаток. 

Определување на потрошувачката на калиум перманганат се работи по 

стандардот ISO 8467 (Standardization 1993). Според потрошените ml на калиум 

перманганат, табеларно се одредува колку mg калиум перманганат се содржат 

во 1ml раствор на калиум перманганат. 

Определување на амонјак во вода: се работи според стандардот HACH 

METOD 8038. 

Определување на нитрити во водата е метод кој се работи според стандардот 

HACH METOD 8507, додека определувања на нитрати во водата се работи 

според стандардот HACH METOD 8039. 

Определување на хлориди во водата се прави според стандардот ISO 9297 

(Standardization 1989). Хлоридите во присуство на индикаторот калиум хромат 

при титрација со сребро нитрат се таложат со облик на сребро хлорид.  

таложењето на сите хлоридни јони, доаѓа до реакција меѓу калиум хроматот и 

сребро нитратот, при што се создава талог од сребро хромат кој има слаба 

црвеникава боја. Појавата на оваа боја го означува и крајот на титрацијата. 
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 Микробиолошко испитување на водата 

За микробиолошка анализа на водата употребено е стаклено стерилно шише 

од 500 микро литри. За овој тип анализа посебно е важен начинот на земање 

на примерок на водата, со цел да се избегнат сите ризици од загадување при 

самата работа, како и при транспортот на примероците. Испитуваните 

примероци најпрво поминуваат низ мембран филтрација која претставува 

ефикасна и прифатлива техника за работа. Со овој метод се овозможува 

испитување на поголем број примероци, пократко е времето на подготовка во 

однос на другите методи и се овозможува изолација и броење на колони на 

бактерии во рок од 24 часа. 

Во Правилникот за безбедност на водата од „Службен весник на РМ бр. 

46/2008“, наведени се и методите за изработка на одредени микробиолошки 

параметри и тоа: 

– Колиформни бактерии Escheriсhia coli се испитуваат по методот МКС EN ISO 

9308-1 (Standardization 2014). 

– Ентерококи по методот на МКС EN ISO 7899-2 (Standardization 2000). 

– Pseudomonas aeruginosa по методот на МКС EN 12780. 

– Набројување на култури на микроорганизми – број на колони на 22°С по 

метод на МКС EN ISO 6222 (Standardization 1999). 

– Набројување на култури на микроорганизми – број на колони на 37 °С по 

метод на МКС EN ISO 6222 (Standardization 1999). 

 

4.4. Статистички анализи 

Статистички анализи на добиените резултати се направени со ексел и со Мед 

калкулатор. Средна вредност, стандардна девијација и Т-тест се направени за 

споредба на годишните и интерсезонските варијации на квалитетот на водата. 

Т-тестот дава Р вредност (Р-value). Кога вредноста на P е помала од 0,05, 

нултата хипотеза е одбиена и заклучокот е дека двете средни вредности 

навистина статистички значително се разликуваат. 

Индексот на квалитетот на водата за пиење DWQI е пресметан автоматски со 

помош на онлајн калкулатор развиен од страна на Water-research центарот. 

Овој пресметувач овозможува брза и ефикасна пресметка на DWQI како 

поединечно за секој параметар така и средна вредност во зависност од сите 
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параметри. Тој е достапен на https://www.water-research.net/index.php/water-

treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters.  
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5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  

 

5.1. Резултати од физички својства на водата за пиење, вкус, 

мирис и боја  

Водата за пиење од испитуваните места е без мирис и вкус, својствени на 

водата за пиење. Што се однесува до бојата на водата, таа е безбојна во сите 

испитувани мерни места. Иако во Дихово и Нижополе се работи за извори на 

вода за пиење од површински карактер, сепак нема интерсезонски варијации 

на бојата на водата за пиење. Во целина, не се забележани нерегуларности во 

поглед на физичките карактеристики на водата за пиење во Дихово, Трново, 

Магарево и Нижополе во моментот на мерењата во секоја сезона. Резултатите 

се во согласност со македонските норми и стандарди за квалитет на водата за 

пиење.  

 

Матност  

Матноста на водата за пиење во секое мерно место како и во секоја сезона е 

во рамките на дозволените максимални вредности според Правилникот за 

безбедноста на водата. Во истражувањата на Стојанова (Стојанова 2012) на 

реката Тополка, највисока просечна матност од 34,54 НТУ е констатирана низ 

целото течение на реката во ноември, во услови на обилни дождови.Според 

нашата хипотеза се очекуваше да забележиме меѓусезонски варијации 

особено помеѓу дождливите и сушните периоди односно пролет, есен и лето. 

Меѓутоа во ниту еден случај не е забележана матност на водата со повисока 

вредност од нула NTU, во дозволените МДК. 

 

5.2. Резултати од хемиски својства на водата за пиење 

Според добиените резултати во целост хемиските својства на водата не се 

алтернирани во ниту едно мерно место. Секој од долунаведените параметри 

за хемиски квалитет на водата се во рамките на дозволените МДК вредности 

на сите четири мерни места на годишно ниво во 2017 год. (прилог 3). Водата 

за пиење во испитаните места е со добар хемиски состав и е погодна за пиење. 

Резултатите се слични на претходно објавените студии за квалитетот на 

водата за пиење во градовите Тетово (Durmishi, Ismaili et al. 2012) и Куманово 

(Durmishi, Reka et al. 2015), кои покажуваат одличен квалитет на истата во тие 
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региони. Меѓутоа според досега објавените резултати во Битола и Битолскиот 

Регион хемиските критериуми за квалитетот на водата за пиење не се 

респектирани во периодот од 2011 до 2013 год. (Галевска 2014). Квалитетот на 

водата е подобрен во периодот од 2012 до 2016 год., посебно во општина 

Битола со само 2 до 10% на хемиски неисправни примероци (А.Алилоска 2017). 

За првпат во оваа студија интрасезонски варијации на физичко-хемиските 

својства на водата за пиење се забележани за некои од параметрите кои се 

подолу дискутирани. 

рН вредност Според Блажевска (Tatjana 2016), во речниот екосистем постои 

„пуферски капацитет“ на водата кој го регулира варирањето на pH-вредноста 

на водата. Поради тоа, во водените екосистеми се случуваат мали незначајни, 

локални промени на pH-вредноста на водата. Во нашето истражување pH-

вредноста е во дозволените со закон МДК и се движи од 7,05 во с. Дихово до 

7,39 во с.Трново без статистички значајна разлика помеѓу мерните места на 

годишно ниво (графикон 8). Од споредбената анализа на резултатите 

(графикон 14) е забележана значајна разлика (Р = 0,04) меѓу вредноста во 

пролет и лето независно од мерното место.  

 

 

Графикон 8. рН вредност на водата за пиење во мерните места во  2017 год. 
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Потрошувачка на KMnO4 

 

При стандардни услови оваа анализа ни претставува мерило за содржината 

на органските материи во водата. Резултатите од лабораториските анализи на 

водата за пиење од сите мерни места се во рамките на дозволените МДК без 

значајна разлика меѓу нив (графикон 9). Вредностите варираат помеѓу 

лето/есен и есен/зима (графикон 14), а тоа е независно од мерното место. Во 

случаи кога има доволно нутриенти во водата, и доколку температурата на  

водата е поволна, тогаш нутритивниот лимитирачки фактор делува 

стимулативно и на развојот на микроорганизмите (Altınoluk, Çamur-Elipek et al. 

2014). 

Графикон 9. Потрошувачка на KMnO4 на водата за пиење во мерните места 

во 2017 год. 

 

Хлориди, амонијак, железо и нитрати  

Во четирите мерни места на годишно ниво не се забележани варијации на 

концентрацијата на хлориди во водата за пиење помеѓу нив (графикон 10). Како 

и потрошувачката на KMnO4 вредностите на хлоридите варираат помеѓу 

лето/есен и есен/зима (графикон 14), а тоа е независно од мерното место.  
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Графикон 10. Хлориди во водата за пиење во мерните места во 2017 год. 

 

Вредноста на хлоридите е во корелација со потрошувачката на KMnO4 и тоа 

колку е поголема количината на хлориди во водата толку е помала 

потрошувачката на KMnO4. Ова е сосема очекувано затоа што хлорирањето ги 

намалува органските материи во водата, а потрошувачката на KMnO4 

претставува мерило за содржината на истата. Резултатите од анализите на 

амонијак, железо и нитрати во водата за пиење  се во дозволените гранични 

вредности. 

 

Остаток на испарување и електроспроводливост на 20° С 

Според резултатите добиени од анализите во четирите извори на вода за 

пиење добиените вредности на остатокот на испарување се во границите на 

МДК (под 999 mg/l).  

Графокон 11. Остаток на испарување на водата за пиење во мерните места 

во 2017 год 
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Графокон 12. Eлектроспроводливоста 20° С на водата за пиење во мерните 

места во 2017 год. 

 

Eлектроспроводливоста е во дозволените со закон вредности. Изразувајќи ја 

способноста да пренесува струја, овој параметар дава слика за степенот на 

минерализацијата на системот преку присуството и концентрацијата на 

одделни јони во водата.Таа е во корелација со рН вредноста на водата со р= 

0,99 (прилог 5). 

 

 

 

**Р– value < 0.002 ; * Р– value < 0.05 
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Графикон 13. Резултати од споредбата меѓу мерните места на: А) остаток од 

испарување и Б) електроспроводливост на водата на 20° С. 

 

Сепак се забележува разлика во вредностите на остаток од испарувањето и 

електроспроводливоста помеѓу мерните места Магарево, Трново, Дихово, 

Нижополе (графикон 11 и 12). 

Разликата е статистички значајна на годишно ниво помеѓу овие мерни места 

(графикон 13). Може да се должи на надморската височина на која се наоѓа 

водоснабдувачкиот објект од с. Магарево и с. Трново. Веројатно, водата за 

пиење од ова место содржи повеќе минерали. Електроспроводливоста варира 

 помеѓу сезоните зима/пролет (графикон 14). 

 

 

 

Графикон 14. Приказ на интерсезонските варијации на хемиските параметри 

на водата за пиење во Дихово, Магарево, Трново и Нижополе (2017 год.): А) 

електроспроводливоста на водата на 20° С, Б) рН вредност на водата, В) 

хлориди и Г) потрошувачка на KMnO4. 

 

 

**Р–– value < 0.002 ; * Р– value < 0.05 
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5.3. Резултати од микробиолошки својства на водата за пиење 

 

Според Đukiċ и соработниците (Đukić, Gajin et al. 2000),  застапеноста со 

микроорганизмите во еден акватичен систем, зависи од повеќе еколошки 

фактори и тоа: температурата, сончевата радијација и нејзината продорност, 

достапноста на растворениот кислород, количеството на органски материи 

така што сите тие може да го стимулираат или инхибираат нивниот раст и 

развој. Резултатите од микробиолошките анализи на водата за пиење на 

годишно ниво се надвор од дозволените норми. Воедно, ниту едно од 

испитуваните мерни места не ги задоволува критериумите на здрава и 

квалитетна вода за пиење од класа 1. Во претходната, петгодишна студија од 

2012 до 2016 год., објавени се слични резултати за Битолскиот Регион, се 

укажува на деградирањето на бактериолошките индикатори за квалитетот на 

водата во овој регион. Поточно во 2016 год. околу 30 % од земените примероци 

се бактериолошки неисправни во овој Битолски Регион. За овој период, водата 

за пиење е од класа 3, бактериолошки неисправна. Но, ние установивме дека 

во 2017 год. од испитаните примероци дури околу 70% оданализираните 

мостри се бактериолошки неисправни. Во секој примерок од водата за пиење 

во овие села е пронајдено не само колиформни бактерии и E. Сoli туку и 

Ентеробакери. Се забележува интерсезонска варијација на бактериолошките 

параметри за квалитетот на водата за пиење особено лето/есен, статистички 

значително поголемо е нивното присуство во споредба со временскиот период 

зима/пролет (Прилог 6). Интересно е дека тоа се одразува и на 

класификацијата на водата за пиење, што од класа 2 во зима/пролет која може 

да се употребува за пиење по прочистување, преминува во класа 3 во сезоната 

лето/есен, која не се употребува за пиење. Овие меѓусезонски варијации 

лето/есен во поглед на зима/пролет статистички значајни за бројот на колонии 

во испитаните примероци (графикон 15 и 16.). 
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            Графикон 15. Број на колонии на 22° С: интерсезонски варијации  

 

 

 

 

         Графикон 16. Број на колонии на 37° С: интерсезонски варијации 

 

 

Истото се однесува на останатите испитани параметри: колиформни бактерии, 

Е.Сoli и ентерококи (графикони 17 и 18), индикатори на фекално загадување 

на водата за пиење. Дополнително, тие се присутни и во зима/пролет во помал 

број, но тоа не е во согласност со пропишаните норми и граничните вредности 

за квалитетот на водата. Степенот на контаминација зависи од многу фактори, 

а пред сѐ од бројот на микроорганизми во земјиштето, од количеството на 

хранливи материи што водата ги раствора и др.  
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Графикон 17. Колиформни бактерии и E. Сoli: интерсезонски варијации. 

 

 

Меѓусезонските варијации на квалитетот на водата за пиење се очекувани со 

оглед на тоа што водата не се прочистува и подлежи на метеоролошките 

промени на површинските води. Според Блажевска (Tatjana 2016) во зимските 

месеци, констатирано е намалување на вкупниот број на колиформни 

бактерии, како резултат на високиот водостој во реката, поради обилните 

врнежи и ниската температура специфична за зимскиот период, која е 

неповолна за интензивен раст и развоја на испитуваните бактерии.Во 

дождливи периоди (пролет, есен) површинските води носат со себе огромно 

количество суспендирани честички и голем број микроорганизми. Така, при 

силен дожд или при топење на снегот, речната вода станува матна, а бројот на 

микроорганизмите е висок во споредба со нивниот број пред тоа.  

Графикон 18. Ентерококи : интерсезонски варијации 
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Добиените резултати покажуваат присуство на патогени бактерии кои 

предизвикуваат акутни цревни заразни болести.  

Од добиените резултати може да забележиме дека водоснабдувачкиот објект 

во Нижополе е со најголем број бактерии во периодот лето/есен и со највисока 

контаминација на колиформни бактерии, Е.Сoli и ентерококи. Ова укажува пред 

сѐ на непрочистување/хлорирање на водата за пиење и на непочитување на 

дозволените активности во санитарно-заштитните зони на водоснабдувачкиот 

објект во с. Магарево. 

Земено во целина, водата за пиење во овој регион е небезбедна за пиење и не 

ги задоволува ниту здравствените ниту законските стандарди за 

водоснабдување со квалитетна вода за пиење. Нејзиното консумирање е 

ризично за здравјето на човекот.  

 

5.4. Индекс на квалитетот на водата за пиење 

Според добиените резултати индексот за квалитетот на водата во Битолско- 

Пелистерскиот Регион укажува на добар квалитет. 

Средната вредност на DWQI во 2017 год. е најниска од 79 во с. Трново до 83 

во с. Дихово (Табела 5). Меѓутоа не постојат големи варијации на DWQI во 

поглед на водоснабдувачкиот објект или мерното место (графикон 19). 

 

 

Графикон 19. Индекс на квалитетот на водата за пиење DWQI: во 2017 год.  

 

 

 

Според вредностите на DWQI меѓу временските сезони исто така се 

забележуваат варијации. Во периодот лето/есен вредностите на индексот за 
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квалитет се под 80, означувајќи задоволителен квалитет кој отстапува од 

условите на водата за пиење. Индексот на квалитетот на водата за пиење 

DWQI е повисок од 84 во сезоната зима/пролет, а водата е со добар квалитет 

и повремени отстапувања од нормите.  

Табела 5. Индекс на квалитетот на водата за пиење DWQI: интерсезонски 

варијации 

Мерно 

место  

Временска сезона/ Индекс на квалитет 

на вода за пиење DWQI 

DWQI 

средна 

вреднос

т/ 

година 

DWQI 

стандард 

девијациј

а  
зима пролет лето  есен  

Дихово 85 88 79 78 83 4.0 

Нижопол

е 
85 86 80 77 82 3.5 

Трново 85 84 68 78 79 5.8 

Магарев

о 
84 86 78 79 82 3.3 

 

Овие резултати се во согласност со претходно опишаните и се последица на 

присуството на фекални бактерии во водата, особено на колиформни 

бактерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

6. ЗАКЛУЧОК  

 

Евалуиран е квалитетот на водата со цел да се процени безбедноста на водата 

за пиење во Битолско-Пелистерскиот Регион, поточно во селата Дихово, 

Нижополе, Трново и Магарево во текот на 2017 год. Според добиените 

резултати физичко-хемиските параметри на водата за пиење се во согласност 

со пропишаните норми. Исто така не се забележани интерсезонски варијации 

на овие параметри во мерните места. Меѓутоа, резултатите во оваа студија 

покажуваат дека бактериолошкиот квалитет на водата за пиење во овие мерни 

места е нарушен. Измерените вредности ги надминуваат максимално 

дозволените со Закон вредности, особено за микробиолошките индикатори. 

Присуството на патогени микроорганизми е со повисоко ниво во лето и есен. 

Тоа укажува на интерсезонски варијации на присуството на патогени бактерии 

кои можат да бидат резултат на поголемо загадување во овој период 

(урбанизирање, туризам, намалена хигиена и јавна свест).  

Во целина водата е со индекс на квалитет на водата за пиење поголем од 84, 

што значи со добар квалитет, но истата треба да се третира доколку се користи 

за пиење.  

Сепак, одржувањето на квалитетот на водата преку основните мерки како 

соодветен манаџмент на системи за водоснабдување, нејзино хлорирање е 

неопходно и со тоа би се уништиле патогените микроорганизми и би се 

спречиле цревни и заразни болести, за да се овозможи одличен квалитет на 

водата за пиење во овие мерни места.  

Оценувањето и редовното следење на квалитетот на водата за пиење, 

информирањето на јавноста и преземањето на соодветни заштитни и 

корективни мерки во согласност со пропишаните норми и закони се клучни 

елементи за зачувување и подобрување на квалитетот на водата за пиење. 
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7. ИДНИ ПРАВЦИ 

Соодветното снабдување со безбедна вода за пиење е еден од главните 

предуслови за здрав живот. Со оглед на тоа, за одличен квалитет и чиста вода 

за пиење треба да се извршуваат редовни анализи, третмани на водата за 

пиење, со што би се овозможил подобар квалитет на водата за пиење во 

Битолскиот Регион.  

Со менаџмент, соодветен третман, контрола и пред сѐ со одржување на зоните 

за санитарна заштита и ограничување на човечката активност во зоните на 

водоснабдувачките системи во овие села загадувањето би можело да се сведе 

на минимум. Системот капка по капка за хлорирање на водата за пиење, 

редовните контроли и задолжителните и редовни записници за секој третман 

за прочистување на водата за пиење треба да се вклучат во одржувањето на 

водоснабдувачките системи. 

Исто така, едукацијата на локалното население, зголемувањето на еколошката 

свест и информирањето е со цел зголемување на квалитетот на водата за 

пиење кој е оценет како добар во 2017 год., но водата е контаминирана со 

патогени ентеробактерии. Другите мерки вклучуваат информирање на 

потрошувачите да не се пие водата доколку нејзиниот квалитет се намали за 

да се обезбедат алтернативни материјали и чиста вода за пиење.  

Од досега изложеното се констатира дека сите учесници и актери во 

општеството на определен начин придонесуваат за зачувување и одржување 

на степенот на квалитетна вода за пиење и чиста животна средина за 

поуспешно и поубаво место за живеење за нас и нашите деца.  
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1. Escherichia coli 

 

Прилог 2. Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Прилог 3. Годишни резултати од хемиските параметри за квалитетот на 

водата во Дихово, Магарево, Трново и Нижополе (2017 год.). 

                                Мерно место 

 Дихово Магарево Нижополе Трново 

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

рН вредност 7,05 0,16 7,34 0,33 7,08 0,30 7,39 0,31 

Остаток на 

испарување (mg/l) 
10,50 1,73 18,75 3,50 10,75 1,50 18,00 2,45 

Потрошувачка на 

КМнО4 (mg/l) 
6,13 1,42 6,53 1,65 5,60 1,99 7,60 3,51 

Електроспроводли

востна 20° С 

(mikros/cm) 

19,55 4,69 35,58 9,40 21,83 3,12 35,20 8,06 

Хлориди (mg/l) 6,75 0,90 7,63 1,33 7,63 1,55 7,28 1,20 
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* Mean– средна вредност; SD – стандардна девијација 

 

Прилог 4. Интерсезонски варијации на годишните резултати од хемиските 

параметри за квалитетот на водата во Дихово, Магарево, Трново и Нижополе 

(2017 год.). 

 

* Mean– средна вредност; SD – стандардна девијација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сезона 

 Есен Зима Лето Пролет 

Параметар Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

рН вредност 7,22 0,22 7,12 0,46 7,46 0,18 7,05 0,13 

Остаток на 

испарување (mg/l) 
17,25 5,06 15,00 5,77 13,25 4,35 12,50 2,89 

Потрошувачка на 

КМнО4 (mg/l) 
8,45 1,03 5,35 1,40 4,88 1,21 7,18 2,91 

Електроспроводливост 

на 20° С (mikros/cm) 
34,70 10,05 29,83 11,90 27,38 8,40 20,25 4,31 

Хлориди (mg/l) 6,23 0,67 7,63 0,67 8,15 0,40 7,28 1,84 
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Прилог 5. Корелација помеѓу концентрацијата на хлориди и потрошувачката 

на KMnO4 

 

 

 

 

2.5.1  

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 6. Приказ на интерсезонските варијации на бактериолошките 

параметри во Битолско-Пелистерскиот Регион во 2017 гoд.  

 

 

 

**Р– value < 0.002 ; * Р– value < 0.05 
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Индекс на квалитет на вода  

WQI вклучува три мерки на варијанти од избраните цели за квалитет на вода 

за пиење (F1), фреквенција (F2) и амплитуда (F3). WQI потоа се пресметува 

како (Durmishi, 2012): !"# $12 + $22 + $32) /1.732))  

Обемот го претставува квалитетот на водата на правната норма на 

неусогласеност за време на периодот на интерес и го изразува:!

$1 = (%&'()*+,,-./)01-*.-(/)2 / 3+4-/5&'()*+,1-*.-(/)2  

Фреквенцијата го карактеризира процентот на индивидуални тестови кои не ги 

исполнуваат цели Eq. 2:!

$2 = (%&'()*+,,-./)04)242 / 3+4-/5&'()*+,4)242  

Амплитудата претставува износ со кој неуспешните тестови не ги 

задоволуваат нивните цели Eq. 3:!

$3 = (52) 52) + 0,01) 

WQI потоа се пресметува како: !"# –– $12 + $22 + $32) /1.732)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

9. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА  

 

Altınoluk, P., et al. (2014). "Vertical dynamics of some indicator microorganisms in 
Tunca river at Turkish Thrace." Macedonian Journal of Ecology and Environment 
16(1-2): 5-9. 

  
Ashbolt, N. J. (2015). "Microbial contamination of drinking water and human health 
from community water systems." Current environmental health reports 2(1): 95-106. 

  
Barrell, R., et al. (2000). "Microbiological standards for water and their relationship 
to health risk." Commun Dis Public Health 3(1): 8-13. 

  
Boorman, G. A. (1999). "Drinking water disinfection byproducts: review and 
approach to toxicity evaluation." Environmental health perspectives 107(suppl 1): 
207-217. 

  
Boyacioglu, H. (2007). "Development of a water quality index based on a European 
classification scheme." Water Sa 33(1). 

  
Bujar, D. H., et al. (2013). "Physico-Chemical Quality Assessment of the Drinking 
Water in the Summer Season in Tetova." 

  
Bujar, D. H., et al. (2013). Physical-Chemical Quality Assessment of the Drinking 
Water in the Spring Season in Tetova, ICOEST. 

  
Bujar, D. H., et al. (2013). "variation of trihalomethanes concentration in Tetova's 
drinking water in the autumn season." Middle-East Journal of Scientific Research 
16(6): 814-821. 

  
Dabevska-Kostoska, M., et al. (2007). Quality of drinking water in Polog region. 

  
Dalmacija, B., et al. (2009). "Savremene metode u pripremi vode za piće." PMF–
Departman za hemiju, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad. 

  
DeZuane, J. (1997). Handbook of drinking water quality, John Wiley & Sons. 

  
DIRECTIVE, H. A. T. (1980). "THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community, and in particular Articles 100 and 235 thereof, Having regard to the 
proposal from the Commission, Having regard to the opinion of the European 



 

65 

 

Parliament (1), Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee 
(2)." Official Journal L 229: 11-29. 

  
Đukić, D., et al. (2000). "Mikrobiologija voda." Prosveta, Beograd. 

  
Durmishi, B. H., et al. (2012). "Drinking water quality assessment in Tetova Region." 
American Journal of Environmental Sciences 8(2): 162. 

  
Durmishi, B. H., et al. "Seasonal Variation of the Concentration of Trihalomethanes 
in the Drinking Water in the City of Kumanova." 

  
Durmishi, B. H., et al. (2015). "Evaluation of Physico-Chemical Quality of Drinking 
Water with Drinking Water Quality Index in Kumanova City, Macedonia." 

  
Durmishi, B. H., et al. (2016). "Bench Scale Investigation of Factors Influencing in 
Trihalomethanes Formation in Tetova’s Drinking Water: Autumn Season." 

  
Durmishi H. Bujar, A. A. R., Murtezan Ismaili and Agim Shabani (2013). "Physico-
Chemical Quality Assessment of the Drinking Water in the Autumn  Season of 
Tetova City, Macedonia." Universal Journal of Environmental Research and 
Technology 3(3): 407-414. 

  
Edition, F. (2011). "Guidelines for drinking-water quality." WHO chronicle 38(4): 104-
108. 

  
Elder, R. O., et al. (2000). "Correlation of enterohemorrhagic <em>Escherichia 
coli</em> O157 prevalence in feces, hides, and carcasses of beef cattle during 
processing." Proceedings of the National Academy of Sciences 97(7): 2999-3003. 

 
Fan, A. M., et al. (1987). "Evaluation of the nitrate drinking water standard with 
reference to infant methemoglobinemia and potential reproductive toxicity." 
Regulatory Toxicology and Pharmacology 7(2): 135-148. 

  
Grabow, W. (1996). "Waterborne diseases: Update on water quality assessment and 
control." Water S. A. 22(2): 193-202. 

  
ISO, I. (2005). "ISO/IEC17025: 2005 General Requirements for the Competence of 
Testing and Calibration Laboratories." Switzerland: ISO. 

Karafiloska, V. (2015). Значење на акредитацијата на постапките во 
микробиолошко испитување на колиформни бактерии во водата за пиење, 
Goce Delcev University, Stip. 



 

66 

 

  
Knezević, T., et al. (2000). Kontrola kvaliteta vode u okviru upravljanja kvalitetom. 

  
Kochubovski, M. (2012). Health Significance of Safe Drinking Water. Clean Soil and 
Safe Water, Springer: 291-299. 

  
Ljujic, B. and L. Sundac "[[Council] Directive 98/83/EC [of 3 November 1998] on the 
quality of water intended for human consumption: review and intregral translation 
[from English into Serbian]]." Voda i sanitarna tehnika (Serbia and Montenegro). 

  
Madrid, Y. and Z. P. Zayas (2007). "Water sampling: Traditional methods and new 
approaches in water sampling strategy." TrAC Trends in Analytical Chemistry 26(4): 
293-299. 

  
Malik, A., et al. (2012). "Water-Borne Diseases, Cost of Illness and Willingness to 
Pay for Diseases Interventions in Rural Communities of Developing Countries." 
Iranian Journal of Public Health 41(6): 39-49. 

Organization, W. H. (1963). "International standards for drinking-water." 

 
Organization, W. H. (1996). "Guidelines for drinking-water quality. Vol. 2, Health 
criteria and other supporting information." 

  
Organization, W. H. (2004). Guidelines for drinking-water quality: recommendations, 
World Health Organization. 

  
Pešević, D. and N. Knežević (2016). "Analysis of water quality zero condition in the 
area of silicon material factory." АРХИВ ЗА ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ 1(15). 

  
Ramadani, E., et al. (2017). "WATER QUALITY INDEX: A NEW AUTOMATED WAY 
OF MEASURING THE QUALITY." International Journal on Information 
Technologies & Security 9(3). 

  
Rao, N. S. (2006). "Seasonal variation of groundwater quality in a part of Guntur 
District, Andhra Pradesh, India." Environmental Geology 49(3): 413-429. 

  
Rickwood, C. and G. Carr (2009). "Development and sensitivity analysis of a global 
drinking water quality index." Environmental monitoring and assessment 156(1-4): 
73. 

Salari, M., et al. (2018). "Quality assessment and artificial neural networks modeling 
for characterization of chemical and physical parameters of potable water." Food 
Chem Toxicol. 



 

67 

 

 
Standardization, I. O. f. (1985). ISO 7888:1985 Water quality — Determination of 
electrical conductivity. 

  
Standardization, I. O. f. (1989). "ISO 9297:1989 Water quality — Determination of 
chloride." 

  
Standardization, I. O. f. (1993). "ISO 8467:1993 Water quality — Determination of 
permanganate index." 

  
Standardization, I. O. f. (1999). "ISO 6222:1999 Water quality — Enumeration of 
culturable micro-organisms." 

 Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium 

 
Standardization, I. O. f. (2000). "ISO 7899-2:2000 Water quality — Detection and 
enumeration of intestinal enterococc." 

  
Standardization, I. O. f. (2006). "ISO 5667-1:2006 Water quality — Sampling." 

 ISO 5667 consists of the from 1 to 20 parts, under the general title Water 
quality — Sampling. ISO 5667-1 was prepared by Technical Committee 
ISO/TC 147, Water quality, Subcommittee SC 6, Sampling (general 
methods), and by Technical Committee CEN/TC 230, Water analysis, in 
collaboration. 

 
Standardization, I. O. f. (2008). ISO 10523 Water quality — Determination of pH. 

  
Standardization, I. O. f. (2014). "ISO 9308-1:2014 Water quality — Enumeration of 
Escherichia coli and coliform bacteria." 

  
Standardization, I. O. f. (2016). "ISO 7027-1:2016 Water quality — Determination of 
turbidity." 

  
Tatjana, B. (2016). Mikrobiolosko zagaduvanje i fizicko-hemiski karaktreristiki na 
vodata vo petti kanal I negovo vlijanie vrz kvalitetot na vodata na Crna Reka. Fakultet 
za zemjodelski nauki I hrana – Skopje. Skopje, Univerzitet  „Sv.Kiril I Metodij" - 
Skopje. 

  
Willhite, C., et al. (2013). "Emergency Do Not Consume/Do Not Use concentrations 
for potassium permanganate in drinking water." Human & experimental toxicology 
32(3): 275-298. 

  



 

68 

 

А.Алилоска (2017). Здравствена исправност на водата за пиење од селските 
водоводи во општина Битола Санитарна екологија Св. Климент Охридски  

  
Ацевски, Л. А. и. Н. (2005). "Квалитет и здравствена безбедност на водата  за 
пиење." Prilozi (Contributions УДК 614.777:613.31(3). 

  
Галевска, K. (2014). Површински води и нивен третман до квалитетна вода за 
пиење во регионот на град Битола. Висока Медицинска Школа. Битола, 
Универзитет “Свети Климент Охридски“- Битола. 

  
Елисковска, С. (2015). "Контрола на квалитетот на водата во река тополка и 
хидроакумулација лисиче како суровина за преработка на вода за пиење." 

  
Ефтимијадоска, Ф. F. (2017). "Проценка на ризик за безбедноста на водата за 
пиење и водоснабдувањето во Кичевскиот регион за периодот од 1996-2013 
година." Архиви на јавното здравје 7(1): 21-27. 

  
Македонија, Р. "МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО." 

  
МЖСПП (2019). "Сектор за води - ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ 
ЗА 2019 ГОДИНА." from http://www.moepp.gov.mk/?page_id=654. 

  
планирање, М. з. ж. с. и. п. (2018). МК - НИ 039  Квалитет на вода за пиење. 

  
РМ, С. в. н. (2008). Правилник за безбедноста на водата. 

  
Стојанова, А. (2012). Влијанието на антропогениот фактор врз 
микробиолошкиот состав на водата од реките Тополка и Врановка. Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје  

  
Чибишева, Д. (2017). Микробиолошка анализа на иворите Рашче. Висока 
медицинска школа Битола Св Климент Охридским Битола. 

  

 


