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ПРЕДГОВОР П 
 

УНДП и Градот Скопје во партнерство со Центарот за управување со кризи (ЦУК) го спроведуваат 
регионалниот проект "ИКТ за урбана отпорност". Главната цел на проектот е да се изгради 
зголеми отпорноста на евентуалните катастрофи и климатски промени преку зголемување на 
институционалниот капацитет, мобилизирање на знаењето и пренесување на соодветни 
иновативни технологии за најдобри практики. Особено, проектот ќе резултира со зајакнување на 
капацитетите на локалната власт за спроведување на планови и програми за намалување на 
ризикот од катастрофи и климатски промени преку развој на Интегрираниот урбанистички план, 
развивање на концептот за “Паметен град”, како и подобрување на достапноста на информации 
и зголемена јавна свест за катастрофалниот и климатскиот ризик во урбаните области преку 
имплементација на ИКТ решенија и мобилни платформи. 

Градот Скопје преку својот Оддел за заштита на животната средина и природата има 
надлежности во секторот за вода особено за предлагање на мерки за одржливо користење на 
изворите за вода за пиење, намалување и отстранување на ризикот за нивно загадување и 
спроведување на превентивните мерки утврдени во Закон. Покрај тоа, пристапноста и 
достапноста на водата е еден од придобивките за “Отпорно Скопје” и дел од Стратегијата за 
климатски промени "Отпорно Скопје". 

Одтука, согласно Стратегијата за климатски промени "Отпорно Скопје", како и Програмата за 
работа и Буџетот на Град Скопје за 2017 година, во периодот од месец  јануари до јуни 2017 
година, изработен е Регистарот на бунари за користење на вода за стопански цели на потесното 
подрачје на Град Скопје . 

Регистарот на бунари за користење на вода за стопански цели на подрачјето на Град Скопје како 
дел од регионалниот проект – “ИКТ за Урбана Отпорност”, е изработен за потребите на Град 
Скопје за идно балансирање со одржливоста на капацитетот на подземните води во Скопскиот 
регион (десетте Скопски општини) и нивна експлоатација. 

Регистарот на бунари обезбедува вредни информации за подобро разбирање на водниот 
биланс во Скопското водостопанско подрачје и е основа за подобрување во управувањето со 
водите, како дел од урбаната отпорност. 

Изработувачот на “Регистарот на бунари за користење на вода за стопански цели на подрачјето 
на Град Скопје”, искажува благодарност до УНДП и Одделот за заштита на животната средина и 
природата на Град Скопје, за сета помош и поддршка при изработката на Документот. 

Врз основа на заклучоците од првичниот извештај “Регистар на бунари за користење на вода за 
стопански цели на подрачјето на Град Скопје”, во текот на месец мај 2019 година, по барање на 
УНДП и градот Скопје, извршено е дополнување на регистарот на бунари од страна на експертот 



Душко Спировски, со цел да се опфатат сите бунари во рамките на Скопскиот регион (сите 17 
општини). 

ВОВЕД 1 
 

Првичната инвентаризацијата на бунарите во градот Скопје е извршена во периодот од јануари 
до јуни 2017 година. Дополнување на базата е извршена во периодот мај-јуни 2019. 

Географскиот опфат на инвентаризацијата е во рамките на Генералниот Урбанистички План на 
градот Скопје, иако со самата инвентаризација се опфатени и бунари надвор од опфатот кои се 
од посебен интерес. Инвентаризацијата ги опфаќа бунарите кои се во јавна и приватна 
сопственост, а се со поголема издашност. 

Основната цел на Регистарот на бунари за користење на вода за стопански цели на подрачјето 
на Град Скопје (поддржан од УНДП и Град Скопје), е да одговори на потребите на Градот Скопје 
за идно балансирање со одржливоста на капацитетот на подземните води во Скопскиот регион 
и нивна експлоатација. 

Меѓудруго, целта на инвентаризацијата е да се оформи база со податоци на што поголем број 
на бунари, која ќе биде достапна за различните заинтересирани субјекти и институции, 

За инвентаризација на постојните бунари, изработен е прашалник, кој пред финализирањето е 
дополнет со потребните прашања од различните заинтересирани субјекти, како би се добиле 
целосна слика за бунарите и нивната намена. 

Инвентаризацијата на бунарите е вршена со теренски посети и пополнување на прашалниците 
со преставници од јавните и приватните субјекти. Инвентаризацијата на бунарите е спроведена 
од страна на стручни технички лица. 

Ново формираната база на податоци содржи информации за 319 бунари во Скопскиот регион. 

Со овие дополнително идентификувани бунари на ниво на град Скопје, секако не може да се 
каже дека се покриени сите апстракции на подземните води во проектниот регион. Процесот на 
експлоатација на подземните води за различна намена, драстично почнува да се зголемува од 
2010 година, со експоненцијален тренд на пораст (како во смисол на бројот на бунари, но и 
количината на вода која се експлоатира). Мислиме дека процесот на идентификација на новите 
бунари треба да е постојана активност на градот Скопје, а досегашните анализи се добра основа 
за перманентно надоградување на регистарот на бунари. 

Според намената, доминантни се експлоатационите бунари 294 (92%), додека останатите 25 
цевасти бунари се пиезометри, односно бунари за следење на нивото и квалитетот на 
подземните води како дел од поширокиот систем на ниво на држава. 



Од вкупниот број на бунари, информациите за 294 односно 92%, се базирани на теренски 
посетети, прашалници и постојна техничка документација. Информациите за 25 те регистрирани 
пиезометри, се преземени од базата со податоци на Министерството за животна средина и 
просторно планирање. 

Информации за дел од идентификувани бунари се преземени од базите на податоци на 
компании чија основна дејност е изведба на ваков тип на објекти, и од базите на Environmental 
Protection Agency и Министерството за животна средина и просторно планирање. 

За полесно управување со податоците, базата е просторно презентирана во ГИС платформа. 
Како основи користени се повеќе тематски леери, врз кои се преставени локациите на бунарите 
со сите свои карактеристики. Секаде каде беше дозволено, извршено е фотографирање на 
бунарите. Сликите се составен дел од овој извештај.  



СОДРЖИНА НА ДОКУМЕНТОТ 2 
 

Документот е поделен во неколку работни целини. 

Првиот дел од документот дава осврт на општите геолошки и хидрогеолошки карактеристики на 
Скопскио трегион. Во овој дел даден е осврт на досегашната изученост на подземните води со 
акцент на деловите/површините од градот со лесна достапност до подземните води. 

Вториот дел од документот се однесува на статистичката обработка на податоците од 
инвентаризираните бунари. Статистичката анализа е поделена на два дела: 

- Статистичка анализа на бунарите во однос на нивните генерални карактеристики (нивната 
локација, распределба по општини, сопственоста на бунарите, намената на бунарите, 
правниот статус, намената на земјиштето, годината на изведба на бунарот, трендот на 
користење и зависноста од подземната вода, третман на подземната вода и слично) 

- Статистичка анализа на бунарите во однос на нивните технички карактеристики. Овие 
анализи се директно поврзани со хидрогеолошката реонизација на поширокиот Скопски 
регион. Анализирани се следните параметри на бунарите: статичко ниво на подземната 
вода, динамичкото ниво, длабочината, дијаметарот на бунарот и вградената цевка, 
издашноста на бунарот. Покрај ова, анализирани се и техничките карактеристики на 
вградените пумпни агрегати во однос на инсталираната моќност и капацитет. 

Сите статистички анализи се спорведени согласно бројот на одговори по тоа прашање, добиени 
со теренските посети или анализи на останатите бази на податоци. 

Третиот дел од документот содржи табеларна и графичка презентација на собраните податоци. 

Приложена е комплетната база на податоци со сите параметри на бунарите организирана по 
општини и хидрогеолошки реони. 

Графичките анекси даваат увид во: расперделбата на бунарите по општини и хидрогеолошки 
реони, сопственост, намена и режим на користење, длабочина на бунарите и статичко ниво на 
подземната вода, дијаметар на вградената цевка во бунарите и инсталиран капацитет на 
вградената пумпа. 

Во овој дел  се внесени сите користени референци како и копија од прашалникот од теренските 
анализи. 
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На Скопското подрачје се судираат постарите палеозојски родопски маси со помладите 
формации од Шарско - Динарскиот систем па затоа подрачјето се наоѓа во преодна зона со 
мешани одлики. На источниот дел од Скопската котлина се јавуваат формации на неоrен 
составени од лапорци, глинци, песочници и конгломерати и палеогенни флишни седименти 
претставени со песочници, глинци, конгломерати, лапорци и варовници. На северниот дел на 
котлината на Скопска Црна Гора се застапени палеозојски шкрилци составени од филитични 
шкрилци, аргилошисти, зелени шкрилци со мермери и флиш. На јужниот обод на котлината, 
теренот е изграден од метаморфни карпи со висок кристалинитет претставени со микашисти, 
гнајсеви, амфиболити и др. На запад и југозапад се распространети големи маси на карбонатни 
карпи; варовници, мермеризирани и доломитизирани варовници и мермери. Централниот дел 
од котлината е исполнет со квартерни алувијлни седименти со различна дебелина под кои лежат 
неогените седименти. Во поблиската околина на град Скопје, во северните делови на потегот од 
Железара, Бутел, Шуто Оризари до Зајчев Рид над неогените седименти лежат помлади 
квартерни наслаги од плиоценска старост составени од песоци, глини и песокливи глини. 

Во тектонски поглед Скопското подрачје лежи на три геотектонски (зони) единици од прв ред: 
Вардарска зона, Пелагониски антиклиниориум и Западно македонска зона. Скопската котлина 
спаѓа во сеизмичко активно подрачје каде се случуваат посилни земјотреси. 

Релјефот на Скопската котлина, како современиот така и стариот палеорелјеф се последица на 
мошне големата разновидност на геолошкиот состав, мошне активната млада тектоника и 
интензивното делување на подземните ендогени фактори.  

Во скопскиот басен, во наслагите со интергрануларна порозност, стратиграфски може да се 
издвојат три типа на водоносни хоризонти: миоценски, плиоценски и квартерни. 

Најголеми резерви на подземни води, од фреатска издан, акумулирани се во квартерно-
алувијално-терасните наслаги на р. Варадар, Лепенец и Маркова Река, а помалку во алувионот 
на реките Пчиња и Треска.  

Водите под притисок (артески и субартески) најчесто се во плиоценските езерски наслаги.    

Два водоносни слоја ги карактеризираат подземните води во истражуваните подрачја на 
Скопскиот регион. Површинскиот слој е во директна врска со реката Вардар. Длабочината на 
нивото на подземната вода варира во зависност од локалните услови, а правецот на течење на 
подземните води го следи правецот на реката Вардар. Некогашните мочурливи терени во 
Скопско Поле се мелиорирани, а високи подземни води (просечно до 2 m под површината) се 
јавуваат во Блатија и Катланово. 



На подрачјето на градот подземната вода се јавува на длабочина од 0,0 до 2,0 m под површината 
и тоа на овие места:  

- Долж двата брега на Треска и Вардар од село Сарај до железничкиот мост кај Ѓорче 
Петров;  

- Долж двата брега на Лепенец во појаси од 100 до 500 m ширина;  

- Долж двата брега на Вардар од Лепенец до Градскиот стадион во појаси од 100 до 150 m 
ширина на левиот брег и 200 до 300 m на десниот брег;.  

- Долж двата брега на Вардар од железничкиот мост Скопје-Белград до Маркова Река на 
левиот брег од 200 до 300 m, а на десниот брег до 1300 m од речниот брег, вклучувајќи ја 
населбата Горно Лисиче;  

- Подземната вода што се собира од падините на Водно се појавува близу фабриката 
„Треска“ и Заводот за здравствена заштита. 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛОКАЦИИТЕ И НАМЕНАТА 4 
 

Дел од процесот на инвентаризација на бунарите, е директно поврзан и со локацијата на 
бунарите во однос на општините и катастарските општини на ниво на град Скопје. 

Најголем број од идентификуваните бунари се лоцирани во општините: Карпош, Гази Баба и 
Аеродром. Овие општини имаат во просек по повеќе од 50 бунари. 

Не е за занемарување бројот на бунари на ниво на општина Центар. Во оваа општина, 
инвентаризирани се 25 бунари, што преставува 9 % од вкупниот број на бунари. 

График 1. Распределба на бунарите по општини 
 



Најголема концентрација на бунари во однос на големината на општината има во општина 
Центар. Во оваа општина во просек има 3,5 бунари на km2. 

Значајна концентрација на бунари има и во општините Аеродром и Карпош (2,7, односно 1,8 
бунари/km2), додека во останатите општини на ниво на град Скопје, бројот на бунари на единица 
површина е помал и похомоген. 

Во однос на сопственоста, поголем процент од идентификуваните бунари се во приватна 
сопственост. Овие бунари учествуваат со ~64% во вкупниот број на инвентаризирани бунари. 

График 2. Сопственост на бунарите 
 

Во текот на инвентаризацијата на бунарите во регионот на градот Скопје, за вкупно 207 бунари 
компаниите и јавниот сектор номинираа лица одговорни за техничките работи поврзани со 
управувањето на бунарите. Од вкупниот број на бунари во јавна сопственост во регионот на 
градот Скопје (84 бунари), за 40 бунари, односно за 48%,  одговорни за техничките прашања, 
беа жени. Кај бунарите во приватна сопственост (податоци за 123 бунари), жените одговорни за 
техничките прашања учествуваат со ~25%. 

Базата на податоци содржи и информации за годината на изведба на некои од бунарите. 
Просечната старост на инвентаризираните бунари (за кои се располага со податоци) на ниво на 
град Скопје е 10 години. Прирастот на бројот на бунари е евидентен во текот на годините. Голем 
дел од нив (~ 70%) се изведени после 2005 година. Најголем број на понови бунари (после 2010) 
се инвентаризирани во општините Гази Баба и Аеродром. 



 
График 3. Година на изведба на бунарите 

Употреба на земјиштето 4.1 
Согласно намената на просторот (парцелата) каде што се лоцирани бунарите, најголем број на 
бунари се наоѓаат во парцели од рекреативен карактер и други отворени јавни површини (~28%). 
Индустриските и комерцијалните парцели учествуваат со 42%, додека јавните површини со 16% 
од вкупниот број на инвентаризирани бунари. 

 
График 4. Употреба на земјиштето 

 

Од информации за 200 идентификувани бунари, скоро сите активно се користат. Само 5 бунари 
(3%) се напуштени или моментално се надвор од употреба. 

Од активните бунари, ~53% се користат константно во текот на целата година, додека останатите 
се користат сезонски во функција од намената на бунарот. 



 
График 5. Состојба на бунарот 

  



Намена на бунарите 4.2 
Најголем дел од инвентаризираните бунари се користат за наводнување на зелените површини 
и за техничка вода во производствените или комерцијалните објекти. 

Во последните неколку години, во пораст се бунарите кои се користат за наводнување, како 
резултат на тенденцијата за намалување на количините на вода кои предходно се користеле од 
градскиот водоводен систем. Како основа за реализација на овие бунари, се користи Студијата 
за искористување на подземните води за полевање на градското зеленило и миење на јавните 
сообраќајни површини, изработена од Градежниот Институт Македонија во текот на 2012 година. 

Во последните неколку години, забрзан е растот на бунари кои се користат за греење-ладење 
на комерцијалните и поголемите приватни и јавни објекти. Иако водата од овие бунари се 
рециркулира, поради трендот на пораст, истите се од голем интерес. Во однос на вкупниот број 
на регистрирани бунари, овие бунари учествуваат со 18%. 

Мал дел од бунарите (~2%) се користат за повеќе намени. 

 
График 6. Намена на бунарите 

 

Два правни субјекта, кои се наоѓаат до централното градско подрачје кои поседуваат три бунари, 
се регистриран како друштва со посебна намена, односно нивните бунари се дел од системот за 
управување со кризи на ниво на град Скопје. 

Зависност и иден тренд на експлоатација на подземните води 4.3 
Од сите испитаници, 120 дале одговор на прашањето за “Зависност од подземната вода”. Од нив 
над 62% се изјасниле дека нивната зависност е поголема од 50%, во однос на вкупната 
потрошувачка на вода за соодветната намена. 27% се изјасниле дека нивната зависност е 
умерена, додека останатите се изјасниле дека нивната зависност е помала од 20%. 



Зависноста го дефинира и трендот на идната експлоатација на подземните води. Скоро 58% од 
испитаниците потенцираат дека трендот на експолоатација во иднина ќе се зголемува. Мал 
процент (4%), се изјасниле дека во иднина ќе го намалат експлоатирањето на подземните води 
како резултат на воведување на нов извор на обезбедување на потребната количина на вода. 

 
График 7. Зависност и иден тренд на експлоатација на подземните води 

 

Правен статус на бунарот 4.4 
Поради сензитивноста на прашањето или достапноста до информацијата на лицето кое е 
интервјуирано, мал дел од испитаниците се изјасниле во однос на ова прашање. 

Од вкупно 76 одговори, 71% се изјасниле дака нивниот бунар има легализиран правен статус или 
е во процес на легализација, додека 29% се со нерешен правен статус. 

 
График 8. Правен статус на бунарот 

 



Третман на водата пред употреба 4.5 
Подземната вода претежно не се преработува (третира). Од вкупниот број на регистрирани 
бунари кои дале одговор на ова прашање, 84% немаат никаков третман за подобрување на 
квалитетот на подземната вода пред нејзината примена. 

Во однос на намената на бунарите, водата се пречистува во најголем дел кога се користи за 
водоснабдување. Дел од техничката вода која се користи како дел од производствените процеси 
исто така се третира (условено од технолошките процеси). Исто така дел од корисниците кои ја 
користат подземната вода за климатизација (греење/ладење) вршат некакво третирање на 
водата. 

График 9. Третман на подземната вода 
 

Редовна континуирана контрола на квалитетот на подземната вода се врши само кај бунарите 
чија основна намена е водоснабдување. 

Најголем дел од бунарите, кои поседуваат адекватна техничка документација, извршено е 
испитување на квалитетот на подземната вода само при изведбата на бунарот и пробното 
црпење. Според намената на бунарот, квалитетот на подземната вода при пробното црпење, 
најчесто е спроведуван кај бунарите кои се користат за наводнување. 

График 10. Контрола на квалитетот на подземната вода при пробното црпење 



ХИДРОГЕОЛОШКА РЕОНИЗАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ И 
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА СПОРЕД РЕОНИ 

5 

 

Врз база на проучувањето на хидрогеолошката документација, дебелината на алувијалните 
седименти и анализа на параметрите од изведените бунари (издашност, НПВ, длабочина, 
пречник) на територијата на град Скопје, за конкретната намена на оваа студија извршена е 
хидрогеолошка реонизација. Главен акцент е ставен на расчленување на алувијалните седименти 
од аспект на нивна дебелина и издашност на изведени бунари во нив, што пак е во директна 
врска со практичните потреби и цели на оваа анализа. Спрема оваа реонизција градот Скопје е 
поделен на 5 реони во кои квартерните седименти имаат соодветни хидрогеолошки 
карактеристики и во кои изведените бунари ќе ги имаат следните параметри: 

 
Слика 1. Хидрогеолошки реони 

 

Првиот реон го опфаќа просторот на општините Кисела Вода, Аеродром, Гази Баба и дел од 
општина Центар. Во оваа зона дебелината на квартерните седименти се движи од 20 до 100m, 
Kf= n х 10-4 m/ѕес Т= 700-1500 m2/ден, НПВ = 7-10m. 

Вториот реон се простира во општина Центар и Карпош од двете страни на р.Вардар но 
поголемиот дел се наоѓа на десната страна од р.Вардар северно од бул. Партизански одреди. Во 



овој реон дебелината на квартерните седименти се движи од 10 – 15m. НПВ= 5-7m, Kf= n х 10-4 

m/ѕес, Т= 300-700 m2/ден. 

Третиот реон се простира во општина Центар (Капиштец, Козле,Рамстор) и Карпош (Тафталиџе 1 
и 2, Козле) јужно од бул.Партизански одреди до падините на Водно. Во овој реон дебелината на 
квартерните седименти се движи од 6-10m, = n х 10-4 m/ѕес, Т= 50-300m2/ден, НПВ=4-6m. 

Четвртиот реон се простира во општина Ѓорче Петров и Сарај. Квартерните седименти во оваа 
зона имаат дебелина до 5m, Kf= n х 10-4 m/ѕес, Т<50 m2/ден, НПВ 3-5m. 

Петтиот реон ги опфаќа општините Чаир, Бутел, Шуто Оризари и дел од Гази Баба каде што 
дебелината на квартерните седименти не е детално утврдена и потребни се дополнителни 
истражувања за дефинирање на хидрогеолошките карактеристики на оваа средина. 
 

Статичко ниво 5.1 
Еден од најважните технички податоци кои произлегуваат од анализата на прашалниците, е 
статичкото ниво на подземната вода. Статистичките анализите на статичкото ниво се вршени 
според хидрогеолошките реони. 

Најзачестената длабочина на статичкото ниво за бунарите со кои се располага со податоци 
(~260) изнесува 7,6 m.  

Гледано по региони, подземната вода има најниско статичко ниво во реоните 2, 3 и 4. 

Дел од инвентаризираните бунари (23 бунари) не припаѓаат во определените хидрогеолошки 
реони. За овие бунари просечното статичко ниво на подземните води е највисоко и изнесува 
13,9 m. 

График 11. Статичко ниво на подземните води  
 

Статистичката анализа на стандардната девијација на статичкото ниво по региони, варира во 
умерени граници, што укажува на веродостојноста на анализите. Најмала вариација има кај 



реонот 2, додека најголеми варијации се забележуваат во реонот 5 кој е најголем по површина 
и е најмалку изучен. 

Податоците се споредувани со досегашните сознанија за статичкото ниво на подземната вода. 
Одредени одстапувања се забалежуваат само во реонот 2, каде е идентификувано повисоко ниво 
на подземната вода од досега очекуваното. 

Табела 1. Статистичка анализа на статичкото ниво по региони 

Реон Av min 25% 50% 75% max StDev 

1 8.42 0.53 6.19 8.35 10.26 21.22 3.45 
2 4.37 2.00 4.00 4.05 4.50 7.18 1.05 
3 5.11 2.40 4.20 4.81 5.11 14.00 2.73 
4 5.65 2.06 3.80 6.00 6.53 8.75 1.99 
5 7.28 0.60 3.05 4.35 7.96 29.50 5.50 

 

Врз база на податоците за длабочина на статичкото ниво за бунарите (~260), изработен е 
просторен тродимензионален модел на статичкото ниво на подземни води. 
 

Длабочина на бунарите 5.2 
Длабочината на бунарите е параметар според кој се дефинира типот на бунарот (совршен или 
несовршен). 

Просечната длабочина на инвентиразираните бунари изнесува 23,28 m, додека најзачестената 
длабочина (мoда) изнесува 30 m. 

Најголеми длабочини адекватно на висината на водоносниот слој, имаат бунарите од реоните 1 
и 5. Бунарите од реоните 2, 3 и 4 имаат помали и поуедначени длабочини во рангот од 12 -23 m. 

Дел од инвентаризираните бунари (23 бунари) не припаѓаат во определените хидрогеолошки 
реони. За овие бунари просечната длабичина изнесува 52 m. 

График 12. Длабочина на бунарите по реони 
 



Статистичката анализа на стандардната девијација на длабочината на бунарите по региони, 
укажува на помали вариации во реоните 1, 2 и 3. Поголеми отстапувања во однос на просечните 
вредности има кај реоните 4 и 5. 

Табела 2. Статистичка анализа на длабочината на бунарите по региони 

Реон Av min 25% 50% 75% max StDev 

1 29.28 10.00 24.00 25.00 30.00 130.00 15.11 
2 17.82 8.70 13.00 18.00 24.00 25.00 5.44 
3 11.73 5.00 7.90 11.00 16.00 20.00 4.54 
4 23.91 10.00 10.50 16.00 30.00 80.00 20.36 
5 38.66 6.00 20.50 30.00 49.00 132.00 25.74 

 

Најголем дел од бунарите во Скопскиот регион (~80%) се со длабочина до 30 m. 

 
График 13. Зачестеност на длабочина на бунарите  

 

Дијаметар на бунарите и вградената цевка 5.3 
Во Скопскиот регион, од анализираните бунари, најзачестени се бунарите со дијаметар на 
бушотината од 225 mm. Бунарите со ваков дијаметар се најдоминантни во реоните 1 и 2. Најчест 
дијаметар на вградената цевка е 140 mm.  

Вкупно 23 бунари не припаѓаат на дефинираните хидрогеолошки реони. Најзачестени се 
бунарите со дијаметар на бушотина од 220 mm и дијаметар на цевка од 140 mm. 



График 14. Најзачестен дијаметар на бунарите по региони 
 

Скоро сите идентификувани бунари, имаат вградено филтерски материјал. 

Аналогно на дијаметарот на дупнатината, прикажани се и дијаметрите на вградената цевка, 
меѓутоа хистограмски, како би се добило престава за генералната застапеноста на бунарите со 
различни дијаметри на ниво на град Скопје. 

 
График 15. Зачестеност на дијаметарот на вградената цевка во бунарите 

 

Издашност на бунарите 5.4 
Издашноста на бунарите во Скопскиот регион варира во широки граници. 

Најголема издашност имаат бунарите во хидрогеолошките реони 1 и 2. Најзачестената издашност 
во овие реони е ~5 lit/sec. 

Издашноста на бунарите е зависна од намената на истите. Најголеми вариации во издашноста 
(во ранг од неколку стандарди девијации) се забележува во реонот 1, а како причина се неколкуте 
бунари на ЈП Водовод кои се користат за водоснабдување на Скопје и се со просечна издашност 



поголема од 160 lit/sec. Бунарите кои се наоѓаат вон хидрогеолошките реони имаат мала 
издашност, во просек 0,55 lit/sec и најчесто се користат како домашни/куќни бунари.  

 
График 16. Издашност на бунарите 

 

Длабочина на која е поставена бунарската пумпа 5.5 
 

Поставеноста на пумпата е условена од статичкото ниво на подземната вода и моќноста на 
пумпата при чија работа се формира динамичкото ниво на подземната вода.  

График 17. Длабочина на пумпите 
 

Просечно пумпите се поставени на длабочина од 7,8 до 13 m под статичкото ниво во зависност 
од хидрогеолошкиот регион, односно од 1 до 6 m под динамичкото ниво на бунарите. 

Карактеристики на пумпните агрегати 5.6 
Скоро сите бунари во Скопскиот регион имаат потопни пумпи од различни производители. 
Минорен број на бунари користат усисни пумпи или хидрофори. 

Најчести се пумпите со капацитет од 7,0 lit/sec, односно со инсталирана моќност од 7,5 kW. 



Инсталираниот капацитет на пумпата е директно условен од намената на истата. Најголем 
просечен инсталиран капацитет имаат пумпите на ЈП Водовод, додека пумпите кои се користат 
за други намени имаат помал и поуедначен капацитет. 

 
График 18. Просечен капацитет на пумпите според намената 

 

Може да се забележи тренд на згомелување на појаки пумпи кои се користат за климатизација 
на објектите. 

Експлоатација на подземните води 5.7 
Република Македонија е поделена на 16 водостопански подрачја. Најголемо подрачје е Средна 
и Долна Брегалница, додека Скопското водостопанско подрачје опфаќа 6,24% од вкупната 
територија на РМ. 

Во Скопското водостопанско подрачј најголем потршувач е градот Скопје, кој користи подземна 
вода за водоснабдување главно од карстен тип на издан, со каптирање на бунарот Рашче и 
дополнително од збиен тип на издан во алувионот на река Вардар (Лепенец, Нерези), со 
експлоатациски цевни и рени бунари. 

Повеќе села и општини во ова подрачје, кои не се приклучени на јавниот градски водовод, 
проблемот со водоснабдувањето го решаваат локално или со каптирање на извори од 
палеозојските мермери или со експлотациони бунари во збиената издан во централниот дел на 
котлината. 

Големи количини на подземна вода од збиен тип на издан се експлоатираат за потребите на 
индустријата, за наводнување, така што вкупните количини на подземни води, кои се користат, 
не се евидентирани. 

Преку јавни водоснабдителни системи во ова подрачје се експлоатира и се користи околу 3,9 
m3/s подземна вода (според податоци од ППРМ), но реално овие количини се многу поголеми, 
вклучувајќи го локалното, индивидуалното и водоснабдувањето за потребите на индустријата, и 
се проценети на околу 5-6 m3/s (вкупно од збиен и карстен тип).  



Од анализата на вкупно 294 регистрирани бунари со просечна издашност од 8,0 l/s (просек од 
сите бунари, без бунарите со голема издашност кои се користат за водоснабдување на градот 
Скопје), произлегува дека од инвентаризираните бунари во оваа Студија, се есплоатираат околу 
2,35 m3/s. Споредено со проценетата експлоатација на подземните води само од збиент тип, кои 
се проценети на 2,5 m3/s (Методологија за проучување на ранливоста на подземните води), 
произлегува дека со изработениот катастар се опфатени скоро ~94 % од бунарите во регионот 
на Скопје. 

Треба да се напомене дека реалната експлоатација варира во големи граници, пред се поради 
различната намена на бунарите и сезоналитетот на користењето на водата за различните 
намени. 

Табела 3. Проценети резерви на подземни води во Скопското водостопанско подрачје 

Тип на издан Наоѓалиште на подземна вода Проценети резерви на подземна вода 

  Статички x 10⁶ (m³) Експлоатациони (m³/s) 
Збиен Скопска котлина 800 7,0 
Карстен Жеден  3,2 
Карстрен Краста  0,3 
Пукнатински Скопска Црна Гора  0,1 
 Вкупно 800 x 10⁶ m³ 10,6 m³/s 

 

Конструкција на бунарите и тип на аквиферот 5.8 
Скоро сите бунари во предметните подрачја на Скопскиот регион се од збиен тип со слободно 
ниво. 

Бунарите по својата конструкција можат да бидат изведени како:  

• совршени (дното на бунарот достигнува до водонепропусливиот слој) и  
• несовршени (дното на бунарот завршува во водопропусливиот слој). 

Поради непостоењето на техничка документација за поголем број од инвентизираните бунари 
во регионот на градот Скопје, за да се добие информација за типот на бунарот, изготвен е 
просторен модел на водонепропусните безводни карпи – неогени седименти (хидрогеолошки 
изолатори). Како основа за формирање на моделот, користени се податоци од геолошките 
профили на територијата на град Скопје (профил Ѓ. Петров – Ново Лисиче) изработени од страна 
на Градежниот Институт “Македонија”.  

Согласно постојните податоци од прашалниците и просторниот модел на водонепропусните 
безводни карпи, од вкупниот број на инвентаризирани бунари, 25-30% се изведени како 
совршени бунари. 

Најголем процент од совршените бунари се во хидрогеолошкиот реон 2 и 4 (73%). Скоро сите 
бунари во реонот 4 се изведени како совршени бунари. 



Несовршените бунари преставуваат 61% од вкупниот број на бунари. Најголем процент од овие 
бунари е во хидрогеолошкиот реон 1 (79%). 

Поради недоволни податоци за длабочината на хидрогеолошките изолатори (големиот ранг), за 
одредени бунари не може да се изврши оцена за типот на бунарот. Овие бунари се најзастапени 
во реонот 1. 
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ПРАШАЛНИК 

ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА БУНАРИТЕ ВО ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР НА НИВО НА ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ  

 

0 Генерални податоци 

1 Назив на правниот субјект, адреса 

и примарна дејност 

 

 

 

2 Име и презиме на испитаникот / 

Контакт лице 

 

3 Позиција  

4 Моб. Телефон  

5 e-mail  

6 Web адреса  

 

А Информации за локацијата 

1 Општина / КО  

2 Локација (кат. број на парцела)  

3 
Правен статус на бунарот / 

сопственост 

 

4 Геодетски координати, 

Надморска височина 

X 

Y 

Z 

5 
Година на изведба на бунарот  

 

B Генерални податоци / Употреба на земјиштето и контрола 

1 Станбен  

2 Комерцијален  

3 Индустриски (1 - 33), *код-статистика  

4 Јавен (владин имот; училиште; болница; црква и 

др.) 
 

5 Мешана употреба  

6 Транспорт, комуникации  

7 Техничка инфраструктура  

8 Рекреативни и други отворени јавни површини  

9 Пиезометар  
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C Состојба на бунарот 

1 Активен 

2 - Редовно се користи 

3 - Повремено се користи (сезонски) 

4 Напуштен 

5 Проектна документација Има Нема 

 

D За која цел се користи бунарот 

1 Наводнување 

2 Техничка вода  

3 Водоснабдување 

4 Друго 

5 Дали друг корисник го користи бунарот (доколку да, наведи) Да Не 

 

E Дали објектот е дел од систем за управување со кризи - Друштво со посебна намена 

1 - Да 

2 - Не 

 

F 
Зависност од подзмена вода - % од вкупната количина на вода обезбедена од страна на 

подземните води 

1 Висока (>50%) 

2 Умерена (20-50%) 

3 Ниска (<20%) 

 

G Иден тренд - предвидена експлоатација 

 1 Постепено ќе се зголемува 

2 Без промени, како досега 

3 Постепено ќе се намалува 

 

H Третман на водата пред употреба 

1 Да, и степен на третман 

2 Не 

 

N Примероци за квалитет на подземна вода 

1 Извршено (доколку да, наведи од која институција)  

2 Нема  
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I Забележани проблеми со квалитетот на водата 

1 F = фекални конституенти од канализациона вода; 

2 S = соленост; 

3 H = присуство на тешки метали; 

4 N = nutrient compounds (главно азот); 

5 T = вкус/мирис/боја (манган, железо); 

6 O = микро-органзими  како резултат на ослободување на нафтени производи - 

потенцијални долгорочни извори на загадување подземните води (LNAPLs), 

 
7 Растворувачи (DNAPLs) 

8 Органско оптоварување (растворен органски јаглерод, БПК) 

 Физ-Хем. Карактеристики на подземната вода  

9 Физички  

10 - Боја  

11 - Матност 

 

 

12 - Растворени цврсти материи (мг/л)  

13 Хемиски   

14 - БПК5 (мг/л)  

15 - рН  

16 - Азот  

17 - Фосфор  

 

J Тип на бунарот ** 

1  

 

K Тип на аквиферот *** 

1  

 

L Работни карактеристики на бунарот 

1 Дијаметар на бушотина (мм) 

 

2 Дијаметар на вградена цевка (мм) 

3 Длабочина на бушотина (м) 

4 Филтерски материјал 

5 Статичко ниво на подземна вода (м) 

 
6 Динамичко ниво на подземна вода (м) 

 
7 Длабочина на која е поставена бунарската пумпа (м) 

8 Издашност на бунарот (л/с) 

9 Количина на вода која се екплоатира (л/с) 
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M Работни карактеристики на бунарската пумпа 

1 Тип на пумпен агрегaт  

2 Производител  

3 Снага (kw)  

4 Капацитет (л/с, м3/час)  

5 Манометарска височина (м)  

 

O Правен статус на бунарот 

1 Со дозвола 

2 Без дозвола 

3 Во процедура 

 

Интервјуто е спроведено од : 

Датум : Ден : Време : 
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ЛЕГЕНДА 

* Тип на Индустрија 

1. Енергија 

2. Интермедијарни производи, освен енергија 

3. Капитални производи 

4. Трајни производи за широка потрошувачка 

5. Нетрајни производи за широка потрошувачка 

        Б.    Рударство и вадење на камен 

6. Вадење на  јаглен и лигнит 

7. Вадење на руди на метал 

8. Вадење на други руди и камен 

В.    Преработувачка индустрија 

9. Производство на прехранбени производи 

10. Производство на пијалаци 

11. Производство на тутунски производи 

12. Производство на текстил 

13. Производство на облека 

14. Производство на кожа и слични производи од кожа 

15. Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски 

материјал 

16. Производство на хартија и производи од хартија 

17. Печатење и продукција на снимени медиуми (записи) 

18. Производство на кокс и рафинирани нафтени производи 

19. Производство на хемикалии и хемиски производи 

20. Производство на основни  фармацевтски производи и фармацевтски препарати 

21. Производство на производи од гума и производи од пластични маси 

22. Производство на други неметални производи 

23. Производство на метали 

24. Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема 

25. Производство на компјутерски, електронски и оптички производи 

26. Производство на електрична опрема 

27. Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место 

28. Производство на моторни возила, приколки и полуприколки 

29. Производство на останата опрема за транспорт 

30. Производство на мебел 

31. Останата производствена индустрија 

32. Поправка и инсталирање на машини и опрема 

Г.    Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 

33. Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 

** Тип на бунар 

1. Совршен бунар 

2. Несовршен бунар 

*** Тип на аквифер 

1. Збиен со слободно ниво 

2. Збиен под притисок 

3. Пукнатински со слободно ниво 

4. Пукнатински под притисок 

5. Комбиниран со слободно ниво 

6. Комбиниран под притисок 



Г-1: Локација на бунарите по општини 

 



Г-2: Состојба на бунарите по општини 

 

 

  



Г-3: Намена на бунарите по општини 

 



Г-4: Водостопанска инфраструктура и локација на бунарите 

 



Г-5: Локација на бунарите по хидрогеолошки реони 

 



Г-6: Дијаметар на бунарите по хидрогеолошки реони 

 



Г-7: Длабочина на бунарите по хидрогеолошки реони 

 



Г-8: Статичко ниво на подземни води на бунарите по хидрогеолошки реони 

 



Г-9: Просорен (3D) модел на статичкото ниво на подземните води 

 



Г-10: Капацитет на пумпите (kW) по реони 
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