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Име на проектот: “Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот 
регион“ (акроним на проектот: „AQUA-M II“) 

Проектен партнер: Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија 
(П2) 

 

Актуелни спроведени активности од проект AQUA-M II 

Во изминатиот период во рамки на проектот „Одржливо управување со водните ресурси 
во прекуграничниот регион“ (акроним на проектот: AQUA-M II) беше набавен 
инструмент спектрофотометар DR 6000, со интегрирани криви за калибрација за 
одредување на хемиските параметри во течни отпадоци и води. Со UV (ultra violet) и VIS 
(од visible spectrum) спектрални можности, и преку 
250 пред-програмирани методи кои ги вклучуваат 
и најупотребуваните методи за тестирање, 
процедури за насочување и интегриран софтвер, 
со DR 6000, овој инструмент дава можност за 
најсофистицираните мерења на квалитетот на 
водата. Имено, со имплементација на овој проект 
беше набавена опрема за пречистителната 
станица која делува во рамки на ЈКПД 
„Комуналец“ - Гевгелија, вклучувајќи го и 
последниот инструмент:  

• инструмент за анализатор на хемиски параметри (TOC, DO, TN итн.), вклучувајќи 
автоматски примерок и уред за мерење на вкупниот азот,  

• Инструмент за јонска хроматографија за анализа на анјони (флуор, хлорид, цијанид, 
нитрит и сл.), вклучувајќи и додатоци за анализа на јони на бром. 

• инструмент спектрофотометар DR 6000 
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Исто така во овој период ЈПКД Комуналец, Гевгелија ја организира и обуката за 
управување со води и нивна одржливост во Гевгелија, на која беше промовирана 
набавената опрема, а исто така беше презентирана и Брошура за вода, пестициди и 
нивната правилна употреба, изработена во рамките на овој проект од страна на 
проектниот партнер 3 - Јавното Претпријатие за Водоснабдување и Канализација на 
општина Халкидона, Грција. ЈПКД Комуналец, Гевгелија учествуваше и на завршна 
конференција во организација на општина Пеонија, Грција, која што е четврти партнер 
во проектот AQUA-M II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот „Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот регион“ е 
финансиран во рамки на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка 
INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

 

  


