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Почитувани членки,
Поради пандемијата предизвикана од вирусот КО-
ВИД-19, сите обуки и програми кои АДКОМ плани-
раше да ги спроведе во период мај - август 2020 
год, беа откажани. Но, и покрај вонредните услови 
АДКОМ продолжи со својата работа и притоа ги реа-
лизираше следниве активности:

•	 Спроведување на онлајн обуки за изработка на 
Бизнис планови (БП)  и Планови за прилагоду-
вање на тарифите (ППТ) за потребите на втори-
от регулиран период, за јавните комунални пре-
тпријатија (ЈКП)  над 10 000 жители.

•	 Учество на состанокот на D-LeaP Советодавни-
от комитет. На истиот како претставник од страна 
на АДКОМ беше назначен Јане Вртески, Менаџ-
мент консултант на АДКОМ. Точки на дискусија 
на состанокот беа следните: Годишен извештај 
на D-LeaP за 2019 година, Работен план за 2020 
година на D-LeaP, Влијанието на пандемијата со 
КОВИД-19 врз D-LeaP, Синергии и координација 
меѓу DWP и RCDN, Новости за обуката за управу-
вање со комуналните услуги, Новости за приста-
пот кон финансирање, Новости за советодавниот 
комитет, Новости за работната група за контрола 
на квалитет и евалуација.

•	 Присуство на седумдесетипетта седница на Ко-
ординативниот комитет на МСИП. На седницата 
како член од АДКОМ присуствуваше Фани Кара-
миха Петрушева. 

•	 Доставен допис до Влада на Република Северна 
Македонија, во кој надлежните беа запознаени 
со состојбата во која се наоѓаат ЈКП за време на 
пандемијата и проблемот при наплата на своите 
побарувања за дадените услуги.

•	 Изработка и финализација на Маркетинг план за 
АДКОМ. За оваа активност беше ангажиран консул-
тант кој заедно со тимот на АДКОМ работеше и из-
готви Маркетинг План за АДКОМ, а притоа во истиот 
е разработен и дел за Тренинг Центарот на АДКОМ.

•	 Организирана онлајн дваесет и прва седница на 
Управниот Одбор (УО) на АДКОМ на 18.06.2020. 
На истата УО беше запознаен со активностите 
кои АДКОМ ги спроведе во период март - јуни 
2020 год. Членовите беа информирани во врска 
со одложувањето на единаесеттата меѓународ-
ната конференција, планирана да се одржи во мај 
2020 год. Истата поради пандемијата се одложу-
ва за следната година. Притоа беше дискутирана 
и потребата од формирање на кризен менаџмент 
во ЈКП во контекст на КОВИД-19. На седницата 
се дискутираше за изработка на позициски до-
кумент и онлајн презентација за наодите од пра-
шалникот за КОВИД-19 во ЈКП како и за идните 
активности на АДКОМ.

•	 Изработка на прашалник - како пандемијата КО-
ВИД-19 се одрази на работењето на ЈКП и доста-
вување на истиот до сите членки. По оваа актив-
ност следува активноста за изработка на анализа 
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на истиот прашалник.

•	 Реалокација на буџетот за потребите на  проек-
тот „Зајакнување на асоцијацијата за испорака 
на развој на капацитетите на ЈКП во Република 
Северна Македонија за обезбедување на одрж-
ливи водни услуги“. При реалокацијата дел од ак-
тивностите, поради пандемијата ќе бидат органи-
зирани онлајн, а притоа се планира од септември 
2020 год да се започне со имплементација и со 
следните нови активности:

• Изработка на анализа за состојбите во секто-
рот на водни услуги во Република Северна 
Македонија за 2020 год, 

• Изработка на анализа на прашалникот - како 
пандемијата КОВИД-19 се одрази на рабо-
тењето на ЈКП

• Изработка на прирачник за менаџирање во 
услови на криза

• Изработка на позициски документ за пре-
дизвиците во работењето на ЈКП во услови 
на пандемија КОВИД-19

•	 Изработка на стандарди за квалитет за обука, 
размена на искуства и останати формати. АДКОМ 
за оваа активност ангажираше консултант кој за-
едно со Тренинг Менаџерот на Тренинг Центарот 
на АДКОМ, Леа Павловиќ, ги изработија стандар-
дите за квалитет според кои идните обуки и оста-
натите формати ќе се планираат и реализираат. 

•	 Изработка на каталог на обуки. АДКОМ со цел по-
добро да ги информира своите членки во врска 
со обуките и програмите кои ги спроведува, ра-
ботеше на изработка на  каталог на обуки за 2021 
година,  како и дизајн на флаери за обуки. Оваа ак-
тивност ќе продолжи да се работи и се планира да 
се финализира кон крајот на септември 2020 год. 

•	 Вклучување на АДКОМ при подготовка на програ-
ми за обука за собирање, одведување и третман 
на отпадни води, наменети за вработените во ЈКП 
и општините, преку учество во Регионалната мре-
жа за развој на капацитети за водоснабдување и 
санитарни услуги во ЈИЕ (RCDN). Покрај постој-
ната понуда на обуки, Регионалната мрежа за 
развој на капацитети за водоснабдување и сани-
тарни услуги во ЈИЕ (RCDN) каде АДКОМ е член, 
во моментов развива нови програми во областа 
на собирање, одведување и третман на отпадни-
те води. Оваа област е идентификувана како нов 
предизвик во регионот на Западен Балкан. Те-
мата е во согласност со приоритетите на меѓу-
народните финансиски институции и донаторите 
и истовремено поттикнува меѓусебна соработка 
помеѓу здруженијата на општини и ЈКП. Соби-
рањето, одведувањето и третманот на отпадните 
води е несомнено приоритет во регионот.
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•	 Вклучување на АДКОМ при подготовката на 
програмата „Оптимизација на работењето на 
ПСОВ“, а притоа истата е поддржана од страна 
на Швајцарскиот државен секретаријат за еко-
номски прашања (SECO). Главната цел на оваа 
програма е на ЈКП да им се понуди практична 
програма, која ќе се содржи од размена на иску-
ства, споделување на добри пракси и трансфер на 
знаењето, со цел оптимизација и минимизирање 
на проблемите поврзани со работењето и одржу-
вањето и трошоците на ПСОВ.

•	 Вклучување во Проектот за подобрување на водо-
снабдувањето во Делчево. Швајцарската компанија 
EBP е одговорна за имплементација на концептот 
за Корпоративен развој, во рамки на Проектот за 
подобрување на водоснабдувањето во Делчево, 
финансиран од страна на СЕКО. Токму за потребите 
на корпоративниот развој, АДКОМ беше ангажиран 
за спроведување на две компоненти: 

1. Комерцијална Ефикасност

2. Поддршка при Бизнис Планирање

Проектот нуди директна поддршка на ЈКП „Брегал-
ница“ Делчево, а пак претставниците на ЈКП „Услуга“ 
Берово и ЈКП „Комуналец“ Пехчево ќе бидат покане-
ти како слушатели на работилниците и активностите, 
предвидени за ЈКП „Брегалница“ Делчево, во врска 
со двете компоненти. 

Со цел ЈКП „Брегалница“ Делчево, ЈКП „Услуга“ Бе-
рово и ЈКП „Комуналец“ Пехчево  да ги разгледаат, 
разберат и усогласат планираните активности, повр-
зани со корпоративниот развој, на 11-ти август 2020 
год АДКОМ го организираше почетниот состанок за 
имплементација на активностите поврзани со Кор-
поративниот развој во рамки на Проектот за подоб-
рување на водоснабдувањето во Делчево. На истиот 
од страна на АДКОМ, консултантот  Радо Русев има-
ше свое излагање на темата активности за Комер-
цијална Ефикасност, а пак Јане Вртески во врска со 
Бизнис планирање и подготовка за одредување на 
тарифи за водни услуги. 

Во текот на следниот период АДКОМ ќе продолжи да 
соработува со назначените ЈКП во врска со двете 
погоре наведени компоненти. 

•	 Изработка на квартален извештај за работењето 
на АДКОМ (мај – август 2020 год.)

•	 Изработка на Билтен на АДКОМ (мај – август 
2020 год.)

Тимот на АДКОМ во периодот мај – август 2020 
год присуствуваше и на голем број онлајн обуки и 
вебинари, а за истите ќе можете да се информира-
те преку подолу изработените текстови.
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07.05.2020
Вебинар на тема „Управување 
со водните услуги во услови на 
пандемија со КОВИД-19“
На 7 мај 2020 година, околу 120 учесници од 23 
земји и претставници од различни институции се 
собраа во виртуелниот аудиториум за да дискути-
раат за влијанијата на постојната пандемија со КО-
ВИД-19 врз водните услуги. Оние кои ја прифатија 
поканата на IAWD и на Светска банка, имаа прилика 
да уживаат во интересните гледишта и возбудливата 
дискусија, а истакнаа дека со нетрпенија го чекаат 
следниот собир на 14 мај. 

Модераторот Раимунд Маир, лидер на програмата 
на Светска банка за Програмата за води во дунав-
скиот регион, ги најави панелистите Волтер Клинг, 
Елизабета Почи и Густаво Салтиел кои известија за 
кризата, нејзиното влијание, како и различните стра-
тегии на справување, како од меѓународен така и од 
регионален аспект. 

Густаво Салтиел кој е глобален лидер на проектот 
на Светска банка за водоснабдување и канализа-
ција зборуваше за меѓународните примери за влија-
нието на пандемијата: хигиенските потреби, како 

честото миење на рацете предизвикува зголемена 
побарувачка на вода. Карантините ќе влијаат на со-
бирањето на приходите и ќе ги прекината синџирите 
на снабдување, што пак ќе предизвика недостиг од 
клучни намирници., се намалуваат и можностите за 
клучни инвестиции.

На кракот, комуналните претпријатија ширум светот 
сфаќаат дека ќе треба да „прават повеќе со помалку.“

Краткорочните справувања со кризата се фокусира-
ат пред се на обезбедување континуитет на услугите, 
финансиска поддршка и поголем пристап до вода, 
вклучувајќи и вон мрежни пристапи, онаму каде што 
е потребно. На долг рок, како што истакна Салтиел, 
ќе може дури од кризата да се извлече и некоја нова 
шанса, бидејќи кризата ги обелоденува социјални-
те и економските последици од запоставување на 
секторот на водите – како и вредноста на алатката на 
Светска банка за глобални практики во областа на 
водите и други иницијативи за подобрување. 

Волтер Клинг, заменик генерален директор на пре-
тпријатието за водоснабдување на Виена и претсе-
дател на IAWD извести за начинот на справување 
со кризата во ова големо комунално претпријатие. 
Неговиот тим ја пресретнал оваа итна состојба при-
лично добро подготвен, бидејќи тие имале однапред 
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воспоставени  шеми за справување со криза и по-
сетувале обуки за бројни сценарија, како составен 
дел од редовната обука за градење на тим во самото 
претпријатие. Сепак, извести Клинг, и покрај огро-
мниот број на можни сценарија за вонредни состој-
би, пандемија од вакви размери е нешто неочекува-
но. Добрата работа во сето ова е што претпријатието 
не е во првите „борбени“ редови за справување со 
ситуацијата: „Општинските власти ни рекоа дека ние 
треба да се грижи само да има постојано вода, за 
другото тие ќе се погрижат“. 
Оттаму, справувањето со кризата во претпријатие-
то се сведе на заштита на вработените, префрлање 
на работењето најмногу што може да се одвива во 
домашни услови, затварање на зградите, спроведу-
вање на потребното обезбедување и, сега откако Ав-
стрија е го постигна успехот со навремен и целосен 
карантин, се обезбеди спречување на ширењето и 
враќање во состојба на нормално дејствување, вклу-
чувајќи ги и постојните градежни локации. Тука спаѓа 
и подготовките за можен втор бран на инфекции и 
последователен втор карантин, изјави Волтер Клинг. 

Елизабета Почи, заменик генерален директот на 
Здружението за водоснабдување и канализација на 
Албанија, придонесе кон дискусијата со податоци 
од терен, бидејќи нејзината организација спровела 
анкета на членките – комуналните претпријатија, за 
да се измери иницијалниот удар од КОВИД-19, како 
и за да се добие увид во справувањето со кризата 
од страна на претпријатијата. Таа извести дека мо-
менталните и идните предизвици во врска со конти-
нуитетот на испорачување на услугата во период на 
криза вклучуваат влијанието на отсуството од тере-
нот, и активностите на прочистување кај половина од 
членките. 

Се уште нема причина за загриженост дека преки-
ните во синџирот со снабдување ќе предизвикуваат 
недостиг од хемикалии за прочистување или опрема 
за лична заштита, но се очекува ударот да биде по-
голем во следните неколку месеци. Создавањето на 
приходи и паричниот тек се најголема грижа, за речи-
си 90%, при што влијанието врз приходот се очекува 
да достигне до 70% во следните 3 месеци и до 60% 
до крајот на годината. Комуналните претпријатија на 
Албанија одговориле на кризата согласно со нивни-
те планови за справување со кризи и деловен кон-
тинуитет, вклучиле насоки за работа на далечина и 
социјално дистанцирање, како и градење на резерви 
на обучен персонал за да се обезбеди континуирано 
работење и покрај отсуството од теренот. Почи сме-
та дека резултатите од анкетата се прилично охраб-
рувачки, бидејќи се воспоставени потребните мерки 
за заштита на персоналот и корисниците, и обезбе-
ден е континуитет во набавката на залихите. Таа исто 
така се согласува со оптимистичките очекувања на 
Густаво Салтиел дека искуството стекнато од оваа 
криза ќе придонесе за зголемување на свеста за 
важноста на секторот и дека тоа ќе поттикне идни 
инвестиции: „Се чини дека сите сфатија дека овие 
денови нашиот најдобра пријателе водата.“ 

По ова следеше дел за прашања и одговори, при што 
посебен фокус се даде на делот за приходите, а пане-
листите се согласија дека секое решение е подобро од 
долгорочни намалување на приходите на комуналните 
претпријатија: „Никогаш не би помислиле да ги нама-
лиме тарифите за телекомуникациските услуги или 
струјата – тогаш зошто да ги намалуваме за водата?, 
праша Елизабета Почи. Таа препорача дека комунал-
ните претпријатија и асоцијациите треба да ја искорис-
тат кризата и да ги научат корисниците и креаторите 
на политика за важноста на водата: Густаво Салтиел 
се согласи: „Треба да испратиме јасна и силна порака  
дека владите не смеат да ја потценат одржливоста на 
комуналните претпријатија и дека сите одлуки во врска 
со тарифите и наплатата ќе имаат влијание врз нас.“ 

Волтер Кинг додаде едно практично гледиште кон 
дискусијата, изјавувајќи дека доколку владите на-
вистина сакаат да им помогнат на корисниците, да-
вањето на парична помош е далеку помалку ризично 
отколку интервенцијата во и така сложениот систем 
за електронско фактурирање на комуналните услуги. 

Друга сосема поинаква тема како дел од прашања-
та и одговорите беше откривањето на остатоци од 
Корона во отпадните води и опциите како да се ис-
користат истите во контекст на системи за рано пре-
дупредување. Волтер Клинг одговори дека во виен-
ската канализација биле пронајдени траги од SARS-
CoV-2, но сепак не и од самиот вирус, туку повеќе нус 
продукти кои индицираат на претходно присуство на 
вирусот. Во тек е истражување на оваа тема, но засе-
га нема дефинитивни резултати. 

Во завршните изјави, сите панелисти ја нарекоа кри-
зата предизвик, но исто така и шанса за секторот да 
ја докаже својата важност, да си ја подигне видли-
воста и оттаму да излезе посилен од кризата. 

12.05.2020 
Вебинар „Соработката  помеѓу 
претставниците на локалните 
заедници и ЈКП при обезбедување 
на водни услуги за време на 
пандемијата КОВИД-19“
На 12-ти мај 2020 год, проектот „Регионална мре-
жа за развој на капацитетите за водоснабдување и 
санитарни услуги (RCDN)”, го организираше првиот 
вебинар, а токму главната цел на вебинарот беше да 
се споделат искуствата во врска со соработката  по-
меѓу претставниците на локалните заедници и ЈКП 
при обезбедување на водни услуги за време на пан-
демијата КОВИД-19.

За време на вебинарот од страна на АДКОМ, свое 
излагање имаше и Стојан Ефимов, ЈПКД „Комуна-
лец“ Струмица.
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Како главните заклучоци од вебинарот произлегоа 
следните: 

1. Главно прашање останува да биде ликвидноста 
на јавните комунални претпријатија (ЈКП). Веќе 
има податоци дека приходите на ЈКП во април 
2020 година се намалиле за околу 20%. Поради 
последиците што пандемијата со КОВИД-19 ќе ги 
има врз намалување на економската активност и 
оттаму на приходот, а можно е овој процент да се 
зголеми во наредните месеци. Од друга страната, 
претпријатијата за водоснабдување веќе имаат 
финансиски тешкотии поради цените кои и така 
не ги покриваат во целост трошоците за обез-
бедување на услугата. Голем дел од ЈКП се исто 
така оптоварени со долгови по основ на кредити 
за градење на водената инфраструктура, кон до-
машните и странските финансиски институции, 
и се доведува под прашања нивната способност 
за отплата на ануитетите во вакви услови. Поради 
ова, прашањето со ликвидноста и финансиското 
работење на ЈКП, како и поддршката од единици-
те на локалната само-управа се појавуваат како 
прашања за идните вебинари на RCDN.

2. ЈКП обезбедуваат повеќе услуги со помалку оп-
рема, ресурси и луѓе. Кризата предизвикана со 
пандемијата со вирусот КОВИД-19 ја стави хиги-
ената на прво место при што водата е неопходна 
за одржување како на лична така и на хигиената 
во приватните и јавните површини. Оттаму, ЈКП 
се обврзани да продолжат да обезбедуваат услу-
ги 24 часа 7 дена во неделата. Исто така, најголем 
дел од ЈКП вовеле нови услуги како препарати за 
дезинфекција, дезинфекција на јавни површини 
и јавни институции и сл. При тоа, тие работеле со 
редуцирани ресурси, особено човечки ресурси, 
поради препораките од штабот за справување со 
кризи за поделба на смените, загрозените групи  
да не изложуваат на контакти со луѓе, работа од 
дома и сл. Исто така, беше редуциран и пристапот 
до други ресурси поради тешкотиите со спрове-
дување на набавките, потоа потребата од набавка 
на заштитна опрема, паралелно со намалување 
на приходите. 

3. Пандемијата со КОВИД-19 и кризата ја наметнаа 
темата „кризен менаџмент“ како приоритетна. 
RCDN како и националните асоцијации треба да 
продолжат со обуките бидејќи тие се важни за ус-
лугите на водоснабдување и канализација, како 
за ЈКП, така и ЕЛС. 

4. Покрај тоа, потребно е да се вклучат и процедури 
за финансиско управување во кризни ситуации 
бидејќи оваа тема не е покриена со постојните 
обуки. 

5. Соработката меѓу ЈКП и ЕЛС во секој случај е по-
требна, особено во време на криза, предизвикана 
со пандемијата на КОВИД-19.  Силни ЈКП може 
да постојат само доколку постои силна и посве-
тена поддршка од ЕЛС и обратно.

6. Предизвикот за справување со пандемијата исто 
така е можност за водните услуги кои, во нормал-
ни услови кога се функционира, се „невидливи“, 
а кога услугата не функционира станува „главна“ 
тема во јавноста. Ова е шанса да се смени пер-
цепцијата за услугите со водоснабдување и ка-
нализација и за ЈКП да се вратата, во позитивна 
смисла, во фокусот на јавноста и да постигнат по-
голема почит за самите услуги како и за напорите 
на ЈКП и ЕЛС да обезбедат непречено работење 
и покриеност со овие услуги. 

7. Со овој предизвик, ЈКП добија и можност да си ги 
зајакнат претпријатијата и со тоа да создадат от-
порност на вакви слични ситуации во иднина. Се 
воведуваат нови услуги и се носат стратешки од-
луки со кои пак се зајакнува отпорноста на пре-
тпријатијата. 

8. Претставниците на ЈКП потврдија дека за време 
на кризата предизвикана со пандемијата со КО-
ВИД-19, водата со која тие ги снабдувале корис-
ниците била безбедна за пиење. Истото беше по-
тврдено со прелиминарните научни испитувања 
за присуство на вирусот КОВИД-19 во водата за 
пиење во системот за водоснабдување. Ова е 
особено важна порака која треба да се искомуни-
цира со јавноста.

9. Независните научни истражувања од експертите 
од Холандија и Швајцарија покажале дека имало 
трагови од вирусот КОВИД-19 во отпадните води 
(се повикуваме на видеото што беше покажано 
во текот на вебинарот). Ова е важна информација 
и отпадните води може да се користат за ната-
мошно истражување, со што повторно услугите 
на водоснабдување и канализација се во фокусот 
бидејќи станиците за прочистување на отпадните 
води и канализацијата може да послужат како из-
вор на податоци за следење на пандемијата и за 
натамошно истражување како и воспоставување 
на системот за рано предупредување. 

10. Асоцијациите на ЈКП и Здруженијата на ЕЛС се 
силна поддршка за нивните членови, во смисла 
на градење на капацитетите, можности за раз-
мена на искуства и најдобри практики за справу-
вање со пандемијата: а особено во артикулирање 
на нивните потреби и залагање за клучни пра-
шања како: ликвидност на ЈКП, одложување на 
обврските кон меѓународните и домашните фи-
нансиски институции добивање на дополнителна 
финансиска помош од домашни и странски фи-
нансиски институции и заедничка комуникација 
со јавноста во врска на важни прашања. 

11. Во ситуации на криза, важно е да ја изразиме на-
шата благодарност до сите луѓе што работата во 
секторот на водоснабдување и канализација. Тоа 
се однесува и на оние кои ја носат одговорноста 
и кои носат важни одлуки на дневна основа, како 
и оние кои работат директно со самите системи и 
се изложени на секојдневен ризик. 
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14.05.2020
Вебинар „Размена на искуства меѓу 
претпријатата за водоснабдување 
за испорака на услуги во екот на 
пандемијата со КОВИД-19“

На 14 мај 2020 година, на Webex се собра меѓуна-
родна публика за следење на вториот вебинар за 
влијанието на тековната пандемија со КОВИД-19 
врз услугите на водоснабдување и комуналните ус-
луги. На покана на IAWD и Светска банка за Програ-
мата за води во дунавскиот регион на Светска банка, 
учесниците се информираа за искуствата на европ-
ските комунални претпријатија од различни големи-
ни, од многу мали до многу големи. 

Модераторот, Филип Велер, кој е технички секретар 
на IAWD ги претстави панелистите на публиката која 
беше собрана од целито свет. Големиот и итен инте-
рес за размената на искуства професионално ниво 
за влијанието на пандемијата врз услугите за водо-
снабдување и канализација привлече ученици дури 
од Австралија и Филипините. 

На панелот учествуваше Волфганг Ајхлседер, гене-
ралниот директор на OÖ Wasser, регионално здру-

жение на мали комунални претпријатија во Горна 
Австрија, Евис Гебреја, заменик генерален дирек-
торот на Комуналното претпријатие за водоснабду-
вање и канализација во Тирана, Албанија и Кристијан 
Хасенлетнер, генерален директор на ENERGIE AG 
Bohemia од Чешката Република. На панелот беа 
застапени голем број на претпријатија од различни 
големини и работни средини за да се добие слика за 
ситуацијата во Дунавскиот регион. 

Кристијан Хасенлетнер го започна разменувањето 
на искуства со презентацијата за одговорот на кри-
зата од страна на Energie AG Bohemia, мрежа која 
обезбедува водоснабдување за 900.000 корисни-
ци и услуги за отпадни води за 700.000 корисници 
во Чешката Република. Неговата презентација вклу-
чуваше и временска рамка за мерките за подготовка 
пред објавување на вонредната состојба на 11 март и 
последователните активности на кризниот штаб на 
претпријатието во насока на повторно враќање во 
состојба на нормално дејствување по завршувањето 
на вонредната состојба на 27 април.

Energie AG одговори на кризата така што ги прекина 
услугите кон корисниците во смисла на читање на 
мерачите, промена на мерачите и наплата во гото-
во на сметките, продолжување на рокот за плаќање 
до 30 дена и информации до корисниците и општата 
јавност за квалитетот на водата и квалитетот на снаб-
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дувањето. Мерките за безбедноста на персоналот се 
постигнаа со набавка на опрема за лична заштитата, 
работа од дома за околу 250 членки и 1700 вработе-
ни, воведувањето на засебни тимови за справување 
со сите активности кои се вон домовите, замената 
на состаноци со физичко присуство со видео конфе-
ренции, што покажа дека и покрај големите критики 
за инвестирање во модерна ИТ опрема, сепак било 
вистински потег. 

Сè на сè, претпријатието ја мина кризата со само 
еден вработен кој бил позитивен на Корона, а кој 
сега веќе е оздравен, и уште 20-тина други кои беа 
времено изолирани, а сега се веќе вратени на рабо-
та. Целосното враќање во нормално дејствување ќе 
се заокружи кон крајот на мај. 

Во врска со влијанието на кризата врз деловното ра-
ботење, првите проценки упатуваат на времено на-
малување од 10% како на обртот така и на профитот, 
но точните податоци ќе бидат достапни дури следни-
от месец. 

Уште помалку јасна е перспективата на среде рок, со 
економската криза во 2021 која е на прагот, нејзино-
то влијание врз инвестициите, услугите, потрошувач-
ката, неизвесните тарифи, а единствената позитивна 
работа од кризата е преминот кон „смарт“ мерачи.

Кристијан Хасенлетнер ја заврши презентацијата со 
колекција на фотографии за креативни решенија за 
заштитни маски кои вработените ги направиле во 
текот на кризата, делумно во соработка со соседна 
нова компанија за 3Д печатење, со цел да го надо-
местат недостигот од заштитна опрема, а исто така 
и донирале дел од производството на болници и до-
бротворни организации во својата заедница. Тој ис-
такна: 
„Комуналните претпријатија во групата се прилаго-
дија брзо на кризата, тивко и со неверојатен успех“.

По овој извештај за национална мрежа, Евис Ге-
бреја, заменик директор на на Комуналното пре-
тпријатие за водоснабдување и канализација во Ти-
рана UKT Tirana), Албанија ја претстави состојбата 
на општинско комунално претпријатие кое опслужу-
ва еден милион корисници.  Слично на Energie AG, 
нејзината организација, како и Албанија воопшто, ја 
пребродиле кризата прилично успешно. Земјата во-
вела драстични мерки на карантин уште на 9 март и 
се извлекла со само 800 потврдени заразени и 30 
смртни случаи до денес. 

UKT Tirana  веднаш ги применила соодветните про-
цеси за управување со кризи, вклучувајќи пренесу-
вање на што поголем дел од активностите за работа 
од дома, специјална заштита за мајките, воведување 
на ротирање на персоналот, затварање на седум од 
11 канцеларии за грижа за корисници, и режим за 
лична заштита и хигиена на персоналот. Г-ѓа Габреја 
извести дека дневното работење и одржува се одви-
вало непрекинато: „Ние можеме да го одржиме чи-

тањето на водомерите и сите потребни поправки во 
мрежата на водоснабдување и канализација, дури и 
градежните работи за тековните инфраструктурни 
проекти продолжи по само еднонеделен прекин.“

Сепак приходите претрпеа значителен удар поради 
кризата. И покрај тековните напорите за промоција 
на електронските опции за плаќање, сепак плаќање-
то во готовина е распространето и тоа, заедно со 
промените во начинот на трошење на водата кај до-
маќинствата и формите, предизвика удар на прихо-
дот, особено во текот на карантинот во март. Во те-
кот на април, ситуацијата до некаде се подобри, иако 
ударот се уште се чувствува, а дел од справувањето 
со кризата е и договарањето на заем за се покријат 
непредвидените трошоци. Евис Гебреја изјави дека 
преговорите се сѐèуште во тек, и ќе имаат влијание 
врз деловниот континуитет, но генерално, UKT Tirana 
покажа задоволителна отпорност на оваа глобална 
криза. 

Следниот говорник беше Волфганг Ајхлседер, ге-
нералниот директор на OÖ Wasser, здружение кое 
претставува чадор за 1000 кооперации во селата од 
Горна Австрија. Тој ги пофали презентациите за на-
ционалните и големите општински мрежи и даде ос-
врт на мали и многу мали комунални претпријатија 
кои опслужуваат меѓу четири и 2000 домаќинства.

OÖ Wasser ги поддржува овие кооперации со помош 
при набавка на опрема и резервни делови, обучува 
над 1000 лица секоја година, меѓу кои има и многу 
волонтери, и, генерално промовира задрав пристап  
кон независно водоснабдување. И покрај очиглед-
ните структурни разлики, одговорот на кризата на 
OÖ Wasser наликувале на временската рамка која ја 
претстави Кристијан Хасенлетнер за Energie AG.
Како чадор организација, иницијалниот одговор на 
кризата бил фокусиран кон комуникација со члено-
вите. Г-дин Ајхлседер изјави: „Првата и најважна по-
рака која требаше да ја пренесеме е дека Короната 
не се шири преку водата, оттаму водата не треба по-
себно да се третира.“ 

Откако ова беше воспоставено, OÖ Wasser препора-
чал сите членки да ги одложат активностите кои се 
непотребни, да ги намалат личните контакти на ми-
нимум во рамките на кооперациите, активностите да 
ги извршуваат индивидуално наместо во тимови, да 
избегнат непотребно патување и,  да продолжат со 
вообичаените рутини, како што е земање примеро-
ци за квалитет на водата, доколку е тоа возможно. Во 
текот на кризата не се појави како проблем личната 
заштитна опрема, бидејќи секоја членка си носеше 
своја опрема. 

Видео конференциите не беа толку чести како кај 
другите панелисти. На дневна основа се разменуваа 
телефонски повици и електронски пораки, додека 
видео конференциите се држеа еднаш неделно, по 
исклучок двапати неделно. Иако, истакна г. Ајхлсе-
дер, видео конференциите би можеле да станат дел 
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од вообичаената рутина во иднина, за да се замени 
физичкото патување. Одржувањето на водоснабду-
вањето не беше тешко, иако потрошувачката на вода 
речиси двојно се зголеми во некои области, поради 
карантинот. 

Сè на сè, Волфганг Ајхлседер  истакна дека секторот 
одговорил на овие исклучително вонредни услови 
на многу позитивен начин: 
„Во нашиот бизнис ние се бориме да опстанеме, и 
невообичаените суши во текот на пролетта претста-
вуваат поголем предизвик отколку вирусот.“ 

Последната третина од вебинарот помина во знакот 
на одговарање на прашања од публиката. Темите од 
интерес беа поврзани со забележаните промени во 
шаблоните на потрошувачка на вода, при што г-ѓа 
Гебреја пријави флуктуации од 5 до 20% во неколку 
месеци, како и извести за тековните напорите да се 
искористат тестирањата на отпадните води за иден-
тификување на жаришта на Корона. На ова се на-
доврза г. Хасенлеинер кој истакна дека иако истиот 
пристап е прилично успешен при следење на упо-
треба на дроги, испитувањето за Корона на еден дел 
од западна Прага со 35000 жители не дал никакви 
резултати, а дека резултатите од една друга програ-
ма во Чешке Будејовице се уште не се готови. 

Друга централна тема се разликите во начините на 
плаќање и нивното влијание врз приходите. Тука, г. 
Хасенлеинер напомна интересен детаљ во врска 
со корисници од индустријата и од бизнис секторот: 
откако Владата на Чешка почна да им дава финан-
сиска поддршка на компаниите кои не се способни 
да ги платат режиските трошоци, компаниите прес-
танале да ги плаќаат сметките за вода за да ја задр-
жат ликвидноста. 

Г-ѓа Генреја истакна дека, генерално, во текот на 
кризата на намалените приходи оневозможуваат 
плаќање на трошоците како на пример за одржу-
вање на локации и мрежи, за закупнина, камати и сл. 

Организацијата на г-дин Ајхлседер не искусила мно-
гу проблеми од овој вид, бидејќи членките ги плаќаат 
годишните придонеси електронски.
 
Бидејќи времето за вебинарот истече, модерато-
рот Филип Велер го заврши состанокот со тоа што 
истакна дека иако можеби секторот води не е толку 
гламурозен и возбудлив при справувањето со кри-
зата како другите сектори, но сепак успеа да продол-
жи да ги испорачува услугите од голема па дури би 
се рекло и од прилично видлива важност. Тој го за-
твори состанокот со покана за третиот вебинар, за-
кажан за 28 мај на кој ќе се зборува за прашања од 
областа на деловниот континуитет. 

15.05.2020
Вебинар  „Континуитет на 
водоснабдување и санитарни услуги 
во време на КОВИД-19“
На 15-ти мај 2020 год, вработените во Извршната 
канцеларија на АДКОМ учествуваа на вебинарот кој 
беше организран од страна на Асоцијацијата во Ал-
банија - SHUKOS. 

Главната цел на овој вебинар беше да се даде осврт на 
спремноста на комуналните претпријатија за вода и 
локалните самоуправи во Албанија за време на  пан-
демијата КОВИД-19, преку обезбедување платформа 
за споделување на добрите практики,  предизвици, 
како и идентификација на потребите за поддршка.

Вебинарот беше организиран во форма на панел за 
дискусии со учество на администратори на Албански 
комунални претпријатија за вода и претставници на 
општини. 

МАЈ
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МАЈ

28.05.2020
Вебинар „Научени лекции од 
пандемијата со КОВИД -19 за 
обезбедување на континуитет во 
водните услуги“
Третиот вебинар за влијанието на пандемијата со 
КОВИД-19 врз услугите со вода и комуналните ус-
луги се одржа на 28 мај 2020 година. И овој пат, по-
каната од IAWD и Светска банка, а заедно со NALAS, 
привлече глобална публика, со речиси 80 учесници, 
дури и до Јапонија, кои дискутираа за извлечените 
поуки од кризата. 

„Ова се вонредни времиња и сега, додека многуми-
на се подготвуваат да се вратат во нормално дејству-
вање, можеби е вистинското време да размислиме 
за  тоа како се справуваме со кризата и како би мо-
желе да обезбедиме деловен континуитет и да из-
градиме поголема отпорност во рамките на самите 
системи за надминување на кризите.“ 

Со овие зборови, модераторот Келменд Зајази, 
извршен директор на NALAS, мрежата на здруже-
нија на локалните власти од Југоисточна Европа, 
ги претстави говорниците на вебинарот: Линдита 
Атанасова, технички директор во ЈП Водовод и ка-
нализација од Скопје, како претставник на снабду-
вачот. Бојана Кондиќ Паниќ, шеф на кабинетот на 

градоначалникот на Лакташи, Босна и Херцеговина, 
зборуваше за искуствата од гледиште на општина-
та. Кристијан Плохбергер, генерален директорот на 
Protectum Solutions придонесе со увид во пристапот 
кон справување со кризата на консултантите за про-
фесионално обезбедување. 

Дополнителни информации се добија од спроведе-
ната анкета врз учесниците преку Webex chat, прва 
анкета досега спроведена на вебинарите.

Кристијан Плохбергер зема збор со својата презен-
тација за основите на подготвеност за одговор на 
криза кај комуналните претпријатија, опфаќајќи ги 
сите фази, од подготвеност при нормално дејству-
вање до непосреден одговор во итна ситуација, по-
следователно управување со криза и подоцнежен 
опоравок. Тој ја наведе техничката содржина за со-
лиден план за подготвеност за пандемија, ја објасни 
неговата анатомија и поделбата на одговорности  во 
тимот за управување со кризи, истакнувајќи дека 
се додека постои таква структура за справување со 
кризи, речиси секоја криза може да се справи. 
Исто така ги покажа основите на импровизирани 
„60 минути за да се донесе одлука“ во управување со 
итни ситуации, г. Кристијан Плохбергер истакна дека 
постојната глобална пандемија претставува прилич-
но невообичаена катастрофа: „Ова е многу долго-
рочна криза, за разлика од свлечиштата, контами-
нации и други вообичаени закани за безбедноста на 
водата.“ тој ја затвори својата презентација со пови-
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кување на важечките европски и ИСО норми и исто 
така програмата за Безбедност на водите и кризен 
менаџмент која се нуди со D-LeaP.

Следна зема збор Линдита Атанасова, технички ди-
ректор во ЈП Водовод и канализација од Скопје, 
едно од најголемите јавни претпријатија во Северна 
Македонија. Таа призна дека КОВИД-19 прилично ја 
изненадил: „Во семинарите за кризен менаџмент кој 
ги посетував ние  зборувавме за сите можни ката-
строфи но за пандемија? Во 21-ви век? Никогаш не 
помисливме дека ќе треба да се справуваме со так-
во нешто.“ 

Сепак, постоел план за реакција при пандемија и 
тимот на г-ѓа Атанасова излегол веднаш на терен: 
„Нашето претпријатие е составен дел од кризниот 
менаџмент на градот Скопје, и оттаму имавме и дос-
та високо ниво на координација и соработка.“. среќа 
што било така, бидејќи комуналните услуги на градот 
Скопје се судрија со неколку флуктуирачки проме-
ни: „На почетокот ситуацијата се менувале многу 
динамично. Требаше да воведе, мерки за одговор на 
дневна основа за да обезбедиме континуитетот во 
снабдувањето со вода за 600.000 жители.”

Првиот приоритет бил заштитата на персоналот од 
заразата, при што дел од мерките вклучувале дист-
рибуција на маски, зголемена безбедност и контро-
ла при влез во претпријатието, намален персонал во 
лабораториите и пречистителните станици, работа 
од дома каде е тоа возможно, и строг распоред на 
вработените со што ќе се обезбедат резерви во слу-
чај одредени тимови да треба да одат во карантин. 
Уште еден важен дел од управувањето со кризата 
била комуникацијата: „во текот на кризата требаше 
постојано да ај информираме јавноста дека водата 
за пиење е безбедна“, истакна г-ѓа Атанасова. Таа 
истакна дека ЈП Водовод и канализација - Скопје 
успешно ја преброди кризата: „Ние бевме многу ус-
пешни во справување со кризата, а нашите услуги ги 
одржувавме на вообичаеното високо ниво.“ 

Последна зема збор Бојана Кондиќ Паниќ, шеф на 
кабинетот на градоначалникот на Лакташи. Таа ис-
такна дека станува збор за општина од 40.000 жи-
тели кои се борат со претежно финансиска криза, со 
зголемена потрошувачка на вода од домаќинствата, 
намалена побарувачка од компаниите од приватни-
от сектор, и зголемени оперативни трошоци кои при-
донесуваат за сериозни предизвици. 

Во отсуство на однапред подготвен план за одговор 
на пандемија, мораше да се донесат многу одлу-
ки набрзина, со силен фокус на хигиенските мерки, 
континуитетот на услугите и продолжување со по-
требните инфраструктурни инвестиции. Благодре-
ние на одличната соработка меѓу градот и нацио-
налната влада, како и дополнителната поддршка од 
страна на меѓународните организации, се излезе во 
пресрет на предизвиците, се обезбеди финансиска 
стабилност и се покрија сите финансиски одговор-
ности. Г-ѓа Паниќ истакна: „Секогаш е важно д асе 

има координација, а особено е важно тоа во време 
на криза. Потребно е да се има силна и посветена 
локална и национална влада за да се продолжи со 
работа во ваква ситуација.“ 

Во текот на воведните изјави, во позадина се правеа 
анкети, со едно од прашањата кое ги покрива главни-
те предизвици во текот на кризата. Тука, безбедноста 
на вработените беше најзастапен одговор, а далеку 
подолу на второ место  одговорот за намален пари-
чен тек. Учесниците исто така имаат шанса да при-
донесат со прашања на панелот, со тоа што вториот 
дел од вебинарот беше посветен на одговарање на 
истите. 

На прашањето дали комуналните претпријатија 
спровеле соодветно планирање од напред или пак 
кризата ги затекла, г-ин Плохбергер одговори не-
прецизно, осврнувајќи се на голем број на плано-
ви за пандемија на кои тој работел во периодот од 
2002 и 2005 г.: „Во многу случаи, подготовката за 
пандемија честопати се ставаше на последно место, 
имајќи предвид дека овој вид на закана се чинеше 
минимален во споредба со другите итни ситуации.“ 
Тој се присети на еден случај кога минатото лето 
едно комунално претпријатие одлучи да замени 
цела серија за маски со поминат рок и потоа при из-
бивањето на кризата ги делеше новите маски со ло-
калните здравствени установи.

Се постави уште едно прашање за законските обвр-
ски во врска со подготовката за пандемијата при што 
повторно г-ин Плохбергер одговори непрецизно: 
„Дали има законско барање да се има план? Да и не. 
Комуналните претпријатија во ЕУ треба да ги следат 
најдобрите практики, а планот за пандемија секако е 
дел од секој добар План за беззабност на водата, па 
така што барањето е всушност индиректно.“

Еден учесник праша дали искуството од кризата 
може да доведе до забрзан премин кон автоматизи-
рање на деловните процеси за да се намали ризикот 
од заболување на персоналот, Г-ѓа Атанасова потвр-
ди дека автоматизацијата нуди патеки кон поголема 
безбедност како за персоналот така и за водоснаб-
дувањето.

На прашањето дали постојат предлози за кризен план 
за мали комунални претпријатија, г. Плохбергер пока-
жа план за управување со кризи за мали единици, од-
носно за организации под десет вработени, при што 
едно лице покрива повече од една област на процена. 

Што се однесува до извлечените поуки од искуство-
то до сега, г-ѓа Паниќ во својата завршна изјава ис-
такна  дека најважната лекција од пандемијата е кол-
ку е клучно планирањето однапред и професионал-
ното управување со ризици. Таа додека дека добра 
страна во целата ситуација е зголемената видливост 
на комуналните претпријатија, зголемениот интерес 
за безбедноста на водата во итни ситуации, што се 
добри перспективи за идни инвестиции во насока на 
справување со проблемите. Ова е уште доказ дека и 
во најголемата криза може да се најдат и шанси. 

МАЈ
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28.05.2020 
Онлајн обука „Проектен Менаџмент“ 
бр. 1
На 25-ти мај 2020 година, проектот „Регионална 
мрежа за развој на капацитетите за водоснабдување 
и санитарни услуги (RCDN)”, ја организираше првата 
онлајн обука на тема „Проектен Менаџмент“ за тре-
нинг менаџерите/фокалните точки, за асоцијациите 
кои се дел од овој проект.

МАЈ

Главната цел на онлајн обуката беше тренинг ме-
наџерите/фокалните точки да се стекнат со основни 
знаења во врска со проектниот менаџмент. 

 На обуката од страна на АДКОМ учествуваше Тре-
нинг Менаџерот на АДКОМ, Леа Павловиќ.
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09.06.2020
Вебинар „Финансиски аспекти 
на работењето на ЈКП, од аспект 
на пандемијата КОВИД-19 
и поддршката на локалните 
самоуправи“

На 09-ти јуни 2020 год, проектот „Регионална мре-
жа за развој на капацитетите за водоснабдување и 
санитарни услуги (RCDN)”, го организираше вториот 
вебинар, а токму главната цел на вебинарот беше да 
се споделат искуствата помеѓу претставниците на 
единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) и јавните 
комунални претпријатија (ЈКП) од Западен Балкан, 
во однос на влијанието на пандемијата КОВИД-19 
врз финансиските перформанси на ЈКП и поддрш-
ката на ЕЛС во овој поглед.

ЈУНИ

10.06.2020
Вебинар „ КОВИД-19 алатка за 
процена на фианнсиското влијание 
врз давателите на водни услуги“ 

На 10 јуни 2020 година, IAWD и Светска банка го ор-
ганизираа четвртиот семинар на тема Корона во пе-
риод два месеци, при тоа поканувајќи меѓународна 
публика за раководители со водоснабдувачи, про-
фесионалци од областа на секторот води, претстав-

ници на општините и засегнати страни за да ја погле-
дната сосема новата и напредна аналитичка алатка 
за давателите на водни услуги.

Модераторот, Патриција Лопез, виш специјалист за 
инфраструктурно финансирање во Светска банка, 
ги најави панелистите Џоел Колкер, програмски ме-
наџер во Глобалното партнерство за безбедноста на 
вода и канализација, Мидори Макини, специјалист 
за водоснабдување и канализација и финансиски-
от експерт Алдо Баиети. Панелистите работат со 
Светска банка на обезбедување на континуитет во 
снабдувањето со вода во услови на пандемија со 
КОВИД-19. 

Претходните вебинари на оваа тема покажаа дека 
најголем дел оф претпријатијата имаат солидна от-
порност при акутната криза и карантинот, најголем 
дел од нив го споменаа влијанието на финансиската 
криза, што особено беше разгледано на денешниот 
настан. 

Џоел Колкер зборуваше за активностите на Бан-
ката во насока на одговор на кризата со КОВИД-19 
во делот на водоснабдувањето, надоврзувајќи се на 
искуството од над 60 земји со цел оваа алатка да се 
направи да биде многу практична. 
На овој вебинар беше преставена алатката за проце-
на на финансиското влијание за давателите на водни 
услуги, што ќе помогне во квантификација на про-
блемот, но исто така во тек е дополнителна работа за 
развој на инструмент за ликвидност за комуналните 
претпријатија кој ќе биде поддршка на активност-
ите за одговор на кризата. Потоа, вебинарот се фо-
кусираше на алатката за процена на финансиското 
влијанието. 

„Свесни сме за трикратниот притисок од зголемена-
та побарувачка, зголемените трошоци и намалените 
приходи кои најголем дел од водоснабдувачите ги 
почувствуваа во текот на кризата“, изјави Мидори 
Макини, во кратката презентација на целите и ос-
новните принципи на новата алатка. Главна цел на 
оваа алатка е да се анализира јазот меѓу достапните 
приходи и оперативните трошоци и да се проектира 
нивниот развој во текот на кризата, што ќе ја покаже 
потребата од поддршка на пример при преговори со 
владите или општините. 

Алатката им помага на претпријатијата да ги споре-
дат приходите од продажбата на вода, приклучоци, 
канализација и други извори со оперативните тро-
шоци како плати, ископување на вода, струја, хеми-
калии, одржување и сл., условите за обртен капитал и 
обврски за сервисирање на долговите. 
По пополнување на фактичките износи и создавање 
на основна проекција со претпоставка за нормал-
но дејствување, како прв чекор, корисниците многу 
лесно ќе можат да ги сменат факторите на влијание 
и времето за да направата процена на влијаете од 
финансиската криза за различни кризни сценарија, 
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како втор чекот, и да ги искористат резултатите за да 
развијат план за одговор на итни состојби, како трет 
чекор. 

Г-ѓа Макино истакна: „Сакавме алатката да биде што 
е можно полесна. Се базира на MS Excel, може да 
се добие во целосна или поедноставен аверзија, со 
корисничко упатство, а развиваме верзии и на фран-
цуски, шпански и португалски јазик покрај постојна-
та англиска верзија.“ 

Како втор дел од вебинарот, Алдо Биаети им овоз-
можи на учесниците на вебинарот тура низ каракте-
ристиките на алатката во чие развивање учествувал 
и тој како консултант на Банката. Иако самата алатка 
и нејзиното работење се прилично едноставни, при-
кажувањето на истата се одолговлечи цели 75 мину-
ти со што се скрати времето за прашања, а тие што 
успеаа да постават прашања се интересираа најм-
ногу за првичните искуства и достапната поддршка 
за алатката. „Прирачникот е прилично сеопфатен, 
истакна . Баиети, „Сепак, се планира и обука за ко-
рисниците.“ 

Пaтриција Лопез го затвори настанот информирајќи 
ги учесниците дека алатката наскоро ќе биде дост-
апна со покана за два вебинари, еден на 17 јуни, кои 
ќе зборуваат за можен придонес на IAWD и Програ-
мата за бенчмаркинг на комуналните претпријатија 
на Светска банка за олеснувања на влијанијата од 
постојната криза, и вториот на 24 јуни за „Откривање 
и справување со КОВИД-19 во отпадните води во ка-
нализацијата“.

11.06.2020
Онлајн обука „Проектен Менаџмент“ 
бр. 2
На 11-ти јуни 2020 година, проектот „Регионална 
мрежа за развој на капацитетите за водоснабду-
вање и санитарни услуги (RCDN)”, ја организираше 
втората онлајн обука на тема „Проектен Менаџмент“ 
за тренинг менаџерите/фокалните точки, за асо-
цијациите кои се дел од овој проект.

Главната цел на онлајн обуката беше да се подобри 
разбирањето и знаењето на тренинг менаџерите/
фокалните точки во врска со проектниот монито-
ринг, како дел од проектниот менаџмент. 

На обуката од страна на АДКОМ учествуваше Тре-
нинг Менаџерот на АДКОМ, Леа Павловиќ.
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18.06.2020
Онлајн обука „Како да организирате 
вебинар“ бр. 1
На 18-ти јуни 2020 година, проектот „Регионална 
мрежа за развој на капацитетите за водоснабдување 
и санитарни услуги (RCDN)”, организираше онлајн 
обука на тема „Како да организирате вебинар“ за 
тренинг менаџерите/фокалните точки, за асоцијаци-
ите кои се дел од овој проект.

Главната цел на онлајн обуката беше да се научат 
организациските потреби за организација на еден 
вебинар. 

На обуката од страна на АДКОМ учествуваше Тре-
нинг Менаџерот на АДКОМ, Леа Павловиќ.
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24.06.2020
Вебинар „Откривање и управување 
со КОВИД-19 во отпадните води“
На 24-ти јуни 2020 год, вработените во Извршна-
та канцеларија на АДКОМ учествуваа на вебинарот 
„Откривање и управување со КОВИД-19 во отпадни-
те води“, кој беше организиран од страна на Светска 
банка и IAWD. 

Целта на организација на овој вебинар беше да се 
зголеми знаењето за тоа што е најново во развојот 
на технологијата на отпадни води и како може да се 
помогне подобро во делот со управување со глобал-
ната пандемија КОВИД-19 и ублажување на нејзино-
то влијание во системите за отпадни води. 

На учесниците на овој вебинар  им беше овозможе-
но  да се стекнат со преглед на знаењето и техно-
лошкиот напредок развиен за време на пандемијата 
и потенцијалот на пристапи за најдобро искористу-
вање за заштита на јавното здравје.

25.06.2020
Онлајн обука 
„Проектен Менаџмент“ бр. 3
На 25-ти јуни 2020 година, проектот „Регионална 
мрежа за развој на капацитетите за водоснабду-
вање и санитарни услуги (RCDN)”, ја организираше 
третата онлајн обука на тема „Проектен Менаџмент“ 
за тренинг менаџерите/фокалните точки, за асо-
цијациите кои се дел од овој проект.

Главната цел на онлајн обуката беше да се подобрат 
вештините на тренинг менаџерите/фокалните точки 
во врска со имплементацијата на проектот RCDN.  
При тоа на истата тренинг менаџерите/фокалните 
точки имаа задача да ја презентираат мониторинг 
матрицата која ја користат при известување за пот-
ребите на проектот.  

 На обуката од страна на АДКОМ учествуваше Тре-
нинг Менаџерот на АДКОМ, Леа Павловиќ.
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28.07.2020
Онлајн обука „Како да организирате 
вебинар“ бр. 2
На 28-ти јули 2020 година, проектот „Регионална 
мрежа за развој на капацитетите за водоснабду-
вање и санитарни услуги (RCDN)”, ја организираше 
втората онлајн обука на тема „Како да организирате 
вебинар“ за тренинг менаџерите/фокалните точки, 
за асоцијациите кои се дел од овој проект.

Главната цел на онлајн обуката беше подобрување 
на знаењето на тренинг менаџерите/фокалните точ-
ки  во врска со организацијата на вебинар. При тоа на 
истата беа споделени конкретни алатки, кои тренинг 
менаџерите/фокалните точки можат да ги користат 
при организацијата на еден вебинар.

 На обуката од страна на АДКОМ учествуваше Тре-
нинг Менаџерот на АДКОМ, Леа Павловиќ.

30.07.2020
Вебинар „Безбедност на вода и 
управување со кризи - основни 
алатки за управување за 
водоводните претпријатија“
На 30-ти јули 2020 година, вработените во Изврш-
ната канцеларија на АДКОМ на покана од страна на  
Асоцијациите од Албанија - SHUKALB и  од Косово 
- SHUKOS уествуваа на вебинарот„Безбедност на 
вода и управување со кризи - основни алатки за уп-
равување за водоводните претпријатија“. 

Главна цел на овој вебинар беше важноста за развој 
на планови за безбедност на вода и управување со 
кризи. 

Посебен осврт од страна на презентерите и учес-
ниците беше даден во делот на комуналните услуги 
како важни алатки за правилно реагирање при ката-
строфи и ризици, истовремено одржувајќи и безбед-
на испорака на одредени услуги за водоснабдување  
релевантни за време на кризата КОВИД-19. 

На самиот вебинар презентерот Кристијан Плохбер-
гер од Австрија ги запозна присутните дека мината-
та година АДКОМ успешно ја спроведе Програмата  
„Безбедност на вода и управување со кризи: Основи 
на континуитет на работење за управување со ри-
зици од катастрофи“ во која програма беа вклучени 
четири ЈКП. Вебинарот беше организиран со под-
дршка на Меѓународната асоцијација на водоснаб-
дителни компании од дунавското сливно подрачје 
(IAWD), како и Energie AG, во рамките на Дунавското 
партнерско учење (D-LeaP). 

Вебинарот беше организиран преку на презентации 
во комбинација со изјави од претставници на регу-
латорните агенции за вода во Албанија и Косово, 
како и од другите централни власти и институции. 
Сите учесниците комуницираа преку коментари и 
прашања. 
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