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БИЛТЕН
Здружение на даватели на комунални услуги
на Република Северна Македонија

Во интервју за „Нова Македонија“, генералниот ди-
ректор на јавното претпријатие „Водовод и канали-
зација“ раскажува за сите предизвици во изминатава 
2020 година, како и за проектите што ја обележија 
годината. Исто така, разговаравме и за работата и ор-

ганизацијата на истата таа во услови на пандемијата што оваа 
година донесе нови, поинакви услови за работа.

l Кој проект ќе го издвоите како најзначаен за 2020 година?
Проект што дефинитивно ја обележи 2020 година е проек-
тот за изградба на Пречистителната станица за отпадни води 

Станицата за пречистување станува реалност за градот Скопје, 
инвестиција во животната средина и идните генерации
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Интервју со 
ДУШКО ВЕСКОВСКИ,
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈП „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ – СКОПЈЕ

– Скопје. Почнувањето на реализацијата на овој проект е од 
есенцијално и суштинско значење за градот Скопје и за ско-
пјани. Тоа е инвестиција во животната средина, но и во ид-
ните генерации. Пречистителната станица за отпадни води 

– Скопје, проект што по 15 години станува реалност за градот 
Скопје, е еколошки капитален проект со капацитет од екви-
валент на 500.000 жители, чија вредност е процената на око-
лу 136 милиони евра, кој ќе овозможи третман на урбаните 
отпадни води во согласност со ЕУ - стандардите, а ќе влијае 
и на намалување на загадувањето на реката Вардар, подоб-
рување на условите во животната средина, а наедно и на по-
добрување на квалитетот на животот на граѓаните на Скопје. 
Со изградбата на пречистителната станица нашата држава ќе 
има над 90 отсто прочистени води, што е еден од критери-
умите што треба да се исполнат при отворање на преговори-
те со ЕУ. Проектот како таков е препознаен тука, но и во Евро-
па, а доказ за тоа се неговото вклучување во Акцискиот план 
за зелен град од страна на Град Скопје и поддршката добиена 
од Владата, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Министерството за финансии, Град Скопје, ЕБОР, 
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ЕИБ и ЕУ - делегацијата. Потврда за големото значење на овој 
проект е и освоената втора награда во категоријата климат-
ска обнова и одржливост, во конкуренција со 47 номинации, 
од кои вкупно 16 компании од 11 земји од светот беа избрани 
за добитници на наградите за одржливост за 2020, во органи-
зација на Европската банка за обнова и развој.

l На професионално поле како ќе ја оцените 2020 година?
Иако исполнета со неизвесност и големи предизвици, 2020-
та беше навистина успешна година на професионално поле. 
Во текот на оваа година не само што ги видовме резултати-
те од вложениот труд во изминатите години туку успеавме, и 
покрај сѐ, да отвориме и нови поглавја, да ги изреализираме 
започнатите проекти, но и да започнеме нови. Особено ме 
радува фактот што успеавме да ја промениме перцепцијата 
на јавноста за оперативноста и дејствувањето на јавните пре-
тпријатија во однос на основната дејност, но и во однос на 
примена на позитивните практики за општествено одговорни 
цели. Имено, во изминатиот период стратегиски и плански 
пристапивме кон реализација на инвестиции во сите сектори 
на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје. Само во 2020 година 
инвестиравме во реконструкција и изградба на нова водовод-
на мрежа во должина од над 20 км и канализациска мрежа во 
должина од над седум километри, за подобрување и обнова 
на водоводната и канализациската мрежа и создавање усло-
ви за непречено водоснабдување и одведување на урбаните 
отпадни води за сите корисници. Во согласност со потребите 
за зголемена мобилност, ефективност и ефикасност во изве-
дувањето на работните активности се обновија возниот парк 
и механизацијата со машини, специјализираните возила и 
опрема. Една од основните дејности на ЈП „Водовод и кана-
лизација“ – Скопје е обезбедување чиста и здрава вода за 
пиење до секој корисник, а тука клучна улога има Секторот 
за санитарна контрола, чии лаборатории први во државата ја 
акредитираа својата работа во согласност со стандардот ИСО 
17025. За потребите на Секторот за санитарна контрола беше 
набавена и нова опрема со што се унапредија процесите за 
изведување на хемиските и микробиолошките анализи за 
испитување на квалитетот на водата за пиење. Живеејќи во 
време на дигитализација и следејќи ги трендовите на новото 
време, како и потребите на корисниците станавме и првото 
јавно претпријатие од оваа дејност, кое лансираше и мобилна 
апликација што е достапна за Андроид и иОС. Освен тоа, тука 
се и електронските услуги што се достапни за граѓаните на 
веб-страницата на претпријатието. Со дигитализација на ус-
лугите, овозможивме поголема достапност и олеснет пристап 
за граѓаните. Водејќи грижа за сите категории корисници се 
поставија и киосци за наплата на неколку локации во градот, 
а секако тука се и наплатните пунктови и дежурно - информа-
тивниот кориснички центар. Со намера за доближување на 
претпријатието до европските претпријатија во континуитет 
се спроведува стандардизација на работните активности. До-
сега е потврдена сертификацијата и акредитацијата на ИСО 
9001, ХАСАП, ИСО 14001, ИСО 17020 и ИСО 17025.

l Ја споменавте општествената одговорност, а неодамна ЈП 
„Водовод и канализација“ – Скопје доби и награда од „СОС 
детското село“ за поттикнување на индивидуалната филан-
тропија. Кои се вашите искуства и впечатоци?
Да. Примената на позитивните практики за општествено одго-
ворни цели е исто така една од активностите што се во фокусот 
на работењето на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје. Сите 
имаме одговорност во креирањето на едно општество во кое 
сакаме да живееме ние и идните генерации. Искуството пока-
жува дека со нашата работа навистина дејствуваме во проме-
на на перцепцијата за дејствувањето на јавните претпријатија 
во поглед на примена на општествено одговорни практики. 

Имено, ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје е првото пре-
тпријатие што целосно употребува еколошка биоразградлива 
рециклирана хартија за печатење на сметките, на кои во текот 
на минатата година корисниците можеа да забележат и пора-
ки за заштита на животната средина. Тоа е кампања што заед-
нички ја спроведуваме во соработка со „Пакомак“, со намера 
за издигнување на свеста на граѓаните за заштита на живот-
ната средина. Освен тоа, во изминатиот период спроведовме 
и неколку кампањи за издигнување на свеста за заштита на 
водоснабдувачкиот и канализацискиот систем и на животна-
та средина воопшто. Секојдневно сме сведоци на последици-
те од климатските промени во светот, но и кај нас. Имајќи го 
предвид фактот дека ние користиме и пиеме вода од приро-
ден извор, Рашче, како и потребата за негова заштита, во сора-
ботка со водоводот „Будимпешта“ пристапивме кон изработка 
на заеднички проект за намалување на загубите на вода и за 
справување со климатските промени. Овој проект е во фаза на 
имплементација и истиот тој е финансиран со грант од ВБГЦ. 
А соработката со „СОС детското село“, е соработка за која сме 
навистина и горди и емотивно поврзани. Признанието за пот-
тикнување на индивидуалната филантропија во 2020 г., кое го 
добивме од „СОС детското село“, по повод одбележување на 
Меѓународниот ден на човечката солидарност, е потврда за 
нашата несебична поддршка како прво јавно претпријатие што 
се вклучува во поддршка на мисијата на „СОС детското село“, 
кое згрижува деца и младинци без родители и родителска 
грижа. Оваа соработка започна непосредно пред самиот по-
четок на пандемијата на коронавирусот, но за краток период 
успеавме да реализираме повеќе активности и преку повици 
испратени со сметките во печатена и електронска форма да 
влијаеме на ширењето и поттикнувањето на индивидуалната 
филантропија.

l Со оглед на пандемијата на ковид-19, како се одвиваше 
работата на водоводното претпријатие во однос на намален 
кадар и сл.?
За жал, се соочивме со пандемијата предизвикана од ко-
вид-19. Како и целиот свет, така и ние, бевме затекнати од 
случувањата, но пристапивме кон преземање мерки за заш-
тита и организирање на работата во согласност со услови-
те. Успеавме да не го запреме работниот процес и успешно 
се справивме и се справуваме со ситуацијата, со работа од 
дома, онаму каде што имаше можност за истото тоа, со ор-
ганизирање ротации на тимовите и со работа во смени. Во 
овој период, покрај вработените, имавме задача да ги заш-
титиме и корисниците и да ги задоволиме нивните потреби. 
Водоснабдувањето беше и е непрекинато, а во согласност со 
препораките на РКЕ, за време на ковид-кризата не се исклу-
чуваат должници. Исто така спроведовме и акции за наплата 
на долговите без камата за задоцнето плаќање и можност за 
исплата на долговите на рати. Секако, голема улога во овој 
период имаше и достапноста на електронските услуги. Се на-
девам дека пандемијата ќе заврши и набрзо ќе се вратиме во 

„старата нормала“.
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Иако исполнета со неизвесност и големи 
предизвици, 2020-та беше навистина 
успешна година на професионално поле. 
Во текот на оваа година не само што ги 
видовме резултатите од вложениот труд во 
изминатите години туку успеавме, и покрај 
сѐ, да отвориме и нови поглавја, да ги 
изреализираме започнатите проекти, но и да 
започнеме нови
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l На што ќе се фокусирате во 2021 година?
Во 2021 година ќе се фокусираме на завршување на започна-
тите активности, реализација на започнатите проекти, но и на 
нови проекти и инвестиции мотивирани од досегашните ус-
песи. Ќе продолжиме во насока на развивање и подобрување 
буквално на сите сегменти од нашето работење. Посебен ак-
цент ставаме на постапката за изградба на Пречистителната 
станица за отпадни води – Скопје и на намалување на загуби-
те на вода до 10 отсто, како дел од приоритетните активности. 
Следуваат нови инвестиции за изградба и реконструкција на 
водоводна и канализациската мрежа, но и за механизација 
без која не би можеле да се извршуваат секојдневните актив-
ности на нашето претпријатие. Продолжуваме со модерни-
зација на нашите лаборатории, со процесот на поставување 
водомери со далечинско отчитување, како и со имплемента-
ција на СКАДА-системот, кој се однесува на дигитален мони-
торинг во реално време на самата мрежа.

l Што ќе си посакате себеси како директор во наредната 
година?
Како човек, ќе посакам крај на пандемијата, многу здравје за 
сите, излез од кризата што ни го промени секојдневието. Ќе 
посакам нова енергија што ќе донесе нови почетоци, нови 
перспективи и можности за секој од нас. Ќе посакам многу 
насмеани и задоволни лица од сите генерации. Како директор 
ќе посакам успешна година, која ќе биде од корист за нашите 
корисници, претпријатието, сите колеги и за сите граѓани на 
градот Скопје. Подобра и посигурна иднина за сите генерации.

Превземено од: https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/
skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b
0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d
1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a
%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-
%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477
yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
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Проект: „Поддршка на општините и јавните комунални 
претпријатија за справување со  кризата Covid19“

Пандемијата на КОВИД-19 
најверојатно ќе потрае во гло-
бални рамки што значи дека и 
јавните комунални претприја-
тија (ЈКП) во Република Север-

на Македонија ќе продолжат да ги дава-
ат своите услуги во услови на постоење 
на криза. 
Непостоењето на воспоставен систем-
ски пристап во ЈКП за управување со 
кризи, недостатокот од плански доку-
менти во ЈКП за континуитет во рабо-
тењето во услови на кризи, како и посто-
ечката ад-хок комуникација помеѓу ЕЛС 
и ЈКП, ја наметнуваат потребата од јак-
нење на свесноста за планирање и вос-
поставување на организиран пристап 
за обезбедување континуитет во рабо-
тењето во услови на криза. 
За таа цел, АДКОМ во соработка со ГИЗ 
и IAWD преку проектот „Поддршка на општините и јавните 
комунални претпријатија за справување со кризата COVID 
19”, започнува со надградба на Програмата за Безбедност на 
вода и Управување со кризи во претпријатијата за водоснаб-
дување и отпадни води, со акцент на работа во криза од пан-
демија на COVID-19.
Изборот за вклучување на ЈКП е резултат на минатогодишното 
учеството во програмата „Безбедност на вода и управување 
со кризи”, каде  тимовите на ЈКП Комуналец -Струмица, КЈП 
Водовод Кочани, ЈКП Комуналец - Неготино и ЈКП Водовод и 
канализација - Прилеп, имаа активно учество и истата беше 
спроведена во период јули - септември 2019 год.
Преку овој проект се планира развивање на модел и мето-
дологија за развој на применета стратегија и планови за не-
предвидени ситуации за управување со ризици и планирање 
на безбедност на вода и / или цврст отпад, вклучувајќи об-
разец за стандардни оперативни процедури (СОП) за јавните 
комунални претпријатија и општините.

Главната цел на проектот е да се изградат капацитетите на 
АДКОМ за да може да ја зајакне отпорноста на општините 
преку зголемување на ефективноста и ефикасноста на нивни-
те јавни комунални претпријатија, за подобро обезбедување 
на водни услуги.
Специфичните цели на проектот се: 

1. Да се развие модел за градење на капацитети на ниво 
на асоцијација за да им се овозможи на јавните ко-
мунални претпријатија да подготват прилагодени ин-
ституционални капацитети за управување со ризици и 
кризи поврзани со COVID 19; 

2. Да се надгради материјалот за обука на D-LeaP за без-
бедност на вода и управување со кризи (да вклучува 
собирање на отпадни води, третман на отпадни води и 
цврст отпад) и да се прилагоди на националниот кон-
текст на Република Северна Македонија поврзан со 
пандемијата COVID-19; 

3. Да се изработи Упатство/урнек за припрема на модел 

https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/skopje/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5/?fbclid=IwAR25ldPVg74wXteBHQIImLM6i4Lj7477yS_v4lLvCNgb43OdbDxKI722JZY
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Здружение на даватели на комунални услуги на Република Северна Македонија

за стандарден Оперативен План за одговор при итни 
случаи/оперативни процедури за јавни комунални 
претпријатија и општини; 3) да се обезбеди обука за 
членовите на тимовите за управување со кризи и упра-
вување со ризик на ЈКП.

Проектот има кратко време за реализација и сите актив-
ности преку истиот проект мора да бидат финализирани до 
31.01.2021 год. 

Во текот на 2020 год беа организирани три заеднички онлајн 
работилници:

 y 03.12.2020 год -  Воведна работилница со сите 4 ЈКП
 y 16.12.2020 год. - Работилница 1 – заедничка работил-

ница со сите 4 ЈКП  
 y 22.12.2020 год. - Работилница 2 – заедничка работил-

ница со сите 4 ЈКП
Во јануари 2021 година ќе следи по една работилница за се-
кое ЈКП поодделно.



5

Здружение на даватели на комунални услуги на Република Северна Македонија

АДКОМ и Проект „Отворен регионален фонд 
за модернизација на општинските услуги, 
одговор на КОВИД -19“

АДКОМ преку Проектот „Отворен регионален фонд за 
модернизација на општинските услуги – одговор на 
Covid-19“ имплементиран од Германската агенција 
за меѓународна соработка (ГИЗ), обезбеди пакети со 

материјали  и опрема за 23 јавните комунални претпријатија 
кои учествуваат во проекти финансирани од Германската Вла-
да. Примопредавањето на пакетите со материјали  и опрема 
се изврши на 16.11.2020 година во Скопје.
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АДКОМ – Здружение на даватели на комунални услу-
ги на Македонија, ја поздравува одлуката на Владата 
за одобрување на средства од Буџетот за 2020 годи-
на во износ од 144.260.500 денари на 89 јавни кому-
нални претпријатија -членки на Здружението.

Ова, како што посочуваат од АДКОМ, е значајна мерка од Про-
грамата за справување со КОВИД–19 кризата како еднократна 
финансиска помош и ќе значи голема поддршка и помош за 
надминување на тешката материјална состојба во претприја-
тијата.

– Оваа одлука на Владата доаѓа по средбата на претставници-
те на АДКОМ со премиерот Зоран Заев, на која го запознаа со 
тешката финансиска состојба на комуналните претпријатија 
и актуелните проблеми кои се однесуваат на даночни и друг 
вид финансиски олеснувања и субвенции со цел да ја подобрат 
ефикасноста на своето работење, наведуваат од АДКОМ.

АДКОМ, додаваат, го отвори и прашањето Владата, во соработ-
ка со државните институции, да најде решение за отпис на ка-
матите за долгови што ги имаат јавните комунални претприја-
тија кон државните институции.

– Јавните комунални претпријатија, во изминатиот период за 
време на пандемијата, ги прават сите неопходни чекори за 
безбедно работење и обезбедување на здрава вода за пиење 
и чиста животна средина во интерес на граѓаните. Премиерот 
и ресорните министри изразија цврста волја да им се даде 
силна поддршка во претстојниот период, а тоа се реализира 
со одлуката донесена на 24 седница на Владата, се наведува 
во соопштението.

Превземено од: https://kanal5.com.mk/adkom-navremena-e-
odlukata-na-vladata-za-odobruvanje-na-144-260-500-denari-za-
89-jkp/a449733 

АДКОМ: Навремена е одлуката на Владата за 
одобрување на 144.260.500 денари за 89 јавни 
комунални претпријатија

https://kanal5.com.mk/adkom-navremena-e-odlukata-na-vladata-za-odobruvanje-na-144-260-500-denari-za-89-jkp/a449733
https://kanal5.com.mk/adkom-navremena-e-odlukata-na-vladata-za-odobruvanje-na-144-260-500-denari-za-89-jkp/a449733
https://kanal5.com.mk/adkom-navremena-e-odlukata-na-vladata-za-odobruvanje-na-144-260-500-denari-za-89-jkp/a449733
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ЈП „Водовод и канализација“ со помош на „Водовод Бу-
димпешта“ доби грант од 122.000 евра за реализација 
на проекти за ефикасно водоснабдување и откривање 
на загубите на вода. Грантот е добиен од Вестерн Бал-
канс Грин Центар, инструмент основан во Унгарија за 

поддршка на зелената транзиција во земјите од Западен Бал-
кан.
Проектот со кои аплицирање претпријатието од Скопје е на-
словен „Намалување на ефектите од климатските промени, 
зголемување на ефикасноста на водоснабдувањето, употре-
бата на енергија, планирање на реконструкции  и обезбеду-
вање на непрекинато водоснабдување во определени зони 
во Скопје, главниот град на Северна Македонија“,
Проектот, во согласност со целите на Парискиот Договор за 
климатски промени, вклучува значајно намалување, конти-
нуиран мониторинг на загубите на водата и идентификација 
на причините за дефекти на цевките.

„За целите на проектот се формирани тимови од двете страни, 
ЈП „Водовод и канализација“ и „Водовод Будимпешта“, соста-
вени од стручни лица, претставници на повеќе сектори. Дел 
од активностите ќе се одвиваат онлајн, а останатиот дел, пов-
торно согласно условите и со физичко присуство и практична 

изведба. Во проектот се предвидени 6 фази за реализација. 
Првата фаза вклучува одредување на простор кој ќе се ис-
тражува, анализа на локација, ревизија на нефактурираната 
вода, како и енергетска ревизија на целиот водоснабдителен 
систем. 
Во втората фаза ќе се постави апаратура за собирање на по-
датоци за притисокот и водомерите поставени во одредената 
област, со цел формирање на база на податоци за понато-
мошно изведување на истражувањето. Третата фаза вклучу-
ва откривање на скриени истекувања, односно губитоци на 
вода, пукнатини на цевките, одредување на точната локација 
на овие случаи. Четвртата фаза вклучува прибирање на по-
датоци, поправка на грешки, евалуација, планови за рекон-
струкција, едукација“, велат од ЈП „Водовод и канализација“.
Целта на проектот, во согласност со целите на Парискиот До-
говор за климатски промени, вклучува значајно намалување, 
континуиран мониторинг на загубите на водата и идентифи-
кација на причините за дефекти на цевките.

Превземено од: https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/
pretprijatijata-za-vodovod-na-skopje-i-budimpeshta-so-
zaednichki-proekt-za-namaluvane-na-zagubite-na-voda/ 

Претпријатијата за Водовод на Скопје и Будимпешта со 
заеднички проект за намалување на загубите на вода

https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/pretprijatijata-za-vodovod-na-skopje-i-budimpeshta-so-zaednichki-proekt-za-namaluvane-na-zagubite-na-voda/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/pretprijatijata-za-vodovod-na-skopje-i-budimpeshta-so-zaednichki-proekt-za-namaluvane-na-zagubite-na-voda/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/pretprijatijata-za-vodovod-na-skopje-i-budimpeshta-so-zaednichki-proekt-za-namaluvane-na-zagubite-na-voda/
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Депонирани абразивни средства со кои ќе се делува  
во зимски услови

Согласно законските обврски кои ги има Ј.П.„Охридски 
Комуналец“ околу одржувањето на јавните повр-
шини во зимски услови и  „Програмата за зимско 
одржување на територијата на општина Охрид”  на 
повеќе локации во градот и руралните места  де-

понирани се вреќи со сол и ризла кои нашите служби и жи-
телите можат да ги користат превентивно за справување со 
голомразица и снежни врнежи и тоа: „Стар Град„, У.З. „Гоце 
Делчев“ (бараки), ул.„Питу Гули“, ул „Јане Сандански“ (пункт 

„Мини маркет“), по сите воспитно-образовни институции на 

територијата на општина Охрид, покрај фреквентните со-
обраќајниции и руралните подрачја кои се наоѓаат на поголе-
ма надморска висина и  тоа:  с.Елшани, с.Долно Коњско, нас.
Исток, с.Рача, с.Рамне, с.Велестово, с.Куратица и с.Велгошти. 
Екипирани се сите дежурни служби, механизација, набавени 
се абразивни средства и дефинирани се улиците по кои ќе се 
делува според приоритет.

Превземено од: https://www.ohridskikomunalec.com.mk/2020/
deponirani-abrazivni-sredstva-so-koi-ke-se-deluva-vo-zimski-uslovi/ 

https://www.ohridskikomunalec.com.mk/2020/deponirani-abrazivni-sredstva-so-koi-ke-se-deluva-vo-zimski-uslovi/
https://www.ohridskikomunalec.com.mk/2020/deponirani-abrazivni-sredstva-so-koi-ke-se-deluva-vo-zimski-uslovi/
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ЈКП Комунална Хигиена – Скопје на листата на 200-те најголеми и 
најуспешни фирми во Република Северна Македонија за 2019-тата година

Превземено од; http://khigiena.com.mk/content/?id=3350

http://khigiena.com.mk/content/?id=3350
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„Ние се уште се залагаме РКЕ во целост да ја преземе 
ингеренцијата и за определување на цените на водните услуги“

Р егулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги (РКЕ) со Предлог-законот за Комунален от-
пад, што е во крајна фаза на усвојување, ќе биде 
одговорна и за определување на цените на кому-
налниот отпад така што годинава ќе се зголемат 

нејзините ингеренции во делот на водни услуги, најави 
за МИА претседателот на РКЕ Марко Бислимоски.

-Дополнително ние се уште се залагаме РКЕ во целост 
да ја преземе ингеренцијата и за определување на це-
ните на водните услуги, бидејќи досега определуваме 
само минимална и максимална цена, а потоа советите 
на општините ги носат крајните цени во тие рамки. Ба-
раме РКЕ да ги носи крајните цени за водните услуги, 
потенцира Бислимоски во интервју за МИА.

Во делот на водните услуги, додаде, РКЕ веќе ги опреде-
ли минималната и максималната цена за водните услуги 

и 95 отсто од јавните комунални претпријатија се дви-
жат во рамките на цените, односно минималната цена 
е нешто пониска од постојната, а максималната нешто 
повисока.

-Карактеристично е што со минималната цена не се зе-
мени во предвид инвестициите и очекувањата се дека е 
само за преживување на јавните комунални претприја-
тија. Поради тоа, во изминатиот период се случуваше во 
повеќе општини во државата да имаме подолготрајни 
дефекти на водоснабдувачките системи што се одразу-
ва на работењето на јавните комунални претпријатија и 
многу малку се инвестира во водоводната инфраструк-
тура во државата, посочи Бислимоски во интервјуто за 
МИА, кое наскоро ќе биде објавено во целост./МИА

Превземено од: https://kanal5.com.mk/bislimoski-za-mia-kje-se-
zgolemat-ingerenciite-na-rke-vo-delot-na-vodni-uslugi/a455828

https://kanal5.com.mk/bislimoski-za-mia-kje-se-zgolemat-ingerenciite-na-rke-vo-delot-na-vodni-uslugi/a455828
https://kanal5.com.mk/bislimoski-za-mia-kje-se-zgolemat-ingerenciite-na-rke-vo-delot-na-vodni-uslugi/a455828
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Проектот за пречистителната станица – Скопје  
доби втора награда од ЕБОР

ЈП Водовод и канализација Скопје е добитник на втора-
та (сребрена) награда на Sustainability Awards 2020, во 
организација на Европската Банка за Обнова и Развој-
ЕБОР, соопшти генералниот директор Душко Весковски 
на својот Фејсбук профил.

Проектот за пречистителната станица – Скопје ја освои втора-
та награда во категоријата климатска обнова и одржливост, 
во конкуренција од 47 номинации. Вкупно 16 компании од 11 
земји во светот беа избрани за добитници на овогодинешни-
те награди.

Пречистителната станица за отпадни води – Скопје ќе биде 
со капацитет од еквивалент на 500.000 жители и е еколош-
ки капитален проект, чија вредност е процената на околу 136 
милиони евра, кој ќе овозможи третман на урбаните отпадни 
води согласно ЕУ стандардите, а ќе делува и на намалување 
на загадувањето на реката Вардар, подобрување на условите 
во животната средина, а воедно и подобрување на квалите-
тот на живот на граѓаните на град Скопје.

Превземено од: https://civilmedia.mk/proektot-za-
prechistitelnata-stanitsa-skopje-dobi-vtora-nagrada-od-ebor/

https://civilmedia.mk/proektot-za-prechistitelnata-stanitsa-skopje-dobi-vtora-nagrada-od-ebor/
https://civilmedia.mk/proektot-za-prechistitelnata-stanitsa-skopje-dobi-vtora-nagrada-od-ebor/
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КЈП „Водовод“ Кочани во периодот  
септември - декември, 2020 год.

ЈКП „Илинден“ Илинден во периодот  
септември - декември, 2020 год.

Инвестиции (септември - декември) 
2020 година
Придобивки од инвестиција во ПСОВ (Пречистителна станица 
за отпадни води) Мојанци.

Од месец Септември 2020 година со третирањето на отпад-
ната мил започна и производство на природен биогас–метан, 
прочистување на добиениот гас (процес на десулфуризација 
на метанот) и производство на електрична енергија од околу 
800 kWh/дневно. 

Произведен е компост со висок квалитет со издржани хе-
миски и физички својства за кој се добиени позитивни лабо-
раториски испитувања од акредитирани лаборатории како и 
Препорака за упис на компостот во регистерот на природни 
ѓубрива од лабораторијата на земјоделскиот институт во Ско-
пје. Се очекува дека ќе биде достапен за употреба веќе за 
следната сеидба. 

Инвестиција експлоатационен бунар во 
бунарско лежиште Грдовски орман
Од крајот на месец Октомври 2020 година во функција е нов 
експлоатационен бунар со длабочина од 50 метри и Ф400 
со издашност од 40 л/с. Во склоп на бунарот е ѕидана куќич-
ка, електроормар како и потопен длабински пумпен агрегат 
со моќност од 11 kW. Вкупната инвестиција изнесува 40.000 
евра.

 y Учество во пилот - проект за селектирање отпад од стаклена ам-
балажа финансиран од ГИЗ преку ЗЕЛС во кој учествуваат две 
општини од Македонија: Илинден и Штип. Во рамките на про-
ектот се определуваат локации на територијата на о.Илинден 
на кои се поставуваат специјални контејнери за одложување 
на отпад од стаклена амбалажа. Локациите се распределени 
во сите 12 населени места од подрачјето на општина Илинден, 
а во овој период се определени 13 нови локации.

 y Одржување и проширување на мрежата за улично осветлу-
вање

o Извршена е замена на 268 прегорени сијалици;

o Извршено е проширување на мрежата за улично осветлу-
вање во должина од 1.090 м. со 46 нови сијалични места.  

 y Уредување на јавна површина од 1000 м2 кај спортскиот те-
рен во н.м.Кадино, притоа се донесени и растурени 70м3 ква-
литетна земја, извршено е фино планирање на површината  и 
сеење на тревно семе.

 y Извршена е припрема за зимскиот период: адаптиран и ста-
вен во состојба на приправност камион опремен со нож за 
чистење снег и механизам за растурање сол и ризла по па-
тиштата како и 3 градежни машини.


