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ЈАНУАРИ 2020

16.01.2020
Состанок на редакциски одбор за 
единаесеттата меѓународна конфе-
ренција „Модернизација и одржли-
вост на комуналните услуги“ во орга-
низација на АДКОМ 
На 16-ти јануари 2020 год во просториите на изврш-
ната канцеларија на АДКОМ беше одржан првиот 
состанок на членовите на редакцискиот одбор за 
претстојната единаесетта меѓународна конферен-
ција, во организација на АДКОМ. На состанокот при-
суствуваа: г-ѓа Ана Петровска - Државен Секретар 
во Министерство за животна средина и просторно 
планирање на Република Северна Македонија, г-ѓа 
Линдита Шакири  - Технички Директор во ЈП „Водо-
вод и Канализација“ Скопје, г-ѓа Станислава Додева 
- Национален програмски советник од Швајцарска-
та Амбасада, г-ѓа Анастасија Стефановска - Сове-
тник во Регулаторна комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, г-ѓа На-
таша Бакреска  -  Менаџер за животна средина во 
УСЈЕ, г-дин Јане Вртески  -  Менаџмент консултант 
и вработените во АДКОМ. 

Состанокот го водеше Извршниот Директор на 
АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска. Присутните на 
состанокот ги одредија петте панел сесии кои ќе ги 
опфатат следниве теми: 

1. Регулирање во водните услуги

2. Како до одржливи пречистителни станици за 
отпадни води (ПСОВ)?

1. Модернизација на ЈКП 

2. Управување со отпад 

3. Регулација на цената на отпадот- Формирање 
на цената за управување со отпад - независна 
регулаторна комисија или одлука на општин-
ските совети?

Од страна на г-ѓа Стојановска присутните беа из-
вестени дека се планира петте панел сесии да бидат 
поделени во два конференциски дена, додека пак 
зборникот на трудови по завршувањето на конфе-
ренцијата ќе биде објавен во електронска форма. 
Членовите на редакцискиот одбор на состанокот беа 
информирани дека во рамки на конференцијата ќе 
биде организирана техничка изложба на компании 
чија работа е во корелација со работењето на ЈКП. 

22.01.2020
Осумнаесетта седница на Управен 
одбор на АДКОМ 

На 22-ри јануари 2020 год во Скопје, се одржа осум-
наесеттата седница на Управниот одбор на АДКОМ. 
На седница присутните членови на Управниот одбор 
ги дискутираа активности на АДКОМ реализирани во 
изминатиот период. А притоа од страна на Извршниот 
Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска,  при-
сутните беа информирани за организационите актив-
ности во врска со претстојната единаесетта меѓуна-
родна конференција, која се планира да се одржи во 
јуни 2020 година. На седницата се дискутираше и за 
активностите поврзани со набавка за механизација 
за потребите на ЈКП, според изготвениот позициски 
документ од страна на АДКОМ. Согласно планирани-
те активности на извршната канцеларија на АДКОМ, 
членовите на Управниот Одбор на АДКОМ ги одредија 
и темите за донаторска средба како и за експертска-
та дебата кои треба да се одржат во февруари 2020 
година. 

30.01.2020
Состанок на Комисија за пазари на 
АДКОМ 
На 30-ти јануари 2020 год, во просториите на из-
вршната канцеларија на АДКОМ членовите на Коми-
сијата за пазари на АДКОМ одржаа состанок. Чле-
новите на комисијата работеа согласно дневниот 
ред на избор на Претседателство на комисијата, из-
готвување на план за работа на комисијата за 2020 
година, беше водена и дискусија за намалување на 
стапката на ДДВ од 18% на 5 % за услугата пазари 
и се даваа предлози за изменување на Законската 
регулатива во делот на давање на поголеми надлеж-
ности на Општината за услугата пазари. 

Членовите на комисијата се сложија дека во текот на 
2020 година ќе се одржуваат редовни состаноци на 
секои три месеци. За следниот состанок сите членови 
на комисијата ќе имаат изготвено предлог активнос-
ти за работа на комисијата и истите ќе бидат ставени 
во годишната програма за работа на комисијата. По 
однос на намалување на стапката на ДДВ од 18% на 
5% на состанокот членовите на комисијата донесоа 
заклучок правната комисија на АДКОМ да одржи со-
станок и да изготви барање за намалување на стапка-
та на ДДВ од 18 на 5 % за услугата пазари. По однос на 
измена на Законската регулатива во делот на давање 
на поголеми надлежности на Општината за услугата 
пазари од страна на присутните се зазема став да се 
разгледаат измените во Законот за пазари и доколку 
таму не се смени делот со издавање на лиценци да се 
разговара со Министерство за локална самоуправа 
да можат јавните комунални претпријатија да ги изда-
ваат лиценците на пазарџиите. 
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04.02.2020
Експертска дебата за енергетска 
ефикасност во Јавните комунални 
претпријатија
На 04-ти февруари 2020 година Тренинг Центарот 
на АДКОМ, во соработка и со поддршка на Проектот 
RCDN, организираа експертска дебата за енергет-
ска ефикасност во Јавните комунални претпријатија 
(ЈКП).

Модераторот, г-дин Јане Вртески ја отвори експерт-
ската дебата најпрво поздравувајќи ги присутните, а 
потоа посочувајќи дека специфичната цел на оваа 
експертската дебата е да се подигне свесноста кај 
експертската јавност од различни институции за по-
тенцијалите и користа од политиките и мерките за 
енергетска ефикасност во ЈКП. Модераторот ја пре-
зентираше агендата и потоа збор му даде на г-дин 
Зоранчо Георгиев, кој ги презентираше првичните 
искуства од примената на мерки за енергетска ефи-
касност во КЈП „Водовод“ Кочани. 

Во својата презентација г-дин Георгиев информира-
ше дека од минатата година КЈП „Водовод“ Кочани со 
поддршка од страна на SECO, изградени се главен ко-
лектор за одведување на отпадните води во должина 
од 10 км и секундарни колектори во должина од 4,5 км, 
а при тоа се поставени и вкупно 11 енергетски прео-
бразувачи на моќност – инвертери.  Г-дин Георгиев ја 
презентираше листата на потребната документација 
за регистрација и дозвола за работа на фотонапон-
ската централа, како и начинот за работа на истата. 

Следното излагање беше од страна на г-дин Драган 
Чоробенски, ЈП „Водовод“ Куманово, кој при своја-
та презентација ги сподели искуства од регионот 
за енергетска ефикасност во ЈКП – пример од Ре-
публика Албанија. Г-дин Чоробенски даде краток 
осврт во врска со поттикот за енергетската ефи-
касност, ставајќи акцент на заштедата на енергија и 
економските придобивки од страна на самите јавни 
претпријатија. Притоа беа презентирани системи-
те - потрошувачи на енергија во водоснабдителните 
претпријатија и прикажани чекорите и мерките за 
управување со енергетската ефикасност. 

Г-дин Радо Русев, IAWD, Консултант,  имаше своја пре-
зентација на тема „Создавање на капацитети во ЈКП за 
примена на мерки за енергетска ефикасност“ при што 
даде краток осврт за програмата креирана од страна 
на IAWD и ги потенцираше придобивките од истата при 
спроведување преку тренинг центарот на АДКОМ:

•	 Локална АДКОМ програма и македонски обу-
чувачи

•	 Пристап до меѓународни обучувачи 

•	 Софтвер и опрема за теренски мерења на рас-
полагање на учесниците

•	 Потенцијална можност за финансирање на 
проекти за енергетска ефикасност

По презентациите беше отворена и дискусија, каде 
што главните заклучоци беа следните:

1. Мерките за енергетска ефикасност се еден 
од двигателите кои можат да придонесат кон 
поефикасно и ефективно работење на ЈКП, а 
со тоа и  крајните корисници – граѓаните да ги 
добијат услугите по пониска цена. 

2. ЈКП имаат големи трошоци за одржување на 
пречистителните станици за отпадна вода и 
со цел намалување на истите потребно е да се 
преземат мерки за енергетска ефикасност. ЈКП 
кои имаат изградено фотонапонската централа 
и произведуваат електрична енергија, поради 
ограничувањата на законската легислатива, 
конкретно со законот за комунални дејности, 
немаат можност директно истата да ја продава-
ат.  

3. АДКОМ во соработка со ЗЕЛС и Државниот 
инспекторат при Министерството за транспорт 
и врски да иницираат измени во законот за ко-
мунални услуги, при што услугите на ЈКП би се 
прошириле и би биле во согласност со најнови-
те потреби на ЈКП, со крајна цел подобрување 
на услугите и во интерес на граѓаните. 

4. Потреба од зајакнување на капацитетите на ЈКП 
и спроведување на програмата енергетска ефи-
касност преку тренинг центарот на АДКОМ.

11.02.2020
Седница на Надзорен и Управен 
Одбор на АДКОМ, Годишно 
Собрание 
На 11-ти февруари 2020 година во Скопје, АДКОМ 
одржа седници на Управниот и Надзорниот Одбор и 
Годишното Собрание. На деветтата седница на Над-
зорниот Одбор од страна на присутните членови, со-
гласно дневниот ред беше разгледан и усвоен дело-
вникот за работа на Надзорниот одбор. 

На седницата на Управниот Одбор членовите рабо-
теа согласно изгласаниот дневен ред и од страна на 
Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стоја-
новска,  беа запознаени со извршената измена на 
датум и место на одржување на единаесеттата меѓу-
народна конференција која ќе се одржи во Охрид – 
хотел Метропол од 08 до 10 јуни 2020 година. На се-
дницата од страна на членовите на Управниот Одбор 
беа усвоени деловникот за работа на У.О на АДКОМ 
и беше разгледана и усвоена завршната сметка на 
АДКОМ за 2019 год. 

Во присуство на делегатите на Собранието на АД-
КОМ се одржа седницата на годишното собрание. 
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Седницата ја водеше Заменик Претседателот на У.О 
на АДКОМ г-дин Мазулм Леши и се работеше со-
гласно усвоениот дневен ред. Г-дин Леши,  истакна 
дека  сите ЈКП кои се членки во АДКОМ треба актив-
но да учествуваат во сите активности кои се спро-
ведуваат во асоцијацијата. По однос на усвојување 
на деловникот за работа на собранието на АДКОМ, 
Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Стојановска 
ги извести присутните дека  истиот е ревидиран и 
усвоен од членовите на Управниот и Надзорниот Од-
бор на АДКОМ каде се направени одредени измени. 
Присутните делегати на собранието беа запознаени 
и со направените измени во статутот на АДКОМ за 
период 2020 – 2022 година и едногласно го усвоија 
истиот. Делегатите на собранието на АДКОМ доне-
соа одлука за усогласување на називот на АДКОМ 
во името каде треба да се додаде промената на име-
то на државата и во иднина целосното име ќе гласи: 
АДКОМ – Здружение на даватели на комунални ус-
луги на Република Северна Македонија. 

Во однос на извештај за работењето на АДКОМ во 
2019 година г-ѓа Фани Карамиха Петрушева пред 
присутните накратко се осврна на позначајните ре-
ализирани активности од страна на АДКОМ во текот 
на 2019 година. 

На седницата на годишното собрание Претседате-
лот на Надзорниот одбор на АДКОМ г-дин Зоран Ја-
нев говореше во врска со усвоената завршна смет-
ка на АДКОМ за 2019 година и финансискиот план 
за 2020 година. Присутните Делегати на АДКОМ 
едногласно и без забелешки ги усвоија истите.

На седницата пред присутните свое излагање има-
ше и г-ца Леа Павловиќ, која даде преглед на бизнис 
планот за 2020-2022 година и годишната програма 
на АДКОМ. По деталното претставувањето  на исти-
те, заменик претседателот на АДКОМ истите ги ста-
ви на гласање и од страна на делегатите на АДКОМ 
едногласно беа усвоени.

11.02.2020
Состанок со СЕКО и ГИЗ
На 11-ти февруари 2020 година беше одржан соста-
нок помеѓу тимот и дел од членови од Управниот и 
Надзорниот одбор на АДКОМ, Германската агенција 
за меѓународна соработка (ГИЗ) и швајцарскиот Др-
жавен секретаријат за економски прашања (SECO). 
На состанокот најпрво од страна на извршниот ди-
ректор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска беа на-
ведени позначајните активности, спроведени од 
страна на АДКОМ, а подржани од ГИЗ И СЕКО, во те-
кот на 2018-2020 год. А по спроведената дискусија, 
од страна на АДКОМ беа презентирани и идните ак-
тивности за кои е потребна поддршка од страна на  
СЕКО и ГИЗ. 

12.02.2020
Втор состанок на членовите на 
Редакциски Одбор за единаесетта 
меѓународна конференција 
„Модернизација и одржливост на 
комуналните услуги“ во организација 
на АДКОМ 
На 12-ти февруари 2020 година во извршната кан-
целарија на АДКОМ се одржа вториот работен со-
станок на членовите на редакцискиот одбор за 
претстојната единаесетта меѓународна конферен-
ција. На состанокот присутните ги дефинираа под 
темите во петте панел сесии. Притоа секоја од ин-
ституциите, како членови на редакцискиот одбор по-
сочи панелисти кои се планира да бидат поканети и 
да земат учество на конференцијата.

18.02.2020
Состанок на Правна комисија на 
АДКОМ 
На 18-ти февруари 2020 год се одржа состанокот на 
правната комисија на АДКОМ. На состанокот при-
сутните членови на комисијата работеа на изготву-
вање на барање за намалување на стапката на ДДВ 
од 18% на 5% за услугата пазари. При тоа на соста-
нокот се работеше и на изготвување предлог на ба-
рање за измена на Законот за комунални дејности, 
со цел овозможување на ЈКП да се занимаваат со 
не комунални – дополнителни дејности. Правната 
комисија работеше и на предлог за поголема уло-
га на Единиците на локална самоуправа и Јавните 
комунални претпријатија во делот на издавање на 
лиценци на пазарџиите и се изготвуваше преглед 
на законската регулатива за комунални дејности во 
делот кој треба да претрпи измени. 

20.02.2020 
Програмата „Комерцијална 
ефикасност“
На 20-ти февруари 2020 год во Делчево се одржа 
работен состанок на кој присуствуваа г-ѓа Фани Ка-
рамиха Петрушева и г-ца Леа Павловиќ, вработени 
во Извршната канцеларија на АДКОМ, како и кон-
султантот г-дин Јане Вртески. Работната средба 
беше организирана со цел пред вработените од ЈКП 
Делчево, Берово и Пехчево да се презентира   про-
грамата „Комерцијална ефикасност“.  

Состанокот го водеше г-дин Радо Русев, консул-
тант од Република Бугарија, кој имаше подготвено   
презентација на тема комерцијална ефикасност и 
важноста на истата при работењето на ЈКП. Пре-
ку специфични примери присутните вработени од 
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ЈКП Делчево, Берово и Пехчево беа во можност да 
се запознаат за начинот на поефикасна контрола на 
читачите на водомерите, пристап до водомерите   и 
контрола врз потенцијалната потрошувачка на ко-
рисниците.

26.02.2020
Донаторска тркалезна маса 
„Постигнувања и предизвици во 
комуналниот сектор“
На 26-ти февруари 2020 година АДКОМ ја одржа 
првата донаторската маса на тема „Постигнувања и 
предизвици во комуналниот сектор“.

Главната цел на оваа донаторската маса беше да 
помогне во споделувањето на информации помеѓу 
клучните чинители за работата и интересот во кому-
налниот сектор.

Донаторската маса беше отворена од страна на Мо-
дераторот г-дин Јане Вртески, при што беа презен-
тирани главната и специфичните цели, како и аген-
дата за настанот. 

Модераторот најпрво збор му даде на г-дин Андреј 
Киров, директор на ЈП „Водовод“ Кочани и член на 
управниот одбор на АДКОМ. Г-дин Кирков во своја-
та презентација даде краток осврт на визијата и 
мисијата на АДКОМ, како и на целата организација 
на асоцијацијата. Притоа преку презентацијата беа 
споделени следниве постигнувања на АДКОМ:

•	 Формиран Тренинг центар на АДКОМ за кому-
налните услуги

•	 Програми за обука за: Комерцијална ефикас-
ност; Управување со кризи; Бизнис Планирање; 
Изработка на Планови за прилагодување на та-
рифи; Планирање на капитални инфраструктур-
ни инвестициски проекти; 

•	 Спроведување на истражувања и изработка на 
позициски документи

•	 АДКОМ има потпишано поединечни меморан-
думи за соработка со ЗЕЛС и ЦУК, како и За-
еднички меморандум за соработка со РКЕВУ, 
ЗЕЛС и RCDN.

•	 АДКОМ има соработувано и соработува со по-
веќе странски институции и организации: GIZ, 
SECO, Светската банка, USAID, ЕU, UNDP, KWF, 

•	 Член е на регионални мрежи (IAWD и RCDN), 

•	 Член на управувачките комитети на низа проек-
ти кои се реализирани/реализираат преку ми-
нистерствата

Г-дин Киров за време на својата презентација ги 
сподели и предизвиците со кои АДКОМ се соочува:

•	 Поддршка на ЈКП даватели на водни услуги во 
процесот на реформи на водниот сектор (регу-
лирање на водните услуги)

•	 Поддршка на ЈКП во процесот на реформи во 
управувањето со отпад (регулација на цената за 
управување со отпад)

•	 Модернизација на работењето на ЈКП (техни-
чка поддршка)

•	 Недостаток на опрема и механизација во ЈКП

•	 Инвестирањето во инфраструктурата

•	 Зголемување на знаењето и вештините на вра-
ботените (обуки и тренинзи)

•	 Потреба од нови софтверски решенија и обез-
бедување на податоци

•	 Подобрување на управувањето со средствата 
во ЈКП

Модераторот по краткото преставување на АДКОМ 
ја отвори дискусијата, на која најпрво се обрати г-дин 
Клиф Хамер, претставник од Швајцарската амбаса-
да. Г-дин Хамер потенцираше дека Швајцарската 
Амбасада повеќе од 20 години активно работи  и 
финансира во секторот води, но и во делот за упра-
вување со отпадот и тоа е само еден од начините 
преку кои ги поддржува ЈКП. Голем број на инфра-
структурни проекти се имплементираат во државата, 
но при тоа се работи и на зајакнување на капаците-
тите со цел кадарот на ЈКП поуспешно да управува 
со истите. Г-дин Хамер потенцираше дека проектот 
„Регионална мрежа за развој на капацитетите за во-
доснабдување и санитарни услуги (RCDN)” израбо-
тува тренинг програма за управување и одржување 
на пречистителните станици за отпадна вода и преку 
истата АДКОМ од следната година ќе биде во мож-
ност да ја понуди на ЈКП и општините.  

Г-дин Филип Нелковски, УНДП, се обрати пред при-
сутните и ги информираше дека денешната тема на 
донаторската маса е во согласност со проектот кој 
тие го имплементираат, односно зајакнување на ка-
пацитети на општините. 

Проектот има за цел да им помогне на општините да 
изработат техничка документација за инфраструк-
турните проекти. Преку проектот се стреми општи-
ните, заедно со ЈКП  да обезбедат полесен пристап 
за нивните капитални инвестиции. 

Г-дин Лука Арас, претставник од Европската Делега-
ција информираше дека Делегацијата е еден од гла-
вите донатори во земјава, во различни области како 
што се водата и отпадот, поврзани со комуналните деј-
ности. Г-дин Арас потенцираше дека Европската Деле-
гација работи и на градење на пречистителни станици, 
но исто дека од голема важност е да се обезбеди и одр-
жливост на истите, односно преку зајакнување на ка-
пацитетите на кадарот кој управува со овие капитални 
инвестиции.
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Г-ѓа Арабена Паљоши Мемети, Јапонска Амбасада 
потенцираше дека досега се имплементирани над 100 
проекти од вкупен износ над 7,2 милиони евра преку 
нивната амбасада. Оваа година имавме потпишување 
на 10 грантови, каде крајните корисници беа ЈКП, а 
имплементаторите беа општините, рече г-ѓа Паљоши 
Мемети и притоа додаде дека ЈП „Солидарност“ Ви-
ница преку Јапонската амбасада аплицирале и доби-
ле проект преку кој набавиле возило. На разговорот 
се надоврза и г-дин Игор Христов, ЈП „Солидарност“ 
Виница при што информираше дека соработката со 
Јапонската Амбасада била одлична и ги повика и ос-
танатите колеги од ЈКП да аплицираат. Притоа г-дин 
Христов додаде ЈП „Солидарност“ Виница остварило и 
одлична соработка со Швајцарската Амбасада, преку 
која пак се гради колектор преку кој отпадната вода би 
се одвела во Кочанската пречистителна станица. 

 Г-ѓа Тања Томиќ, од МСИП проектот, информираше 
дека проектот работи на подобрување на општин-
ските услуги. Г-ѓа Томиќ посочи дека проектот овоз-
можува под заеми за општините за подобрување 
на инфраструктурата  во секоја општина, при што 
самата општина одлучува за каков тип на проект би 
ги искористила средствата.  Она за што во момен-
тов проектот обезбедува средства е било каков тип 
на инфраструктурни проекти. А со користење на под 
заемот, општина има можност да користи гранд од 
висина од  27% од договорот за изведба на по заем, 
информираше г-ѓа Томиќ Во моментот преговараат 
со банката за два можни проекти, од кои едниот за   
енергетска ефикасност, кој е во завршна фаза, а во 
врска со управување со тврдиот отпад, се уште се во 
фаза на истражување на конкретните потреби. 

Г-ѓа Теодора Поп Христов, претставник од ГИЗ ја 
повторно ја спомена програмата која се планира да 
се разработи проектот на “Регионалната мрежа за 
развој на капацитети (RCDN)”, а истата ќе биде во 
можност преку АДКОМ да се понуди на ЈКП.

Г-ѓа Љупка Димовска Зајков од Министерството за 
животна средина и просторно планирање, посочи 
дека секоја година се прават анализи на национал-
ната програма каде се утврдуваат недоследности 
и приоритетите, односно кои проекти се важни и на 
кои ќе се дава предност. Покрај финансирањето на 
проектите од страна на ЕУ и други донатори Минис-
терството подготвува и програми, како програмата 
за инвестиции во животната средина и програмата 
за води се можност за обезбедување на средства 
за спроведување на овие програми во комуналниот 
сектор за отпад и води. Г-ѓа Димовска Зајков посочи 
дека идејата за ваквата донаторска тркалезна маса 
е одлична можност, со цел и Министерството при 
донесување на одлуките за финансирање да биде во 
тек и усогласено. Предлогот на г-ѓа Димовска Зајков 
е да се воспостави еден систем на информации за 
сите проекти кои се планираат да се спроведуваат, 
со цел ЈКП и општините да бидат адекватно инфор-
мирани. 

Г-дин Славко Арсов од Министерството за земјоде-

лие, Управата за водостопанство посочи дека Ми-
нистерството е дел од голем број на проекти. При-
сутните беа информирани дека Управата работи на 
повеќе аспекти, односно не само на наводнување, 
туку и на водата за пиење, како и на целосното ме-
наџирање со истата. 

Г-ѓа Билјана Мицковска, Министерството за еконо-
мија, посочи дека Министерството во моментов ра-
боти на измена на законот за јавните претпријатија. 
Оформена е и работна група во која се вклучени за-
сегнатите страни, кака и АДКОМ. Досега Министер-
ството има добиено иницијативи од страна на  Ин-
ститутот за демократија, кој подготвил предлог, но од 
само од аспект за избор на членовите од управен и 
надзорен одбори и за директорите. 

Г-ѓа Линда Шакири, ЈП „Водовод и Канализација“ 
Скопје, ја поздрави иницијативата на АДКОМ во гра-
дењето на капацитетите, но и во организирањето на 
ваквата донаторска маса. Притоа од страна на г-ѓа 
Шакири беше посочено дека аплицирањето за сите 
проекти оди директно преку општините, што ги става 
ЈКП во многу незавидна ситуација, особено со во-
ведување на регулаторот на водните услуги каде во 
поднесената документација треба да бидат прика-
жани капиталните инвестиции на самото ЈКП. Беше 
посочено дека е потребно да се најде решение при 
што ЈКП би можеле директно да аплицираат на про-
ектите кои тие сметаат дека се важни и приоритетни. 

Г-дин Андреј Киров, ЈП „Водовод“ Кочани, додаде 
дека при измената на законот за јавните претприја-
тија е потребно да се додаде дејноста за продавање 
на електричната енергија, која ЈКП ја произведуваат, 
бидејќи засега тие не се во можност тоа да го напра-
ват поради ограничувањата во законот. 

Г-ѓа Станислава Додева, од Швајцарската Амбаса-
да информираше дека досега се констатирало дека 
секторот води се вклучени многу чинители, но не-
достасува добра координација помеѓу истите. Преку 
Швајцарската Амбасада уште од 2014 година била на-
правена анализа  и од страна на вклучениот експерт 
било предложено формирање на меѓу министерска 
работна група. Работната група би се состанувала 
два пати во годината и би ги дискутирале најважните 
работи кои се одвиваат во секторот, а за истото има и 
веќе подготвено деловник за работа.  Г-ѓа Додева по-
сочи дека АДКОМ може да го иницира формирањето 
на ваквата работна група. На дискусијата се надоврза 
и г-ѓа Томиќ, која предложи дека АДКОМ може да има 
позначајна улога во процесот на координацијата на 
институционалните фондови и меѓународните фон-
дови, со цел рамномерен бенефит од донаторските 
инвестиции на сите ЈКП во земјава.

Модераторот по дискусијата ги сподели следните 
заклучоци:

•	 Одржување на дијалогот помеѓу главните чини-
тели во секторот води е од голема значајност и 
потребно е истиот да продолжи и во иднина.  
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•	  Иницирање од страна на АДКОМ за форми-
рање на меѓу министерска работна група со 
цел подобро координирање на чинителите во 
секторот води.

•	 Потребна е институционална поддршка на АД-
КОМ, со цел да може да одговори на предизви-
ците кои се појавуваат пред ЈКП.

•	 Зајакнувањето на капацитетите на ЈКП се од 
огромна важност и истите треба да се гледаат 
како капитална инвестиција. Тренинг Центарот 
на АДКОМ продолжува со својата работа и пре-
ку обуките кои ги спроведува активно работи на 
зајакнување на капацитетите на своите членки. 
Засега истиот е поддржан од СЕКО и ГИЗ, пре-
ку проектот „Регионална мрежа за развој на 
капацитетите за водоснабдување и санитарни 
услуги (RCDN)”, но се очекува и да воспостави 
соработка и со другите донатори. 

27.02.2020 
Посета на  Асоцијација за заштита и 
зачувување на вода во Јужна Србија 
– WASS
На 27-ми февруари 20202 година, делегација од 
Директори на ЈКП, членки на АДКОМ предводе-
на од Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита 
Стојановска реализираше работна посета на Асо-
цијацијата во Јужна Србија од Ниш – WASS. Делега-
цијата од АДКОМ имаше претставници од ЈКП „Ко-
муналец“ Гевгелија, ЈКП „Солидарност“ Виница, ЈП 
„Водовод“ Куманово и ЈКП „Дервен“ Велес. Посетата 
беше организирана со цел зајакнување на соработ-
ката и размена на искуства помеѓу двете асоцијации.

На состанокот се дискутираше за начинот на рабо-
тењето на АДКОМ и WASS со оглед на тоа што две-
те асоцијации се дел од проектот кој се спроведува 
преку ГИЗ „Регионална мрежа за јакнење на капа-
цитетите во секторот водни услуги” (RCDN). Беше 
дискутиран начинот на реализација на активност-
ите, кои се дел од проектот и нивното значење кон 
членките на асоцијациите. За време на размената на 
искуства, претседателот на WASS г-дин Милош Ѓор-
гевиќ, ги запозна присутните во врска со услугите 
кои тие ги нудат на своите членки во делот на Јужна 
Србија.

02-04.03.2020

Три дневни обуки за спроведување 
на функционална анализа 
АДКОМ во соработка со Министерството за инфор-
матичко општество и администрација на Републи-
ка Северна Македонија организираше три дневни 
обуки за своите членки. Обуките беа организирани 
и се одржуваа во Академијата за стручно усовршу-
вање на административни службеници во состав 
на МИОА. Предавач на обуките од МИОА  беше г-ца 
Лаура Идризи. На обуките пред присутните вработе-
ни од ЈКП, во поголем дел од правниот сектор, беше 
претставена методологијата за изготвување на 
функционална анализа и законските обврски за на-
чинот на спроведување на истата.  Притоа на обуки-
те преку практични вежби беше претставен и модел 
за спроведување на функционална анализа со цел 
олеснување при изработка функционалната анали-
за во ЈКП.

ФЕВРУАРИ
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ФОТО ГАЛЕРИЈА
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МАРТ   2020

05.03.2020
Дваесетта седница на Управен одбор 
на АДКОМ
На 05-ти март 20202 година, во Виница беше одр-
жана дваесеттата седница на Управниот одбор на 
АДКОМ. На седницата се работеше согласно усво-
ениот дневен ред и беа разгледани минатите актив-
ности кои АДКОМ ги има реализирано помеѓу две 
седници на Управен Одбор. Присутните од страна на 
Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стоја-
новска, беа известени за организационите актив-
ности за единаесеттата меѓународна конференција, 
односно во врска со панел сесиите и под темите на 
истата. За време на дискусијата управниот одбор и 
тимот на АДКОМ едногласно се сложија дека пора-
ди новонастаната состојбата, предизвикана од ви-
русот КОВИД-19, конференцијата ќе одложи за во 
септември 2020 година. Но, доколку состојбата не 
се подобри конференцијата ќе биде организирана 
во мај или јуни 2021 година.

На седницата помеѓу другото се дискутираше  за ор-
ганизација и одржување на обуки од страна на АД-
КОМ за изработка на Бизнис планови и плановите 
за прилагодување на тарифите за вториот регулиран 
период за пријавените ЈКП како и за обуките за из-
работка на извештаите за малите ЈКП во следниот 
период. 

Членовите на Управниот Одбор на АДКОМ разгова-
раа и во врска со предизвиците при  набавка на орто-
фото карти. На оваа седница од страна на Управниот 
одбор беше дадена поддршка на АДКОМ, во делот на 
аплицирање на проекти од МСИП за истражувања и 
изготвување на студии и одржување на обуки.

Март/април 2020 
Преземени активности од страна 
на АДКОМ за време на вонредната 
состојба
Во време кога нашата држава се соочува со криза, 
предизвикана од вирусот КОВИД - 19,  ЈКП имаат 
клучна улога при снабдувањето на вода за пиење, 
како и одржувањето на хигиената и чистотата на те-
риторијата на целата држава. 

Со цел АДКОМ да ги подржи своите членки и да им 
помогне при реализирање на секојдневните работ-
ни обврски, се вклучи во следните активности:

•	 На 31.03.2020 год достави допис до Владата 
на Северна Република Македонија и Бирото за 
јавни набавки, во врска со истекувањето на ли-
ценците за јавна набавка. 

•	 На 31.03.2020 год достави допис до Владата 
на Северна Република Македонија, во врска 
со платите на ЈКП и предложи при евентуал-

ното носење на мерки за намалување на плати 
од страна на Владата на РСМ, да се земаат во 
предвид специфичностите на работите и услу-
гите кои ги извршуваат јавните комунални пре-
тпријатија, и истите да добијат посебен статус од 
другите деловни субјекти во јавниот сектор.

•	 АДКОМ ангажираше консултанти кои ги при-
лагодија и унифицираа алатките за прибирање 
на податоците и моделот за пресметување на 
тарифите за потребите на вториот регулиран 
период, а притоа се изработи и  упатство за ко-
ристење на овие алатки.

•	 Продолжување на роковите до 15-ти мај 2020 
год, за доставување на Бизнис Плановите (БП) 
и Плановите за прилагодување на тарифите 
(ППТ) од страна на ЈКП до  Регулаторна коми-
сија за енергетика и водни услуги (РКЕВУ). 

•	 Организирање и спроведување на обуки за на 
БП  и ППТ на ЈКП. Обуките се спроведуваат 
онлајн, со цел ЈКП да бидат поддржани во овој 
процес и да ги запазат сите законски обврски 
кон РКЕВУ. 

•	 На 01.04.2020 год достави барање до Технички-
от Премиер Оливер Спасовски, со цел да се 
одобри користење на бензин и нафта од др-
жавните резерви како и можноста да се даде 
помош во делот на заштитни средства (маски и 
ракавици) и средства за дезинфекција за сите 
ЈКП во државата.

•	 На 02.04.2020 год достави допис до Влада-
та на Северна Република Македонија, барајќи 
одговори на поставените прашања од страна 
на ЈКП, во врска со користење на годишните 
одмори, оправданото отсуство, како и покрена 
иницијатива за разрешување на  останатите 
прашања поврзани со плати и придонеси. 

•	 Во април 2020 год беше доставено барање до 
Владата на Северна Република Македонија со 
цел за истиот период да се одложи и примената 
на законот за отпис на камати и репрограми-
рање на долгови и трошоци на физички лица 
објавен во Службен весник на РСМ бр.31/2020 
од 10.02.2020 година. Притоа беа доставени 
прашања до Комора на извршители како да се 
изврши овој процес. 

•	 Прибирање на дополнителни податоци во врска 
со зголемениот обем на работа на ЈКП (дезин-
фекции, колку луѓе биле ангажирани, дали се ра-
боти во тек на работно време или дополнително 
и слични податоци), по доставеното барање од 
страна на  Владата за дополнување на Уредбата 
за исплата на додатоци и надоместоци на плата 
за вработените во јавниот сектор.

•	 На 13.04.2020 год достави допис до Владата на 
Северна Република Македонија, со цел допол-
нување на уредба со законска сила за ограни-
чување на исплатата на додатоци и надоместо-
ци на плата на вработените во јавниот сектор 
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за време на вонредна состојба. Притоа посочу-
вајќи во истата дека е неправедно да се ускра-
туваат додатоците и надоместоците од плата на 
вработените во ЈКП, кој вложуваат натчовечка 
напори за да излезат во пресрет на граѓаните и 
државата при справувањето на овој проблем.

•	 Единаесеттата меѓународна конференција 
„Модернизација и одржливост на комуналните 
услуги“ во организација на АДКОМ, поради со-
стојбата се одложи за во септември 2020 го-
дина. Но, доколку истата не се подобри конфе-
ренцијата ќе биде организирана во мај или јуни 
2021 година. 

Онлајн обуки за изработка на Бизнис Планови (БП) 
и Планови за прилагодување на тарифите (ППТ)

АДКОМ во соработка со Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги (РКЕВУ), преку својот 
тренинг центар започна со спроведување на обуки 
наменети за одговорниот тим во ЈКП за изработка 
на Бизнис планови (БП) и Планови за прилагоду-
вање на тарифите ППТ) за вториот регулиран пери-
од. 

АДКОМ со цел да ги поддржи своите членки во овој 
процес, изработи тренинг програма, дизајнирана 
според потребите на ЈКП преку која капацитетите 
на тимот во ЈКП ќе се зајакнат и истите ќе можат 
самостојно да ги изработат и достават БП и ППТ до 
РКЕВУ. Тренинг програмата вклучува тренери кои 
директно ќе му помагаат на тимот на ЈКП при изра-
ботка на сите потребни документи, а притоа во про-
грамата се предвидени и  домашни задачи за тимот 
на ЈКП.

Иако вонредната состојба наложи одложување на 
обуките, АДКОМ во март 2020 креираше дополни-
телен тренинг план, а од 2-ри април 2020 год за-
почна со спроведувањето на онлајн обуките. Според 
првичната тренинг програма беше предвидено да се 
одржат 4 обуки, но поради новонастаната состојба, 
бројот на истите се зголеми, со цел тимот на ЈКП да 
биде целосно поддржан за време на овој процес. 

На онлајн обуките се приклучија следните ЈКП: 

1. „Огражден“ Босилово 

2. „Дервен“ Велес 

3. „Долнени“ – Долнени 

4. „Комуналец“ – Кичево 

5. „Комуналец“ – Струмица 

6. „Комуналец“ – Свети Николе 

7. „Никола Карев“ – Пробиштип 

8. „Нискоградба“ – Битола 

9. „Плаваја“ - Радовиш

10. „Стандард“ – Дебар 

11. „Услуга“ – Берово 

12. „Илинден“ - Илинден

13. „Водовод“ – Битола 

14. „Солидарност“ – Виница

15. „Пролетер“ – Ресен

Притоа поради вонредната состојба од страна на 
РКЕВУ, ЈКП во соработка со АДКОМ, добија про-
должување на роковите до 15-ти мај 2020 год, за 
доставување на БП и ППТ. 
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АПРИЛ 2020 

03.04.2020
Онлајн размена на искуства на 
тема „Работа и одржување на 
пречистителни станици за отпадна 
вода“
На 03-ти април 2020 година мрежата Aquasan од 
Босна и Херцеговина, преку проектот „Регионална 
мрежа за развој на капацитетите за водоснабдување 
и санитарни услуги (RCDN)”, организираше размена 
на искуства на тема „Работа и одржување на пречис-
тителни станици за отпадна вода“ (ПСОВ).

Главната цел на размената на искуство беше да се 
овозможи единиците на локалната самоуправа и на 
ЈКП од Босна и Херцеговина да споделат искуства 
и да ја унапредат работата на ПСОВ, преку формал-
на размена на искуства, базирана на производот за 
градење на капацитетите, развиен од страна на про-
ектот RCDN и мрежата Aquasan.

На состанокот од страна на АДКОМ учество земаа 
Извршниот директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стоја-
новска и Тренинг Менаџерот на АДКОМ, г-ца Леа 
Павловиќ. 

15.04.2020
Онлајн работен состанок со тренинг 
менаџери/фокални точки
На 15-ти април 2020 год проектот „Регионална мре-
жа за развој на капацитетите за водоснабдување и 
санитарни услуги (RCDN)” организираше онлајн ра-
ботен состанок на кој членките на проектот, односно 
тренинг менаџерите/ фокалните точки од асоција-
циите на општините и ЈКП земаа учество. На соста-
нокот се дискутираа сите преземени активности од 
страна на асоцијациите за време на вонредната со-

стојба. Како претставник на АДКОМ беше Леа Пав-
ловиќ, Тренинг менаџер на АДКОМ/фокална точка 
на проектот RCDN. На состанокот од страна на АД-
КОМ беа презентирани сите преземени активнос-
ти преку кои АДКОМ ги подржува своите членки. 
Притоа беше споделена и добра пракса, односно 
дека АДКОМ направи тренинг план за организација 
и спроведување на онлајн обуки за изработка на 
Бизнис Планови (БП) и Планови за прилагодување 
на тарифите (ППТ), притоа беше формирана вибер 
група за размена на искуства за пречистителните 
станици за отпадна вода (ПСОВ), како и тоа дека АД-
КОМ работи на документи и материјали за настани-
те кои поради пандемијата беа одложени, со цел по 
подобрување на состојбата, веднаш да се започне со 
спроведување на истите. 

28.04.2020
Вебинар за непречено работење за 
време на криза 
На 28-ми април 2020 година претпријатието за 
води во Будимпешта (Budapest WaterWorks) органи-
зираше вебинар за непречено работење за време на 
криза.

Главни теми на вебинарот беа следните:

•	 Како да се промени дејствувањето за време на 
криза

•	 Како повторно да се вратиме во нормално 
дејствување по кризата

•	 Повторно замислете и откријте ги деловните 
активности, регулаторното и конкурентското 
опкружување

На вебинарот учество зема и тимот на АДКОМ. 
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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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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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ЈУНИ

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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ЈУНИ

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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ЈУНИ

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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Подготовка на Програми за обука 
за собирање, одведување и третман 
на отпадни води, наменети за 
вработените во ЈКП и општините, 
преку учество на АДКОМ во 
Регионалната мрежа за развој на 
капацитети за водоснабдување и 
санитарни услуги во ЈИЕ (RCDN)

Покрај постојната понуда на обуки, Регионалната мре-
жа 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 соби-
рање, одведување и третман на отпадните води. 

Оваа област е идентификувана како нов предизвик во 
регионот на Западен Балкан. Темата е во согласност со 
приоритетите на меѓународните финансиски институ-
ции и донаторите и истовремено поттикнува меѓусеб-
на соработка помеѓу здруженијата на општини и јавни 
комунални претпријатија (ЈКП). Собирањето, одведу-
вањето и третманот на отпадните води е несомнено 
приоритет во регионот. Потврда за тоа е подобрената 
координација помеѓу меѓународните финансиски ин-
ституции и донаторите на регионално ниво. Исто така 

важноста на отпадните води овозможува непосреден 
дијалог на национално и регионално ниво (на пример 
во однос на трендови, искуства, политики, искуства, 
итн.). Исто така, овој сектор е од најголема важност за 
здруженијата на ЈКП, како и за здруженијата на општи-
ни, што значи дека фокусот на отпадните води веднаш 
поттикнува пристап на нивна меѓусебна соработка што 
е пак една од уникатните карактеристики на регионал-
ната мрежа RCDN.

Пандемијата предизвикана од вирусот covid-19, ја потен-
цираше важноста на општините и ЈКП во испорака на 
водоснабдување и санитарни услуги кон граѓаните. Исто 
така, одредени истражувања спроведени во Швајцарија, 
Холандија и други земји покажаа траги на вирусот во 
системите за одведување и третман на отпадните води 
што овозможува истите во иднина да се користат за вос-
поставување на системи за рано предупредување во од-
нос на појава на вирусот и негово следење.

Фокусот на новите програми за обука во рамки на 
RCDN е ставен посебно на овој сектор затоа што: 

(а) постои солидна логика и оправдување за тоа:

 y Процесот на подготовка, развивање и спрове-
дување на проекти за собирање, одведување и 
третман на отпадните води во форма на инвес-
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тиции во капитална инфраструктура воглавно се 
карактеризира со многу предизвици, па дури и 
неуспеси.

 y Во моментов, фокусот на општините и ЈКП е на-
сочен воглавно на инвестициите и градежните 
работи додека честопати се занемарува важнос-
та на функционирањето и одржувањето на пре-
чистителните станици за отпадни води.

 y Така, општините и нивните ЈКП се соочуваат со 
уште поголеми потешкотии откако ќе се изгра-
дат пречистителните станици за отпадни води, 
и посебно во делот на нивно функционирање и 
одржување, како и управување со милта.

(б) претставува можност: 

 y Во текот на изминатата деценија, беа обезбеде-
ни значителни неповратни средства во вид на 
грантови, како и кредитна поддршка за изградба 
на пречистителни станици за отпадни води од 
страна на националните институции, меѓународ-
ните финансиски организации и донаторската 
заедница во сите земји од Западен Балкан. 

 y Пречистителните станици за отпадни води се до-
бра можност за зголемување на свесноста и до-
бар пример за развој на капацитетите бидејќи се 
заснова на јасно изразена побарувачка од стра-
на на ЈКП и општините кои се конкретно и целос-
но вклучени во проектите за инфраструктура за 
собирање, одведување и третман на отпадните, 
а со тоа и ја потврдуваат потребата за обуки во 
оваа област.

Во рамки на RCDN беше спроведена детална процен-
ка на потребите за обука во три чекори со: (1) спроведу-
вање на генеричко истражување за проценка на потре-
бите во регионот, (2) посета и интервјуа со вработените 
на пречистителни станици за третман на отпадни води 
во С. Македонија воглавно финансирани од SECO и EU 
и (3) организирање на настани за размена на знаења и 
искуства за понатамошно прецизирање и валидирање 
на наодите од генеричкото истражување. 

Проценката идентификуваше специфична потреба 
во однос на следниве области што ќе бидат опфатени 
со програмите за обука за собирање, одведување и 
третман на отпадните води:

ПСОВ во Кичево
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(а) Вовед во системите за отпадни води за ЈКП и опш-
тините кои се во процес на планирање, развивање 
и спроведување на инфраструктурни проекти, и  

(б) Зајакнување на техничките капацитети на ЈКП за 
функционирање и одржување на системите за от-
падни води во општините кои веќе имаат изградено 
пречистителни станици за отпадни води.

Проценката на потребите за обука понатаму детекти-
раше дека трансферот на знаење и прифаќањето на 
надлежностите од страна на општините и ЈКП за време 
на спроведувањето на проектот од страна на изведува-
чите одговорни за изградба и пуштање во употреба на 
пречистителните станици за отпадни води, како и на-
правената обука на персоналот, не се доволни за да се 
обезбеди одржливо функционирање и одржување на 
постројката на долг рок. 

Затоа во рамки на новите програми за обука кои се ра-
виваат во рамки на RCDN мрежата, приоритет се дава 
на: 

а) јакнење на капацитетите на локалните експерти за 
отпадни води како обучувачи и 

б) вклучување на партнерските здруженија во RCDN 
(имено, здруженија на ЈКП како што е АДКОМ и 
здруженија општини), за да бидат во можност са-
мостојно да ги испорачуваат овие програми за 
своите членки и да го фацилитираат трансферот на 
знаење.

Првично е предвидено е да се направи пробно спро-
ведување на програмите за обука во 3 земји (Албанија, 
Босна и Херцеговина и Северна Македонија). Овој 
процес го води конзорцииумот на консултанти што го 
сочинуваат Holinger од Швајцарија и UNA Consulting 
од Босна и Херцеговина, во тесна координација со на-
ционалните партнерски здруженија, како и Тимот за 
спроведување на RCDN проектот, како и  Германската 
Агенција за меѓународна соработка GIZ и Швајцарски-
от секретаријат за економски прашања SECO. Посеб-
но поддршка на процесот се дава од страна на експер-
тите на Швајцарското здружение за води VSA, како и 
Германското здружение за води, отпадни води и отпад 
DWA. 

АДКОМ како член на RCDN е активно вклучен, придо-
несува во процесот и е одговорен за спроведување на 
активностите во земјата.

Во моментов, партнерските здруженија на општини 
и ЈКП, вклучително и АДКОМ заеднички работаат на 
подготовка на сеопфатен сет на 3 програми за обука за 
отпадни води, наменети за вработените во ЈКП и опш-
тините. 

Целната група за овие програми: (а) Донесувачите на 

одлуки и менаџерскиот кадар во ЈКП и општините (на 
пр. Директори и технички директори на ЈКП, Раководи-
тели на техничкиот сектор во ЈКП, Градоначалници, Ра-
ководители на секторот за комунални услуги во општи-
ните, итн.), како и (б) Техничкиот оперативен кадар во 
ЈКП и општините (на пр. раководители и инженери на 
пречистителни станици за отпадни води, вработени во 
општините кои работаат на оваа проблематика, итн.).

Освен развој на содржината на програмите за обука, 
клучни новитети се „јакнење на локалниот капацитет“ 
и „пазарна ориентација“. И двата апспекти придоне-
суваат за нивна одржливост. Програмите вклучуваат 
практична наместо теоретска настава што овозможува 
презентирање на практични искуства, нивен трансфер 
и применливост во реална ситуација.

За да се обезбеди јакнење на локалниот капацитет 
предвидено е националните здруженија на ЈКП и опш-
тини да номинираат локални експерти кои ќе бидат обу-
чени да постанат обучувачи. Уште повеќе предвидено е 
најмалку половина од овие експерти да бидат од ЈКП и/
или општините. На овој начин би се создала една група 
на обучувачи која би ги спроведувала овие Програми 
како дел од годишните програми на асоциајциите. За 
да се обезбеди добра координација Координаторите за 
обука во националните здруженија се исто така вклуче-
ни во овој процес.

Акцентот е ставен на развој на вештините за фацилити-
рање и коучинг на групата на обучувачи бидејќи досе-
гашното искуство покажува дека главните тесни грла 
се појавуваат по гарантниот период на изградбата на 
пречистителната станица за отпадни води, кога на из-
ведувачот ќе му заврши договорот, а со текот на време-
то се зголемува потребата за одржување на постројка-
та. Затоа посебен акцент е даден на оспособување на 
локалните обучувачи за да бидат во можност да одгово-
рат на тие предизвици. 

Програмите за обука се спроведуваат во согласност 
со развиените Стандарди за квалитет на RCDN, како 
и Стандардите за квалитет на Тренинг центарот на АД-
КОМ. Стандардите за квалитет на RCDN ја потенцира-
ат ориентацијата кон партнерските здруженија (на пр. 
вклучување на националните здруженија во развојот 
на програмите за да се обезбеди контекстуализација 
согласно специфичностите во пооделни земји) и ори-
ентираност кон самите учесници од ЈКП и општините 
(на пр. флексибилност во адаптирање на програмата, 
олеснување на размената и трансфер на знаење по-
меѓу самите учесници). 

Трите програми за обука се состојат од различни моду-
ли кои вклучуваат различни теми и формати за јакнење 
капацитети (како на пр. обуки, настани за размена на 
искуства и добри пракси (peer exchange), вебинари, он-
лајн платформа за размена, и сл.).
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ПСОВ во Струмица

Согласно мапирањето направено од страна на АДКОМ, 
во земјата има 19 пречистителни станици за отпадни 
води кои се функција, од кои 10 се изградени во пери-
одот 2015 - 2019 година, 7 кои се изградени во периодот 
2000 - 2010 година, и 2 кои се изградени пред 2000 
година. Од нив 3 имаат капацитет 95.000 - 120.000 
еквивалент единици, 8 имаат капацитет од 12.000 до 
53.000, а 8 се помали постројки со капацитет од 1.250 
до 8.000 еквивалент единици. Покрај овие, има и 7 пре-
чистителни станици за отпадни води кои поради раз-

лични причини не се во функција. Проценките говорат 
дека повеќе од 80 милиони евра се досега инвестира-
ни во секторот отпадни води, а во подготовка се уште 
десетина проекти за собирање, одведуваи и третман 
на отпадни води каде е вклучен и најголемиот проект за 
изградба на пречистителна станици за отпадни води во 
Скопје во вредност од 136 милиони евра.

Имајќи во предвид дека функционирањето и одржу-
вањето на пречистителните станици за отпадни води 



24 

АВГУСТ

ПСОВ во Кочани
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не е можно без соодветно обучен кадар, фокус на Тре-
нинг центарот на АДКОМ во наредниот период ќе биде 
ставен на создавање на група на локални обучувачи 
и спроведување на Програмата за Зајакнување на 
техничките капацитети на ЈКП за функционирање 
и одржување на системите за отпадни води во опш-
тините кои веќе имаат изградено пречистителни 
станици за отпадни води. Тоа е воедно и приоритет 
на Швајцарскиот секретаријат за економски прашања 
SECO, кој е еден од најголемите донатори во секто-
рот на отпадни води во земјава и регионот на Западен 
Балкан.

Целта на програмата е учесниците да можат да ги про-
ценат различните системи на отпадни води и да раз-
вијат стратегии за подобрување на постојните системи 
на организациско и практично ниво.

Специфичните цели на програмата се: (1) Да се подо-
бри знаењето, вештините, методите и алатките на ЈКП 
за управување со системите за отпадни води и (2) Да се 
зголеми свеста на општинскиот персонал и менаџмен-
тот на ЈКП за предизвиците во функционирањето и 
одржувањето на системите за отпадни води и нивната 
улога и одговорности во овозможување услуги за одр-
жливо собирање и третман на отпадните води за нив-
ните граѓани.

Целна група на Програмата се: (а) Технички персонал 
на ЈКП: Технички Директор; Стручен персонал; Членови 
на тим за спроведување на проект/ Проектна единица; 
Персонал во лабараторија, и (б) Вработени во општини-
те и раководство на ЈКП: Членови на УО на ЈКП; Рако-
водител и вработени во Сектор/ одделение за комунал-
ни работи; Директор и Финансиски директор во ЈКП.

Должината на програмата е адаптирана според потре-
бите на целната група. Програмата за Техничкиот пер-
сонал на ЈКП вклучува 5 мод ли односно до 10 денови 
за обука распоредени во 7 мерки за временски период 
од 9 месеци. Програмата вклучува: 1 вебинар (0,5 ден), 
1 еднодневна и 3 дводневни обуки и 2 еднодневни раз-
мени (peer exchange).

Во програмата се обработуваат следните теми: Вовед во 
собирање, одведување и третман на отпадни води, како 
и вовед функционирање и одржување на пречистител-
ни станици за отпадни води, Технологии за третман на 
отпадни води (основен и напреден курс), Еенергетска 
ефикасност и управување со милта, како и други реле-
вантни теми поврзани со функционирање и работа на 
пречистителни станици (комуникација со јавноста, без-
бедност и здравје при работа, јавни набавки). 

Програмата за вработените во општините и раковод-
ството на ЈКП е пократка и вклучува 1 модул, односно 
до 2,5 денови за обука, распоредени во 3 мерки за 
временски период од 2 месеци. Програмата вклучува: 

1 вебинар (0,5 ден), 1 еднодневна обука и 1 еднодневна 
размена (peer exchange).

Во програмата се обработуваат следните теми: Вовед 
во собирање, одведување и третман на отпадни води, 
како и вовед функционирање и одржување на пречис-
тителни станици за отпадни води,  

Програмата ја спроведуваат локални обучувачи на АД-
КОМ кои ќе поминат серија на обуки за обучувачи за-
едно со експертите на Консултантот.  

Согласно планот, се очекува дека Обуката на обучу-
вачите ќе се спроведе во периодот октомври - ноем-
ври 2020 година и дека на крајот на годината односно 
почетокот на следната година ќе започне пробното 
спроведување на Програмата во земјата со учество на 
претсавници на ЈКП и општините.

Учесниците во Програмата ќе имаат корист од:

 y Трансферот на знаење од страна на локалните и 
меѓународните експерти кое е прилагодено на 
состојбата во земјата

 y Размената на искуства и учење од другите учес-
ници во Програмата, на пр. преку модерирани 
групни дискусии

 y Учењето од Добри практики врз база на досе-
гашните искуства, утврдени предизвици и науче-
ни лекции од функционирање на пречистителни-
те станици за третман на отпадни води

 y Посетите на лице место и виртуелни посети на 
пречистителните станици за третман на отпадни 
води со практични примери под водство на ис-
кусни експерти.

 y Можноста за кнтинуирана размена со другите 
учесници преку воспоставена онлајн платформа.

За повеќе информации и условите за учество во Про-
грамата, заинтересираните ЈКП и општини можат да се 
обратат во Канцеларијата на АДКОМ.

RCDN проектот е заеднички финансиран од Швајцар-
скиот државен секретаријат за економски прашања 
(SECO) и Сојузното германско министерство за еко-
номска соработка и развој (BMZ) и административно 
е вграден во „Отворениот регионален фонд за Југоис-
точна Европа - Модернизација на општините Услуги 
(ORF MMS)”, кој го спроведува GIZ во име на BMZ.

Регионалната мрежа за развој на капацитети за во-
доснабдување и санитарни услуги во ЈИЕ (RCDN) 
вклучува 3 регионални организации: НАЛАС, IAWD и 
Аквасан мрежата од БиХ, како и 15 Здруженија на ЈКП 
и Здруженија на општини од 6 земји од регионот на За-
паден Балкан.
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Почитувани членки,

АДКОМ и покрај вонредните услови, предизвикани 
од пандемијата КОВИД-19, продолжи со својата ра-
бота и притоа ги реализираше следниве активности:

•	 Изработка на анализа од прашалник - како пан-
демијата КОВИД-19 се одрази на работењето на 
ЈКП.

•	 Изработка на позициски документ „Влијание на 
пандемијата КОВИД-19 врз работењето на ЈКП - 
Предизвици и Решенија“.

•	 Изработка на два прирачника за менаџирање во 
услови на криза. 

1. „Прирачник за управување со кризи – концепт 
и практична примена“

2. „Прирачник за безбедно управување со вода 
за пиење, санитација и отпадни води во период 
на пандемијата со КОВИД-19“

•	 Изработка на каталог на обуки. АДКОМ со цел по-
добро да ги информира своите членки во врска со 
обуките и програмите кои ги спроведува, работе-
ше на изработка на  каталог на обуки за 2021 го-
дина,  како и дизајн на флаери за обуки. 

•	 Присуство на првиот виртуелен форум ‘’Danube 
Water Forum’’, кој се одржа во периодот 27-
29.10.2020 год. На истиот главната цел беше да 
се споделат информациите, мислењата и иску-
ствата во врска со секторот води. 

•	 АДКОМ продолжи да работи на проектот за по-
добрување на водоснабдувањето во Делчево. 
Активностите кои беа спроведени во претстој-
ниот период (септември, октомври, ноември и 
декември 2020 год) беа поврзани со двете ком-
поненти: Комерцијална Ефикасност и Поддршка 
при Бизнис Планирање. Проектот нуди директна 
поддршка на ЈКП „Брегалница“ Делчево, а пак 
претставниците на ЈКП „Услуга“ Берово и ЈКП 

„Комуналец“ Пехчево беа поканети како слушате-
ли на работилниците и активностите, предвидени 
за ЈКП „Брегалница“ Делчево, во врска со двете 
компоненти. 

•	 АДКОМ во текот на ноември 2020 год, организи-
раше и поединечни средби со Комисиите за Вода, 
Пазари, Комунална хигиена, Паркови и Зеленило, 
Погребални услуги, Паркинзи, како и Правната и 
ЧР Комисија.
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•	 Присуство на Тренинг Менаџерот на АДКОМ 
– Леа Павловиќ и 6 тренери на АДКОМ, на Гене-
рички Тренинг на Тренери, при програмата за обу-
ка за собирање, одведување и третман на отпадни 
води, наменети за вработените во ЈКП и општи-
ните, преку учество во Регионалната мрежа за 
развој на капацитети за водоснабдување и сани-
тарни услуги во ЈИЕ (RCDN).

•	 Онлајн одржани 22-ра, 23-та, 24-та и 25-та сед-
ници на Управниот одбор на АДКОМ. 

•	 АДКОМ преку Владата на Северна Република 
Македонија, обезбеди 2,3 милиони евра како 
поддршка на своите членки при справување со 
КОВИД-19. 

•	 Учество на промотивен настан на  „Обука за уп-
равување со комунални услуги“ – Мастер час за 
холистичко управување со секторот води. Глав-
ната цел на оваа обука е „опремување“ на момен-
талните и идните менаџери во секторот води, со 
алатки и техники кои ќе ги поддржат при донесу-
вањето на одлуки. 

•	 Учество и презентација од страна на Извршниот 
Директор на АДКОМ, Лолита Стојановска, во вр-
ска со постигнатите резултати на АДКОМ во из-
минатите 2 години, на Советодавниот одбор на 
проектот, односно Регионалната мрежа за развој 
на капацитети за водоснабдување и санитарни 
услуги во ЈИЕ. 

•	 АДКОМ преку Проектот „Отворен регионален 
фонд за модернизација на општинските услуги – 
одговор на Covid-19“ имплементиран од Герман-
ската агенција за меѓународна соработка (ГИЗ) 
обезбеди пакети со материјали  и опрема за 23 
јавните комунални претпријатија кои учествува-
ат во проекти финансирани од Германската Вла-
да. Примопредавањето на пакетите се изврши на 
16.11.2020 година во Скопје.

•	 Присуство на состанокот на советодавниот од-
бор (бр.8) на Советодавни услуги за управување 
со средства за комунални услуги за вода во Југо-
источна Европа. Главната цел на истиот беше да 
се презентираат постигнувањата и да се дискути-
раат следните чекори на проектот „Советодавни 
услуги за управување со средства за комунални 
услуги за вода во Југо-источна Европа“ со сите 
учесници, односно здруженијата на ЈКП (давате-
ли на водни услуги) и донатори.

•	 Во декември 2020 год, АДКОМ организира-
ше состанок со Управата за јавни приходи (УЈП). 
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На истиот присуствуваа, Директорката на УЈП 
- Сања Лукаревска и  Раководителот на сектор 
даноци, УЈП - Елена Петрова,дел од претставни-
ците на Управниот одбор на АДКОМ и членовите 
на Извршната канцеларија. За време на соста-
нокот, г-ѓа Лукаревска напомена дека УЈП се за-
познаени со проблемот со кој ЈКП се соочуваат, 
односно отписот на каматите, но додаде дека без 
законска одлука од страна на Владата на РСМ, 
УЈП не може самостојно да дејствува и да напра-
ви отпис на каматите на ЈКП. Притоа беше потен-
цирано дека УЈП е во комуникација со Владата на 
РСМ и очекуваат одговор на оваа тема. На крајот 
од состанокот, Лукаревска и Петрова повторно 
нагласија дека УЈП имаат разбирање за пробле-
мите и предизвиците со кои ЈКП секојдневно со-
очуваат во врска со подмирувањето на даночните 
обврски и постојано се бара начин за да истите се 
надминат и да се најде заеднички јазик за реша-
вање на истите.

•	 Изработка на квартален извештај за работењето 
на АДКОМ (септември – декември 2020 год.)

•	 Изработка на Билтен на АДКОМ (септември – де-
кември 2020 год.)

Тимот на АДКОМ во периодот септември – декем-
ври 2020 год, организираше и голем број на обуки, 
размени на искуства, како и тркалезни и експертски 
маси, за истите ќе можете да се информирате преку 
подолу изработените текстови.
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СЕПТЕМВРИ 2020

17.09.2020 год.

Дваесет и втора седница на 
Управниот одбор на АДКОМ 

На 17-ти септември 2020 год, членовите на Управ-
ниот и Надзорниот одбор на АДКОМ ја одржаа он-
лајн дваесет и втората седница. Седницата ја водеше 
Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стоја-
новска. На дваесет и втората седница членовите на 
Управниот и Надзорниот Одбор работеа според точ-
ките од дневниот ред и дискутираа за повторно под-
несување на изготвените барања од страна на ЈКП 
до Владата на Република Северна Македонија, во 
врска со решавањето на проблемот со финансис-
ката состојбата на претпријатијата. Пред присутните 
членови беа презентирани и идните планирани ак-
тивности на АДКОМ.

16.09.2020 и 23 09.2020 год.

Дводневна онлајн работилница 
„Размена на искуства (Peer 
exchange) – Намалување на 
потрошувачка на електрична 
енергија во пречистителните 
станици за отпадна вода (ПСОВ)“ 
На 16-ти и 23-ти септември 2020 год, АДКОМ ја ор-
ганизираше дводневната онлајн работилница „Раз-
мена на искуства (Peer exchange) – Намалување на 
потрошувачка на електрична енергија во пречисти-
телните станици за отпадна вода (ПСОВ)“  

Главната цел на размената на искуства беше да се 
унапреди знаењето на оперативниот персонал на 
ПСОВ, како и да се прикажат можностите за намалу-
вање на потрошувачката на електрична енергија во 
ПСОВ.

Размената на искуства се фокусираше на прика-
жување на релевантни примери за изнаоѓање ефи-
касни решенија за намалување на потрошувачка 
на електрична енергија во технолошкиот процес 
на  ПСОВ, притоа учесниците беа поттикнати да ја 
прифатат добрата пракса и да ја применат во соп-
ствените технолошки процеси за прочистување на 
отпадните води или да развијат сопствени решенија 
применливи во сопствените ПСОВ.
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СЕПТЕМВРИ

Заклучоци: 

Прва онлајн работилница (16.09.2020) 

•	 Без електрична опрема и консумација на елек-
трична енергија , третманот на отпадната вода е 
практично невозможна

•	 Техничките лица во ПСОВ имаат мала пракса за 
пресметување и споредување на електрична 
енергија според чекорите на технолошкиот про-
цес.

•	 Недоволен број на едуциран оперативен персонал, 
ниска стапка на поврзаност меѓу домаќинства-
та со комунална инфраструктура,нерационална 
употреба на водата, незадоволителниот квалитет 
на површинските води , како и недоволна заштита 
на квалитетот на водите доведува до непотребно 
трошење на електрична енергија во ПСОВ

•	 Потреба од автоматизација на процесите (пр. 
SCADA систем)

•	 Изработка на Акционен План – Добра пракса

•	 Потреба од анализа и избор на најадекватни 
Клучни индикатори за потрошувачката на елек-
трична енергија 

•	 Квалитет на полимерите

Втора онлајн работилница (23.09.2020) 

•	 Постојат можности за намалување на потрошу-
вачката на електрична енергија со интервенции 
во оперативните и технолошките процеси

•	 Размена на искуства од сопственото оперативно 
работење

•	 Да се искористи сопственото искуство, да се ис-
тражува и сопствените искуства несебично да се  
споделат

•	 Изработката на Акционен План – Добрата пракса 
– несомнена потреба

•	 Организирање на работилници за размена на ис-
куства за конкретни мерки во оперативните и тех-
нолошките процеси

28.09.2020 год.

Седумдесет и шеста седница 
на Координативниот комитет 
на проектот за подобрување на 
општинските услуги – МСИП 

На 28-ми септември 2020 год. беше одржана 76та 
седница на членовите на координативниот комитет 
на МСИП проектот. Од страна на АДКОМ, присуству-
ваше г-ѓа Фани Карамиха Петрушева, како член на 
МСИП проектот. Седницата беше одржана онлајн и 
на истата се разгледуваа извештаите за урбана ре-
визија за грант за сиромашни области во следниве 
општини: Липково, Врапчиште, Новаци, Могила и 
Долнени. Во сите пет општини реализирани се ак-
тивностите согласно доставените апликации. Во 
општините Липково и Врапчиште се извршени ре-
конструкции на патишта во неколку населени места. 
Во општините Новаци, Могила и Долнени извршени 
набавки во делот на механизација за потребите на 
ЈКП.
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01.10.2020 год.

Регионални средби со 
Директори на ЈКП 

На 01-ви октомври 2020 година АДКОМ одржа он-
лајн регионална средба со Директорите на ЈКП. 

На средбата, Директорите најнапред дадоа краток 
осврт на работењето на претпријатијата со кои рако-
водат, а потоа и ги потенцираа проблемите со кои тие 
се соочуваат при работењето од почетокот на панде-
мијата. 

На регионалната средба беа донесени следните 
заклучоци: 

1. Да се изготви допис за  отпис на каматите,  пот-
крепен со табела за точен износ на долгови од 
сите ЈКП

2. Да се побара намалување на ДДВ од 18% на 5% за 
ЈКП кои стопанисуваат со паркинзи и пазари

3. Да се побара од Владата на Р.С. Македонија да се 
субвенционираат ЈКП во делот на покачување на 
минималната плата

4. Да се иницира измена во Законот за комунални 
дејности во делот на можноста ЈКП да продаваат 
електрична енергија

5. Да се формира делегација од три до пет члена и 
да се побара прием кај Премиерот на Владата на 
Р.С.М со цел укажување и детално запознавање 
со состојбата во која се наоѓаат ЈКП.

15.10.2020 год. 

Состанок на Комисија за 
правни работи и Комисија 
за човечки ресурси
На 15-ти октомври 2002 год, членовите на двете ко-
мисии во склоп на АДКОМ на состанокот разменија 
одредени искуства во тековното работење кои се од-
несуваа на: 

1. Размената на материјал за полагање испит за ад-
министративно управување

2. Начинот на добивање на согласност за измена и 
дополна на годишните планови за вработување 
во ЈКП, (доколку одредени ЈКП немаат добиено 
согласност од МИОА заради доцнење на соглас-
ност од ЕЛС да се повикаат на член 20б од Закон 
за вработување и потоа ќе добијат согласност од 
МИОА)

3. Делот на предавање на годишните планови за 
вработување за 2021 год.(истите треба да бидат 
доставени до 01.11.2020год

4. Начинот и постапката на преземање на вработен 
од друга компанија (истата се врши со спогодба)  

ОКТОМВРИ 2020
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5. Делот на предвремено пензионирање на врабо-
тени постапката да се врши согласно измените 
во ЗРО и Законот за административни службе-
ници

Присутните дискутираа за извршување на одредени 
измени во систематизациите, вметнување на ново 
работно место кое не е впишано во каталогот и пора-
ди овие прашања од страна на АДКОМ, беше догово-
рено да се закаже состанок со г-ѓа Чукиќ од МИОА, 
со цел овие дилеми да се разрешат и да се даде на-
сока или одговор на други прашања.

Членовите на комисиите во текот на дискусијата 
предложија во следниот период да се работи на од-
редени измени во законите со кои ЈКП работат, би-
дејќи првенствено треба да се обрне внимание на 
законите кои немаат ниту измена ниту дополна во 
последните неколку години.

20.10.2020 год. 

Состанок на Комисија за 
водоснабдување и канализација 
и Комисија за обработка 
и контрола на вода 
На 20-ти октомври 2020 год, членовите на Комиси-
јата за водоснабдување и канализација за следниот 
период предложија од страна на АДКОМ да се проба 
да се стапи во контакт со лица кои се вработени во 
Министерство за транспорт и врски, Министерство 
за економија и МЖСПП како во иднина полесно би 
се добивале одговори на прашања и нејаснотии кои 
се дел од секојдневното работење на ЈКП. Диску-
сиите на членовите на комисиите беше во делот на: 
начинот на плаќање на Фонд за води (да се дефини-
ра), се дискутираше за новините во делот на можна 
приватизација на јавниот сектор за водоснабдување 
(предлог да се актуелизира оваа тема со членови 
на У.О на АДКОМ), со членовите на правната коми-
сија да се изготви предлог измени на Законот за 
комунални дејности.Членовите на комисијата за 
обработка и контрола на вода разменија искуство 
согласно добиениот допис за спроведување на про-
ценка на ризик на водата за пиење заедно со резиме 
на резултатите од проценката ( присутните завземаа 
став дека треба да се испрати одговор до Агенцијата 
за храна и ветеринарство дека  критичните точки се 
утврдуваат по ХАСАП систем и дека редовно се врши 
контрола од страна на инспектор)

21.10.2020год. 

Комисија за комунална 
хигиена и одржување на 
паркови и зелени површини
На 21-ви октомври, 2020 год, на состанокот пред 
Членовите на комисијата за комунална хигиена на  
членот на комисијата од Дебар г-дин Омер Цами 
ги извести присутните дека имале инспекциски 
надзор и им било укажано дека раководителите 
во секторот за комунална хигиена треба да посе-
тат обука за начинот на собирање и селектирање 
на отпад во време на пандемија и по завршување 
на обуката да потпишат изјава дека ќе ги приме-
нуваат правилата за однесување и постапување и 
даде предлог АДКОМ да стапи во контакт со МЖ-
СПП и г-ѓа Мазневска за подетални насоки каде 
да се пријават за следење на оваа обука. Во те-
кот на состанокот присутните разменија искуства 
како постапуваат во време на пандемија и начинот 
како го селектираат собраниот отпад, временски-
от интервал на дезинфекција на контејнерите и др. 
активности согласно пропишаните мерки во вре-
ме на пандемија.Членовите на комисијата сметаат 
дека најнеопходно во овој период е да се работи на 
подигање на свеста на граѓаните со цел да им се 
укаже начинот на депонирање на сметот посебно 
во граските средини.
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21.10.2020 год. 

Комисија за погребални услуги 
На 21-ви октомври, 2020 год, членовите на коми-
сијата за погребални услуги во текот на состанокот 
дискутираа во делот на начинот на погребување на 
починати лица и погребување на лица заразени од 
КОВИД 19. Сите присутни  наведоа дека погреби-
те се одвиваат согласно пропишаните мерки и со-
гласно правилникот за погребување на починати 
лица заразени од КОВИД 19. Во текот на состанокот 
се отвори дискусија дали оваа услуга треба да биде 
оданочена со 18% ДДВ, бидејќи при инспекциска 
контрола на одредени ЈКП им било укажано дека 
треба да платат данок иако истата услуга од страна 
на ЈКП не била оданочувана во изминатиот период.
Членовите на комисијата побараа ова прашање да 
се сподели со останатите ЈКП кои ја имаат оваа ус-
луга како дејност и да се сподели овој проблем и на 
седница на У.О на АДКОМ. Членовите на Комисијата 
се на мислење дека доколку оваа дејност се одано-
чува да биде оданочена со 5% ДДВ.

22.10.2020год

Дваесет и трета седница на 
Управниот одбор на АДКОМ

На 22-ри октомври, 2020 год. се одржа онлајн два-
есет и третата седница на Управниот одбор на АД-
КОМ. Седницата ја водеше Извршниот Директор 

на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска која ги запозна 
присутните членови со релизраните минати актив-
ности на АДКОМ. На седницата се проследи извес-
тување од одржан состанок со Премиерот на Р.С.М 
г-дин Зоран Заев. Присутните едногласно на оваа 
седница ги усвоија предлог- правилникот на Тре-
нинг центарот на АДКОМ за избор на консултанти, 
тренери и модератори и беше усвоено дополну-
вање на  деловникот  за работа на Управен Одбор на 
АДКОМ со додавање на нов став за одржување на 
онлајн седници. 

На оваа седница во рамки на АДКОМ беше форми-
рана нова Комисија – Комисија за пречистителни 
станици на отадни води. Согласно планот за работа 
на АДКОМ членовите на У.О дискутираа по однос на 
одредување на предлог тема за организирање на 
експертска дебата. Г-ѓа Стојановска пред присутни-
те ги презентираше и планираните идни активности 
на АДКОМ.
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29.10.2020 и 05.11.2020 год.

Дводневна онлајн работилница 
„Основи на Планирање на безбедност 
на вода за пиење - управувањето 
со кризи и управувањето со 
ризици во ЈКП во согласност 
со македонските стандарди 
МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 
и МКС EN 15975-2:2013”
На 29-ти ноември и 05-ти ноември, 2020 година, 
се одржа дводневната онлајн работилница „Основи 
на Планирање на безбедност на вода за пиење - уп-
равувањето со кризи и управувањето со ризици во 
ЈКП во согласност со македонските стандарди МКС 
EN 15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 15975-2:2013”

Главната цел на работилницата беше да се унапреди 
знаењето на учесниците за основите на  Планирање 
на безбедност на вода за пиење - управувањето со 
кризи и управувањето со ризици во ЈКП во соглас-
ност со македонските стандарди  

Работилницата се фокусираше на запознавање на  
учесниците со  внатрешниот и надворешниот кон-
текст на управување со кризи на локално и нацио-
нално ниво како и запознавање со Македонските 
стандарди  МКС EN 15975-2:2013 и   МКС EN 15975-
1:2011+A1:2016.

Прва онлајн работилница (29.10.2020) 

На работилницата се работеше на следните теми: 

1. Запознавање на учесниците за Безбедност на вода 
и управување со кризи- законската поставеност и 
обврски на ЈКП за водоснабдување  и запознава 
со Македонскиот стандард Македонски стандард 
МКС EN 15975-2:2013 Безбедност на снабдување-
то со вода за пиење – Упатства за менаџмент со ри-
зик и криза – Дел 2: менаџмент со ризик

2. Насоки за изготвување на домашна работа 

3. На првата сесија, ресурсното лице г-дин Стевко 
Стефановски ја престави својата презентација на 
тема  – Безбедност на вода за пиење и управување 
со кризи . Во својата презентација РЛ г-дин Стевко 
Стефановски даде вовед во законската поставе-
ност и обврските на ЈКП за водоснабдување во вре-
ме на криза. 

Втора онлајн работилница (05.11.2020)

На работилницата се работеше на следните теми: 

1. Запознавање на учесниците со Македонски 
стандард МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 - Безбед-
ност на снабдувањето со вода за пиење – Упат-
ства за управување со ризици и криза - Дел 1: Уп-
равување со кризи

2. Преглед на Домашните работи изработени од ЈКП
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10.11.2020 год.

„Прирачник за менаџирање на 
криза - концепт и практична 
примена” и „Прирачник за 
безбедно управување со вода 
за пиење, санитацијата и 
отпадните води во период на 
пандемијата со КОВИД 19“
На 10-ти ноември, 2020 год, АДКОМ организираше 
претставување на двата прирачника: „Прирачник за 
менаџирање на криза - концепт и практична приме-
на” на Др. Стевко Стефаноски и „Прирачник за без-
бедно управување со вода за пиење, санитацијата 
и отпадните води во период на пандемијата со КО-
ВИД 19“ на Проф. Др. Михаил Кочубовски.

Генерална цел беше да се запознаат вработените 
во ЈКП со содржината на прирачниците и да се при-
каже нивната функција  и примена, а специфични  
цели да  се изнесе институционалната и организа-
циската поставеност и да се потенцираат надлеж-
ностите  и обврските на институциите на национал-
но и локално ниво.

На претставувањето беа поканети претставници 
од ЈКП, ЗЕЛС, Општини,ЦУК, ИЈЗ, претставници од 
министерствата.

Др. Стевко Стефаноски  го претстави прирачни-
кот: „Прирачник за менаџирање на криза - концепт 
и практична примена”. Основната цел на овој При-
рачник е преку една избрана и прилагодена содр-
жина, да се прикаже општиот концепт на кризниот 
менаџмент, функцијата на Националниот систем за 
управување со кризи, да се изнесе неговата инсти-
туционална и организациска поставеност и да се по-
тенцираат надлежностите и обврските на институци-
ите на национално и локално ниво, и понатаму да се 
обезбеди негова правилна практична примена.

Крајната цел на овој прирачник е да помогне на 
вработените во ЈКП како даватели на јавно - кому-
нални услуги посеопфатно да го разберат концеп-
тот на менаџирање на криза и да ја зголеми нивната 
подготвеност во примена на мерките од “Внатреш-
ниот контекст” на планот за кризен менаџмент, во 
согласност со усвоените стандарди. 

НОЕМВРИ 2020

Д-р Стевко Стефаноски Проф. д-р Михаил Кочубовски
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Проф. Др. Михаил Кочубовски го презентираше 
својот „Прирачник за безбедно управување со вода 
за пиење, санитацијата и отпадните води во период 
на пандемијата со КОВИД 19“. Беше потенцирано 
дека, кризата COVID-19 претставува три главни пре-
дизвици за водоводните претпријатија.  Првиот е гу-
бење на приходите, вториот предизвик е намалената 
достапност на критичните елементи за работа и соо-
чувањето со предизвици во  покривањето на трошо-
ците за работна сила и обезбедувањето соодветна 
опрема  за лична заштита на нивниот персонал во 
време кога приходите пресушуваат. Третиот предиз-
вик произлегува од одложувањето на критичните 
инвестиции  за да се исполни поитната потреба за 
финансирање на одговори на итни случаи

Онлајн промоцијата на двата прирачника беше за-
творена од модераторот Катерина Цаневска со зак-
лучок дека пандемијата  предизвикана од COVID-19 
ја истакна важноста на ефективното управување и 
силното  обезбедување на услуги за водоснабду-
вање и санитација.  Двата прирачника се дел од мер-
ките кои ги презема АДКОМ за поддршка на ЈКП со 
цел да им  овозможи подобро да ја согледаат својата 
улога и начинот на делување во услови на  пандемија 
од COVID 19. 

11.11.2020 год.

Седумдесет и седмата седница 
на Координативниот комитет 
на проектот за подобрување на 
општинските услуги – МСИП 
Членовите на Координативниот комитет на МСИП 
проектот, 77 та седница ја одржаа на 11-ти ноември, 
2020 година онлајн со оглед на тековната ситуација 
со пандемијата со Covid 19 во нашата држава. Глав-
ниот координатор на МСИП проектот ја водеше сед-
ницата по следните точки: разгледување на извештај 
за урбана ревизија за грант за сиромашни области/
социјална вклученост за Општина Сарај, се разгле-
дуваше на договорот за грант за сиромашни обла-
сти/социјална вклученост со Општина Маврово Ро-
туше, беше  разгледан договорот  со Општина Конче 
и Општина Делчево. Согласно презентирањето од 
страна на независниот консултант ангажиран за те-
хничка помош на општините кориснички на под-за-
ем во рамките на Вториот Проект за подобрување 
на општинските услуги за подготовка на урбана ре-
визија и дадените насоки и објаснувања , членовите 
на Координативниот комитет едногласно ги усвоија 
сите четири извештаи.Од страна на Главниот коор-
динатор присутните беа известени дека е завршен 

третиот повик за распределба на средства од Вто-
риот проект за подобрување на општинските услу-
ги при што доставени се апликации од страна на 20 
општини и во тек е нивно разгледување од страна на 
градежните инженери на Проектната единица.  По-
сле завршувањето на овој процес, едновремено ќе 
бидат испратени коментари или одобрувања на тех-
ничката документација до сите општини. Доставени 
се и проекти од страна на општините Кавадарци и 
Кочани кои веќе учествуваат во Вториот МСИП про-
ект, па согласно условите од повикот каде што пред-
ност при распределбата на средствата имаат општи-
ните кои што досега не користеле средства од Вто-
риот проект за подобрување на општинските услуги, 
а во целост ги исполнуваат условите од Повикот.

12.11.2020 год.

Јавна расправа - Нацрт 
извештај за стратегиска оцена 
на животната средина за 
Национален план за управување 
со отпад 2020-2030 год.
На 12-ти ноември 2020 год, се организираше Јавна 
расправа од страна на Министерството за животна 
средина и просторно планирање. Истата беше отво-
рена од страна на Министерот за животна средина 
и просторно планирање, г-дин Насер Нуредини. На 
јавната расправа  присуствуваа дел од ЈКП кои ра-
ботат со отпад. Од страна на г-ѓа Ана Каранфилова 
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Мазневска, Раководител на Сектор за управување 
со отпад беше претставена кратка презентација на 
Националниот план за управување со отпад 2020-
2030 година. Во продолжение на јавната расправа 
г-дин Марјан Михајлов, Експерт за стратегиска оце-
на на животната средина преку кратка презентација 
го претстави Нацрт извештајот за стратегиска оцена 
на животната средина за Национален план за упра-
вување со отпад 2020-2030 година.

20.11.2020 год.

Тркалезна маса: „Прв регулиран 
период - научени лекции и 
проблеми - Втор регулиран период, 
отворени прашања и предизвици“
АДКОМ,  чии што членки се токму ЈКП, со цел да ги 
поддржи истите, покрај спроведените обуки и про-
грами за поддршка при изработката на Бизнис Пла-

новите, Плановите за прилагодување на тарифи и 
Годишните Извештаи, започна и со организирање 
на тркалезни маси со РКЕВУ. Преку овие тркалезни 
маси се остварува заедничка координација, односно 
одржување на редовна размена на информации и 
соработка помеѓу РКЕВУ, ЈКП и АДКОМ, за зголе-
мување на ефикасноста и квалитетот на водните ус-
луги во Република Северна Македонија.

Водејќи се според новите потреби, односно доставу-
вањето на БП и ППТ, како и ГИ, АДКОМ продолжува 
со организирање на тркалезните маси, па така на 
20-ти ноември 2020 год, организираше Тркалезна 
маса на тема: „Прв регулиран период - научени лек-
ции и проблеми - Втор регулиран период, отворени 
прашања и предизвици“

Тркалезната маса се организираше во соработка со 
РКЕВУ, МЖСПП и Државниот инспекторат за живот-
на средина.

НОЕМВРИ
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25.11.2020 год

Дваесет и четврта седница на 
Управниот одбор на АДКОМ 

На 25-ти ноември, 2020 год се одржа онлајн дваесет 
и четвртата седница на У.О и Н.О на АДКОМ. Прису-
тните членови работеа согласно усвоениот дневен 
ред и седницата ја водеше Извршниот Директор на 
АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска. На 24та седница беа 
презентирани реализираните минати активности на 
АДКОМ. Беше дискутирано за начин на изработка на 
анализа за водниот сектор во Р.С.Македонија. При-
сутните членови на У.О и Н.О на АДКОМ водеа дис-
кусија за претстоечката експертска дебата на тема 
Дигитализација на комуналните услуги  како и за 
претстоечката тркалезна маса на тема Тесни Грла 
во Законската регулатива. Извршниот Директор на 
АДКОМ ги презентираше идните планирани актив-
ности на АДКОМ.

24.11.2020 и 10.12.2020 год.

Дводневната онлајн работилница 
размена на искуства (Peer 
exchange) „Пречистителни 
станици за отпадна вода (ПСОВ) 
– Како од фаза на планирање 
до одржлива ПСОВ?“

Главната цел на размената на искуства е да се 
унапреди знаењето и да се добијат основни инфор-
мации на ЈКП за потребата од изградба на ПСОВ во 
општините.

Размената на искуства се фокусираше на прика-
жување на релевантни примери и запознавање на  
учесниците со фазите на планирање, подготовка и 
имплементација на ПСОВ и поттикнување на  учес-
ниците да ја прифатат добрата пракса и да ја приме-
нат во сопствените ЈКП.

На онлајн работилниците, односно размената на ис-
куство учество земаа двајца учесници:

•	 Раководител на технички сектор во ЈКП

•	 Раководител на технички сектор во ЕЛС

Заклучоци: 

Прва онлајн работилница (24.11.2020)

•	 Има голема потребата од постоење на ПСОВ во 
ЕЛС во кои не се изградени

•	 За реализација на проектот за Изградба на ПСОВ 
е потребна висока свест за значењето на чиста 
животната средина 
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•	 Недоволен број на едуциран оперативен персо-
нал, ниска стапка на поврзаност меѓу домаќин-
ствата со комунална инфраструктура

•	 Обезбедување на стабилни финансиски средства

•	 Изработка на Акционен План – Добра пракса

•	 Потреба од едуциран кадар кој треба да биде ан-
гажиран од првиот ден на Имплементација на 
проектите за изградба на ПСОВ па се до завр-
шување со изградбата , а потоа и фазата на  ра-
бота со истата. Се’ со цел да добиеме одржливи 
ПСОВ. 

Втора онлајн работилница (10.12.2020)

•	 За изградба на функционални и одржливи ПСОВ 
потребни се големи инвестиции во канализацио-
ната мрежа и во одвојување на атмосферската од 
фекален канализационен систем. 

•	 Да се искористи сопственото искуство, да се ис-
тражува и сопствените искуства несебично да се  
споделат

•	 Изработката на Акционен План – Добрата пракса 
– несомнена потреба

26.11.2020 год.

Експертска дебата: Дигитализација 
на комуналните услуги
На 26-ти ноември, 2020 година АДКОМ организи-
раше Експертска дебата на тема - Дигитализација на 
комуналните услуги.

Генералната цел на организирање на оваа деба-
та беше да ја подигне свесноста и информираноста 
на експертската јавност од различни институции за 
потребата од дигитализација на комуналните услу-
ги. Специфичните цели кои се сакаа да се постигнат 
во текот на настанот беа: 1) да се овозможи дебата и 
размена на информации за дигитализацијата на ко-
муналните услуги; 2) да се идентификуваат “тесните 
грла“ во имплементацијата на мерките за дигитали-
зација на комуналните услуги; и 3) да дадат насоки за 
идните чекори кои треба да ги преземат ЈКП во кон-
текст на дигитализацијата на комуналните услуги.

НОЕМВРИ



16 

НОЕМВРИ

директорка на АДКОМ г-ѓа Стојановска со потенци-
рање дека АДКОМ во 2021 година ќе продолжи да ја 
промовира дигитализацијата на комуналните услуги 
помеѓу своите членови, преку доближување на реги-
оналните и домашните искуства.

30.11.2020 год.

Дваесет и петта седница на на 
Управниот одбор на АДКОМ  

На 30-ти ноември, 2020 год, членовите на Управни-
от одбор на АДКОМ ја одржаа онлајн дваесет и пе-
ттата седница, на која се дискутираше по однос на 
финансиската помош која Владата на Р.С.М. ќе ја до-
дели на ЈКП кои се членки на АДКОМ и активност-
ите кои треба да се спроведат согласно одржаниот 
состанок со Премиерот на РСМ, г-дин Зоран Заев, 
Министерот за финансии г-дин Фатмир Бесими 
и  преку онлајн врска со заменик-претседателот на 
Владата задолжен за економски прашања, коорди-
нација на економските ресори и инвестиции, г-дин 
Фатмир Битиќи. 

Дигитализацијата на комуналните услуги денес е 
реалност и вредноста и влијанието на дигиталните 
технологии во трансформацијата на комуналните 
претпријатија се повеќе од јасни, како на глобално 
така и на национално ниво. Исто така овие техно-
логии, може да се искористат за да се забрза ус-
војувањето на алтернативни решенија за давање 
на комунални услуги. Ова не значи дека овие нови 
технологии целосно ќе ги заменат традиционал-
ните решенија за комуналната инфраструктура и 
комуналните услуги. Наместо тоа, може да се каже 
дека сега постои проширено „мени“ на технолош-
ки решенија покрај традиционалните инфраструк-
турни решенија и модели на давање на услугите, а 
самата дигитализација претставува миграција од 
околина богата со податоци кон околина богата со 
знаење.

Во дебатата  учествуваа претставници од: ЈКП, ре-
сорните министерства и други релевантни институ-
ции.

Модератор на дебатата беше Јане Вртески, а па-
нелисти со свои презентации беа: Маја Меденица 
(ЈКП Белградски водовод и канализација – Белград, 
Република Србија); М-р Горан Козаров (генерален 
директор на ЈКП Водовод - Битола); Зоранчо Геор-
гиев (КЈП Водовод – Кочани).

АДКОМ ќе покренува иницијативи и ќе учествува на 
настани со цел дигиталната трансформација на да-
вањето на комуналните услуги од страна на ЈКП да 
се најде како значајна тема во политиките и програ-
мите на централната власт. (пр. Користење на дија-
лог платформата...)

Настанот беше затворен од страна на Извршната 
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02.12.2020 год.

Тркалезна маса: „Функционирање 
за време на КОВИД-19 и 
„тесни“ грла во законската 
регулатива - влијание врз 
работењето на Јавните 
комунални претпријатија” 

На 02-ри декември, 2020 год, АДКОМ организи-
раше  дебата со наслов: „Функционирање за време 
на КОВИД-19 и „тесни“ грла во законската регула-
тива - влијание врз работењето на Јавните кому-
нални претпријатија”

Целта на организирање на оваа дебата беше да 
се добијат сознанија како пандемијата КОВИД-19 
се одрази на работењето на јавните комунални 
претпријатија  и со кои предизвици истите се со-
очуваат, кои се насоките и најдобрите решенија за 
успешно справување со пандемијата за да можат 
граѓаните да добијат квалитетна и здрава вода за 
пиење, а ќе значат и заштита на вработените во 
ЈКП.

Во време кога нашата држава се соочува со криза, 
предизвикана од вирусот КОВИД-19, ЈКП имаат 
клучна улога при снабдувањето на вода за пиење, 
како и одржувањето на хигиената и чистотата на 
територијата на целата држава. Со цел да ја согле-
да состојбата со работењето и предизвиците со 

кои се соочуваат ЈКП а време на пандемија, АД-
КОМ во рамките на своите активности  изготви 
прашалник кој го сподели со претпријатијата. 

Анализата на прашалникот ја наметнува потребата 
од изготвување на позициски документ кој прави 
детална анализа на предизвиците во работењето 
со кои се соочуваат ЈКП за време на пандемија 
КОВИД-19, детектирање на критичните точки во 
функционирањето, согледување на причините за 
одлуките во менаџирањето, како и изнаоѓање и 
понудување на решенија за решавање на ново на-
станатата ситуација во функционирањето. 

Резултатите и согледувањата од анализата ги пре-
зентираше експертот и познавач на проблемати-
ката во врска со функционирањето на ЈКП, Линди-
та Шаќири од ЈП „Водовод и канализација”-Скопје. 
Шаќири посочи дека цел на позицискиот документ 
е детектирање на критичните точки во функциони-
рањето на ЈКП и изнаоѓање и понудување на пре-
пораки како можност за надминување на ново на-
станатата ситуација во функционирањето на ЈКП. 

Во продолжение на дебатата, Марија Валакова од 
ЈП „Плаваја“ од Радовиш и член на Правната коми-
сија на АДКОМ,  го презентираше документот „Тес-
ни грла во законската регулатива за комуналната 
дејност“. 

Предлог е Законот за снабдување со вода за пи-
ење и одведување на урбани отпадни води  кој 
е донесен во 2004 година, да се отвори и да се 

ДЕКЕМВРИ 2020
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размислува на негово целосно прочистување и 
доуредување водејќи сметка за потребите и на да-
вателите на услуги и на крајните корисници, како 
и заради усогласување со новите прописи кои се 
донесени и според кои сега се определува цена-
та на водните услуги. Измени се неопходни и  во 
Законот за градење  и тоа во делот на издавање 
на дозвола за градење, посебно за колективните 
згради за домување. 

Посочено е дека „тесно грло„ се и Законот за 
вработените во јавниот сектор и Законот за ад-
министративните службеници. Проблем е што со 
вметнувањето на ЈКП во овие закони и воопшто во 
јавниот сектор, пред се од причини што  овие зако-
ни се задолжителни за примена од страна на ЈП, 
на актите кои произлегуваат од нив согласности 
дава МИОА, за  финансискиот дел  одговорна е и 
согласност дава локалната самоуправа, во делот 
на колективните договори ЈКП се на беспатие, од 
една страна овие закони ги скрстуваат во јавниот 
сектор, од друга страна се судовите кои  пресуду-
ваат како да се во приватниот сектор.

Измени се неопходни и во Законот за земјоделие 
и рурален развој, Законот за комуналните дејности 
и законот за јавните претпријатија, Законот за гро-
бишта и погребални услуги, Законот за облигацио-
ните односи  и во Законот за нотаријат.

Во дебатата претставниците на министерствата 
и инспекторатите ја поздравија иницијативата и 
одржување на дебатата од страна на АДКОМ и по-
сочија дека се отворени за соработка, дека согле-
дувањата од двата документа се од исклучително 
значење и ќе бидат добредојдени при изготву-
вање на нова законска регулатива или измени на 
постојната. 

07.12.2020 год.

Седумдесет и осма седница на 
Координативниот комитет на 
проектот за подобрување на 
општинските услуги – МСИП 

Седницата на МСИП проектот се одржа на 07-ми 
декември, 2020 год. и истата ја водеше Специја-
листот за финансиско управување на МСИП про-
ектот. Беше објаснето дека на седница е предви-
дено разгледување на договорот за под-заем со 
Општина Куманово и резултатите од Третиот повик 
за користење на средства од Вториот МСИП про-

ект. Членовите на Координативниот комитет беа 
запознаени со  под-проектот и  планирањето на на-
бавка на вкупно 12 возила и машини за потребите 
на 4 јавни претпријатија во Општина Куманово и 
тоа: градежна машина комбиниран ровокопач - на-
товарувач; опрема за изнесување и депонирање на 
отпад; опрема за зимско одржување на сообраќај-
ници; специјализирано возило за отстранување на 
непрописно паркирани возила на јавни површини; 
и опрема за изградба и одржување на дистрибутив-
ната гасоводна мрежа на територијата на Општина 
Куманово. Сите возила и машини ќе бидат набавени 
од страна на општината, а потоа ќе им бидат преда-
дени за користење на соодветните комунални пре-
тпријатија и тоа ЈП Водовод, ЈП Чистота и зелени-
ло, ЈП Куманово паркинг и ЈП Куманово – гас. Ре-
ализацијата на проектот предвиден со овој договор 
за под-заем ќе овозможи соодветно одржување и 
инвестиции во системот за водоснабдување и га-
соводниот систем, безбеден транспорт и инфра-
структура за комунална хигиена на целата терито-
рија на општината и безбедност во сообраќајот.По-
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2. Учесниците да разменат искуства и добри прак-
тики за квалитетно спроведување на обука

На тренингот учество земаа 8 учесници, односно 
тренери кои доаѓаат од ЈКП Куманово, Струмица, 
Скопје, Виница, Тетово и Битола. 

Заклучоци:

•	 Презентираните стандарди и соодветните обра-
сци се прва работна верзија која ќе почне да се 
применува од декември 2020 год/јануари 2021 
год. Иако АДКОМ имаше повеќе обрасци кои и 
досега ги применуваше при спроведување на не-
говите активности, овие стандарди претставуваат 
прва официјална верзија. 

•	 Стандардите за квалитет на Тренинг центарот 
на АДКОМ ќе се применуваат целосно при им-
плементација на сеопфатни програмски обуки, 
додека за краткорочните обуки (еднодневни или 
дводневни), одредени обрасци ќе бидат изземе-
ни. Попрецизно, обрасците ќе бидат дефинирани 
пред започнување на обуката со менаџерскиот 
тим на АДКОМ.

•	 Се очекува дека после извесен период на импле-
ментација ќе може да се согледаат предностите и 
недостатоците од оваа првична верзија на стан-
дардите за квалитет и врз основа на искуствата, 
истите ќе бидат дополнително ажурирани.

добрувањето на услугите обезбедени од страна на 
јавните претпријатија ќе придонесеза спречување 
на поплави, ефикасно одржување и инвестирање 
во водоснабдителниот систем и гасоводната мре-
жа, одржување на патиштата преку целата година и 
прописно паркирање на возилата, што индиректно 
ќе придонесе за создавање на подобар живот во 
општината, подобра локална економија и соодветни 
услови за социјален развој. 

11.12.2020 и 14.12.2020 год.

Онлајн воведен Тренинг 
на Тренери – „ВОВЕД во 
стандардите за квалитет на 
Тренинг центарот на АДКОМ“
На 11-ти и 14-ти декември, 2020 год се одржа онлајн 
воведен Тренинг на Тренери – „ВОВЕД во стандар-
дите за квалитет на Тренинг центарот на АДКОМ“.

Главната цел на тренингот беше воведно запозна-
вање на учесниците (тренерите) со стандардите за 
квалитет на Тренинг центарот на АДКОМ.

Специфични цели на тренингот:

1. Учесниците да ги подобрат своите методолош-
ки компетенции за квалитетно спроведување на 
обука, според утврдените стандарди за квалитет 
на Тренинг центарот на АДКОМ
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15.12.2020 год.

Промоција: Улогата и функцијата 
на обуките во јакнење на 
капацитетите на ЈКП преку 
Тренинг Центарот на АДКОМ
На 15-ти декември 2020 година се одржа дебата 
преку Zoom платформа во организација на АДКОМ 
на тема „Улогата и функцијата на обуките во јакнење 
на капацитетите на ЈКП преку Тренинг Центарот на 
АДКОМ“.Ова е дел од проектот „Регионална мрежа 
за развој на капацитетите за водоснабдување и са-
нитарни услуги (RCDN)”

Генерална цел  на дебатата беше да се добијат основ-
ни информации и да се унапреди знаењето на ЈКП за 
потребата од јакнење на капацитети на вработените.

АДКОМ активно работи на градењето на капаците-
ти и дека преку својот Тренинг Центар овозможува 
организирање на голем број на обуки, спроведува 
програми, нуди техничка помош, како и реализира 
активности за размена на знаења со засегнатите 
страни во секторот за води.

Професор Цветко Смилевски говореше за улогата 
на обуките во индивидуалниот и институционалниот 
развој. Професорот посочи дека обуката е рацио-
нален, безбеден и фокусиран облик на стекнување 
компетенции и значи стекнување на знаења, вешти-
ни и ставови.

Има три вида обуки за АДКОМ:

•	 Основни обуки: за почетници и за нови техноло-
гии

•	 Напредни обуки: за нови услуги/продукти и за 
напредни технологии

•	 Корективни обуки: за подобрување на работната 
изведба

Професор Цветко Смилевски го презентираше Ка-
талогот на обуки за 2021 година, негова содржина и 
функција. Овој Каталог е интелектуален капитал на 
Тренинг центарот на АДКОМ, алатка за менаџирање 
на индивидуалниот институционалниот развој на 
КЈП од страна на ОЕ за човечки ресурси на КЈП и е 
промотивна алатка на Тренинг центарот на АДКОМ.

Извршниот директор на АДКОМ Лолита Стојановска 
говореше за планирање и имплементација на обуки-
те во 2021 година.
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Од присутните беше посочено дека е неопходно по-
активно вклучување во обуките бидејќи едукацијата 
е значајна.

17.12.2020 год.

Онлајн Обука за обновливи извори 
на енергија и енергетска ефикасност
АДКОМ во соработка со ConPlusUltra, Виена и Бал-
кан девелопмент солутионс БДС од Скопје го спро-
ведува Проект „Градење на капацитети во комунал-
ниот сектор во Република Северна Македонија за 
поотпорно, инклузивно и одржливо обезбедување 
на услуги за граѓаните“. 

Активностите се спроведуваат со финансирање од 
Австриската развојна соработка преку грант - шема-
та BACID (Градење административни капацитети во 
регионот на Дунав и Западен Балкан), управувана од 

Австриската асоцијација на градови и градови и КДЗ 
Центарот за истражување на јавната администрација.

Оттаму како прва активност на проектот, на 17-ти де-
кември, 2020 год АДКОМ организираше обука за 
градење на капацитети за развој на вештините на 
своите членови во врска со енергетската ефикас-
ност и обновливата енергија. 

Главната цел на обуката беше насочена да се зголе-
мат локалните вештини и знаења поврзани со про-
изводството на обновлива енергија и ефикасноста 
на ресурсите на локално ниво, посебно кај комунал-
ните претпријатија и општинските објекти/ инфра-
структура, за да се поддржи обезбедувањето на пок-
валитетни општински услуги на долг рок.

Како специфични цели беа дефинирани следниве:

1. Да им овозможи на учесниците да добијат упат-
ства за користење едноставни алатки за процен-
ка на енергијата за општинската инфраструктура

2. Да ги надградат/обноват своите знаења за Енер-
гетска ефикасност во згради и во комуналните 
претпријатија за водни услуги

3. Да ги надградат/обноват своите знаења за упо-
треба на обновливите извори на енергија во јав-
ната инфраструктура

4. Да се запознаат со планирање на енергијата во 
општината
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Обуката ги опфати проценките на енергијата за 
општинската инфраструктура, енергетската ефикас-
ност во зградите и комуналните претпријатија за водни 
услуги, употребата на обновливи извори на енергија во 
јавната инфраструктура и општинското планирање на 
енергијата. 

Тренерите, Andreas Karner, ConPlusUltra Виена, Josef 
Buchinger, ConPlusUltra Виена и Јане Вртески, БДС 
Скопје, беа одговорни за спроведување на обуката.

Дополнителна сесија за обука на обучувачи ќе се 
одржи на 04.02.2021 година, по што учесниците - 
обучувачи ќе бидат поканети да го рашират своето 
знаење во општините во Северна Македонија за да 
ги зајакнат локалните капацитети за плановите за 
обновлива енергија и енергетска ефикасност.

23.12.2020год.

Дваесет и шеста седница на на 
Управниот одбор на АДКОМ  
На 23-ти декември 2020 год, се одржа онлајн два-
есет и шестата седница на Управниот Одбор на АД-
КОМ и истата ја водеше г-ѓа Лолита Стојановска 
Извршен Директор на АДКОМ. На седницата при-
сутните членови на У.О и Н.О на АДКОМ дискутираа 
по однос на споделената информација од одржаниот 
состанок со претставници од УЈП од страна на Г-ѓа 
Стојановска, на седницата се разменија искуства за 
добиената донација од Владата на Република Се-

верна Македонија. На 26та седница беа номинирани 
членови од Управен Одбор за лобирање во ресор-
ни Министерства согласно изготвените Законски 
пречки во работењето на ЈКП кои треба да се над-
минат. Извршниот Директор на АДКОМ пред присут-
ните ги презентираше и идни активности на АДКОМ 
до крајот на 2020 година.

Проект: „Поддршка на општините и јавните кому-
нални претпријатија за справување со  кризата 
Covid19“

Пандемијата на КОВИД-19 најверојатно ќе потрае во 
глобални рамки што значи дека и јавните комунални 
претпријатија (ЈКП) во Република Северна Македо-
нија ќе продолжат да ги даваат своите услуги во ус-
лови на постоење на криза. 

Непостоењето на воспоставен системски пристап 
во ЈКП за управување со кризи, недостатокот од 
плански документи во ЈКП за континуитет во рабо-
тењето во услови на кризи, како и постоечката ад-
хок комуникација помеѓу ЕЛС и ЈКП, ја наметнуваат 
потребата од јакнење на свесноста за планирање и 
воспоставување на организиран пристап за обез-
бедување континуитет во работењето 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 пре-
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тпријатијата за водоснабдување и отпадни води, со 
акцент на работа во криза од пандемија на COVID-19.

Изборот за вклучување на ЈКП е резултат на мина-
тогодишното 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 кана-
лизација“ - Прилеп, имаа активно учество и истата 
беше спроведена во период јули - септември 2019 
год.

Преку овој проект се планира развивање на модел 
и методологија за развој на применета стратегија и 
планови за непредвидени ситуации за управување 
со ризици и планирање на безбедност на вода и / 
или цврст отпад, вклучувајќи образец за стандардни 
оперативни процедури (СОП) за јавните комунални 
претпријатија и општините.

Главната цел на проектот е да се изградат капаците-
тите на АДКОМ за да може да ја зајакне отпорноста 
на општините преку зголемување на ефективноста и 
ефикасноста на нивните јавни комунални претприја-
тија, 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 јав-
ните комунални претпријатија да подготват при-
лагодени институционални капацитети за упра-
вување со ризици и кризи поврзани со COVID 19; 

2. Да се надгради материјалот за обука на D-LeaP 
за безбедност 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 контекст на Република Северна 
Македонија поврзан со пандемијата COVID-19; 

3. Да се изработи Упатство/урнек за припрема на 
модел за стандарден Оперативен План за одго-
вор 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 управување со ризик на 
ЈКП.

Проектот има кратко време за реализација и сите 
активности преку истиот проект мора да бидат фина-
лизирани до 31.01.2021 год. 

Во текот на 2020 год беа организирани три заед-
нички онлајн работилници:

•	 03.12.2020 год -  Воведна работилница со сите 4 
ЈКП

•	 16.12.2020 год. - Работилница 1 – заедничка рабо-
тилница со сите 4 ЈКП  

•	 22.12.2020 год. - Работилница 2 – заедничка ра-
ботилница со сите 4 ЈКП

Во јануари 2021 година ќе следат по една работил-
ница за секое ЈКП поодделно. l
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