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ЈАНУАРИ 2019
10.01.2019

Состанок на Комисија за
погребални услуги на АДКОМ
На 10-ти јануари 2019 во извршната канцеларија на
АДКОМ се одржа состанок со Комисијата за погребални услуги. Комисијата по пристигнувањето на
новиот Закон за гробишта и погребални услуги и по
разгледувањето на предлог текстот ги донесе следниве заклучоци:
• Да се врати погребувањето како комунална дејност со управувањето на гробиштата;
• Да се изнајде начин во законската регулатива за
превземањето на управувањето со гробиштата на
територијата на целата општина. Во понатамошниот текст на Законот да се разработи материјата за оваа проблематика низ законски решенија
дали тоа ќе биде преку ЈКП, алтернатива - приватниот сектор и верските заедници;
• Погребувањето и услугите се од големо значење
од јавен интерес кои треба да се префрлат во надлежност на општината;
• Да се корегира временскиот рок за дозвола за
управување со гробишта од една година во рок од
три до пет години;
• Да се бара повторно воведување на мерката –
гробарина;
Членовите на Комисијата за погребални услуги сметаат дека сите овие аргументи се доволна причина
за донесување на сосема нов закон за гробишта и
погребални услуги и предложија Министерството
за транспорт и врски на Република Северна Македонија да формира работна група која ќе работи на
изготвување на нов закон и во истата да бидат вклучени претставници од: АДКОМ, ЗЕЛС, Комуналниот инспекторат на Република Северна Македонија,
Министерството за локална самоуправа, Верската
заедница, АД Бутел и Здружението на приватни оператори за вршење на закопи.
На состанокот беше изработен текст и истиот беше
доставен до Министерството за транспорт и врски.

16-17.01.2019

Обука на тренери за Програма
„Безбедност на вода и управување
со кризи: Основи на континуитет на
работење за управување со ризици
од катастрофи“– Дунавското
партнерство за учење
(D-LeaP) - IAWD
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На 16-ти и 17-ти јануари 2019 година, преку Тренинг
центарот на АДКОМ се организираше првата подготвителна обука за тренерите, како дел од програмата
„Безбедност на вода и управување со кризи: Основи
на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“, наменета за давателите на водни
услуги, односно за поголемите ЈКП во државава.
Програмата „Безбедност на вода и управување со
кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“ е развиена и е надгледувана од техничкиот партнер, IAWD, Конзорциумот Infraprotect, заедно со Energie AG Wasser, Виенскиот водовод и Австриската асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW). Програмата ја спроведуваат
националните или регионалните центри, како што е
АДКОМ во земјава. Програмата за ЈКП ќе биде спроведувана на македонски јазик и е дизајнирана врз
принципите на учење по пат на пракса. Таа вклучува
комбинација на работилници за обука лице-в-лице,
кои обезбедуваат алатки и техники за справување
со предизвиците со кои се соочуваат; да следат како
тие се применуваат во пракса, проследено со обука
на работа, каде претпријатијата учесници ги применуваат алатките и техниките во нивната средина и
развиваат конкретни производи (дијагностика, акциони планови, тарифни планови итн.). Применети се
принципите на комбинирано учење, т.е. обучувањето
лице-в-лице е придружено со материјали за електронско учење обезбедени во D-LeaP Академијата.
Од страна на IAWD, како тренери на оваа подготвителна обука за тренери беа г-дин Christian Plohberger
(програм директор во INFRA PROTEC), г-дин Juri
Paul (генерален менаџер во Vak Beroun a.s). и гдин Christian Hasenleithner, (генерален менаџер во
ENERGIEAG).
Присутни учесници на подготвителната обука беа:
• Центар за управување со кризи на Република Северна Македонија: г-дин Стевко Стефановски, гдин Трајче Јовановски и г-ѓа Гордана Наумовска
• Институт за јавно здравје: г-дин Михаил Кочубовски и Александра Сталболиева
• ЈП „Водовод“ Битола: г-дин Љубиша Бакич и гдин Емилијан Мичевски

23.01.2019

Состанок на Комисија за правни
работи на АДКОМ
Членовите на Комисијата за правни работи на АДКОМ на 23-ти јануари 2019 година во просториите
на АДКОМ одржаа состанок на кој присутните работеа по однос на разгледување, дискусија и изготвување на допис во име на сите ЈКП кој ќе биде испратен до Министерство за економија на Р. Северна

ЈАНУАРИ

Македонија по однос на предлози за измена на Законот за Јавни претпријатија. Изготвениот текст од
страна на членовите на комисијата е испратен на
разгледување до сите членки на АДКОМ.

29.01.2019

Конференција на твининг проектот
„Зајакнување на капацитетите за
ефективна имплементација на
acquis во областа на квалитетот на
водата“
На 29-ти јануари 2019 година во Скопје се одржа
конференцијата на твининг проектот „Зајакнување
на капацитетите за ефективна имплементација на
acquis во областа на квалитетот на водата“. Целта на
овој проект е зајакнување на административните капацитети во областа на управувањето со вода преку
спроведување на соодветното законодавство на ЕУ.
На оваа конференција како претставник од АДКОМ
присуствуваше г-ѓа Фани Карамиха Петрушева.
Проектот при имплементацијата помогна на националните надлежни органи во изготвување на План
за управување со речниот слив на Вардар како и при
усогласување и спроведување на под-законските
акти во областа на мониторингот на водата и издавање на дозволи за користење вода.

31.01.2019

Седница на Управен и Надзорен
одбор на АДКОМ
Во Скопје на 31-ви јануари 2019 година во Скопје, беа
одржани седници на Управниот и Надзорниот одбор
на АДКОМ. На третата седницата пред членовите на
Надзорниот одбор од страна на Извршниот Директор
на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска, беше презентирана завршната сметка на АДКОМ за 2018 година.
По разгледување на истата од страна на членовите
на Надзорниот одбор истата беше едногласно усвоена и предадена за разгледување и усвојување пред
членовите на Управниот одбор на АДКОМ. На деветтата седница на Управниот одбор на АДКОМ г-дин
Зоран Јанев, Претседател на Надзорниот одбор на
АДКОМ ја презентираше усвоената завршна сметка
на АДКОМ за 2018 година. Членовите на Управниот
одбор на АДКОМ по куса дискусија и образложение
од страна на Извршниот Директор на АДКОМ истата
ја усвоија и ја предадоа на разгледување и усвојување пред Собранието на АДКОМ.

31.01.2019

Седница на Собрание на АДКОМ
Седницата на Собрание на АДКОМ се одржа во Скопје на 31-ви јануари 2019 година на која беа поканети

и присуствуваа делегатите на АДКОМ. На седницата се работеше согласно точката на дневниот ред –
Разгледување и усвојување на завршната сметка на
АДКОМ за 2018 година. Работното претседателство
предводено од Претседателот на АДКОМ г-дин Зоран Горгиев ги запозна присутните со резултатите
од финансиското работење на здружението, односно
со завршна сметка на АДКОМ за 2018 година и истата по кратка дискусија беше усвоена од страна на
делегатите на собранието на АДКОМ.

31.01.2019

Церемонија потпишување на
Меморандум за разбирање
Една од клучните активностите, која беше превземена од страна на АДКОМ во текот на 2018 година
беше имплементацијата на проектот „Поддршка за
воспоставување платформа за дијалог за водните
услуги во Република Македонија“, преку кој се организираа неколку тркалезни маси и на истите се дискутираа главните предизвици и можните решенија
за проблемите во секторот води.
Засегнатите страни во секторот покажаа висок интерес и активно учество на тркалезните маси, со што
дадоа свој придонес во стимулирање на дијалогот.
Со цел продолжување на примената на оваа добро
воспоставена практика, како и продолжување на успешната и тесна соработка на засегнатите страни во
секторот на водни услуги, беше покрената иницијатива за потпишување на Меморандум за разбирање
помеѓу АДКОМ, Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) и водни услуги на Р. Северна Македонија и регионалниот проект „Регионална мрежа за
јакнење на капацитетите во секторот водни услуги“
имплементиран од страна на GIZ, а финансиран од
Владите на Швајцарија и Германија.
Целта на Меморандумот е да обезбеди основа за
продолжување на заедничките напори на партнерите за зголемување на ефикасноста и квалитетот
на водните услуги во Р. Северна Македонија преку
заедничка координација, редовна размена на информации, како и усогласување на заеднички систематизирани ставови за подобрување на условите за
работа на давателите на водни услуги.
Извршниот директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска официјално ја отвори церемонијата и најпрво
ја искажа својата благодарност до ЈКП за нивната
поддршка, до консултантите кои беа вклучени во овој
процес, но исто така и до донаторите, без кои не би
можело да се реализираат клучните активности. Г-ѓа
Стојановска додаде дека потпишувањето на овој меморандум значи поттик за уште поголемо ангажирање за соработка и дијалог во оваа област и добивање поквалитетни услуги од корисниците.
Претседателот на АДКОМ, г-дин Зоран Горгиев истакна дека овој Меморандум за разбирање носи голема одговорност за сите партнери кои го потпи
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шуваат и дека со истиот заеднички ќе продолжат да
соработуваат во исполнување на веќе нагласените
предизвици во секторот води.
Меморандумот во име на Регулаторната комисија
за енергетика (РКЕ) и водни услуги на Р. Северна
Македонија беше потпишан од претседателот, г-дин
Марко Бислимовски. Тој истакна дека во секторот
води во изминатиот период беа извршени клучни интервенции. Притоа г-дин Бислимовски додаде дека
спроведувањето на реформите на водниот сектор во
Република Северна Македонија немаше да биде во
моменталната состојба и ниво, без интензивна соработка и помош дадена од страна на сите чинители на
системот како на национална така и на меѓународна
рамка. Г-дин Бислимовски рече дека силно верува
дека интензивирањето на соработката ќе придонесе
во постигнувањето на целите на овој реформен процес и преку ефикасна координација и разбирање ќе
се постигнат позитивни резултати во градењето на
системот како на централно, така и на локално ниво.
Од страна на Проектот „Регионална мрежа за развој
на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”, меморандумот беше потпишан од GIZ
фонд менаџер г-дин Петер Волф.
Г-дин Волф нагласи дека Германија е еден од најголемите донатори во светот во областа на услугите за
водоснабдување и канализација, притоа додаде дека
Швајцарската поддршка пак за Република Северна
Македонија се финансира преку SEKO и SDC и се
спроведува преку Швајцарската амбасада. Токму
проектот “Регионална мрежа за развој на капацитети за водоснабдување и канализација” е финансиран
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преку владите на Германија и се спроведува преку
GIZ. А целата идеја на проектот е да ја зголеми ефективноста и ефикасноста на комуналните претпријатија за водни услуги во западниот Балкан, со цел
обезбедување на подобри услуги кон населението.
Г-дин Волф како една од пораките кои треба да се
пренесат, додаде дека особено важно е да се поддржи поделбата на улогите и да се поттикне соработката меѓу ЈКП, општините и Регулаторот. На тој начин
се очекува дека и меѓународните финансиски институции и донаторите ќе бидат заинтересирани и ќе се
приклучат или ќе ги поддржат таквите платформи за
дијалог, бидејќи инфраструктурните инвестиции што
се финансираат од нив ќе бидат обезбедени и одржани преку адекватни мерки на развој на капацитетите.
Партнерите кои го потпишаа Меморандумот ќе ги
продолжат и ќе ги интензивираат активностите за
координација преку учество и стимулирање на дијалогот на национално ниво со сите останати заинтересирани страни во секторот водни услуги, и тоа:
Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за транспорт и врски, Министерство за локална самоуправа, Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за економија, Министерство за
здравство, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за комунални дејности,
како и со претставниците на Делегацијата на ЕУ, билатерални и мултилатерални донатори, меѓународни
агенции и финансиски институции.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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ФЕВРУАРИ 2019
01.02.2019

07.02.2019

Состанок со претставници од IAWD
и GIZ/ Проценка на потребите
за обука на одговорното лице за
проектот RCDN од АДКОМ

Еднодневна работилница на тема Новини во Законот за јавни набавки
и спроведување на електронски
јавни набавки

Во извршната канцеларија на АДКОМ на 01-ви февруари 2019 год се одржаа два работни состаноци од
кои на првиот состанок, преку проектот „Регионална
мрежа за развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”, беше спроведено интервју за проценка на потребите за обука на одговорното лице за проектот RCDN, од АДКОМ, г-ца Леа Павловиќ. Интервјуто беше спроведено од страна на г-ѓа
Катерина Вагнер, IAWD - Меѓународната асоцијација
на водоснабдителни Претпријатија од Дунавското
сливно подрачје, и г-дин Хари Шутовски од GIZ.

АДКОМ во соработка со Бирото за јавни набавки на
07 февруари 2019 година во Скопје – организираше еднодневна работилница за новините во законот
за јавни набавки. Работилницата беше наменета за
сите договорни органи засегнати лица кои работат
во областа на јавните набавки во ЈКП. Работилницата ја водеше г-ѓа Александра Петревска вработена
во Бирото за јавни набавки. Во првиот дел од работилницата се работеше во делот на новините во Законот за јавни набавки а во вториот дел се работеше
за електронскиот систем за јавни набавки.

На другиот состанок присуствуваа г-ѓа Лолита Стојановска, извршен директор на АДКОМ, г-ѓа Фани
Карамиха Петрушева и г-дин Јане Вртески консултант на АДКОМ. Целта на одржување на овој работен состанок беше организација и спроведување
на програмата на Дунавското партнерство за учење
(D-LeaP), односно обуката за “Безбедност на вода и
управување со кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“.

12.02.2019

Вовед во Програмата за Обука
за ЈКП за водоснабдување “Безбедност на вода и управување
со кризи: Основи на континуитет на
работење за управување со ризици
од катастрофи“ – Дунавското
партнерство за учење
07.02.2019
65-та Седница на Координативниот (D-LeaP) - IAWD
На ден 12-ти февруари 2019 година, Тренинг центакомитет за подобрување на
рот на АДКОМ заедно со Центарот за управување со
општинските услуги
кризи на Република Северна Македонија, ИнституШеесет и петата седница на Координативниот комитет за подобрување на општинските услуги се одржа
на 07- ми февруари 2019 год. во Скопје во просториите на Министерството за финансии. На седницата
членовите на комитетот ги разгледуваа извештаите
за: критериумите за добивање на гранд за општина
Василево,општина Охрид и општина Чешиново Облешево. Воедно на оваа седница од страна на Координаторот на проектот г-ѓа Тања Томиќ беа презентирани договорите за гранд за следните општини:
општина Кавадарци, општина Зрновци, општина
Македонска Каменица, општина Дојран и договорот
за гранд со Град Скопје. Членовите на Координативниот комитет на MSIP проектот немаа забелешки во
однос на презентираните извештаи за евалуација на
критериумите за добивање на гранд за погоре наведените општини и истите беа усвоени.
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тот за јавно здравје на Република Северна Македонија, и Дунавското партнерство за учење го организираа промотивниот настан за најава на Програмата
за Обука “Безбедност на вода и управување со кризи:
Основи на континуитет на работење за управување
со ризици од катастрофи“.
АДКОМ го организира овој настан со поддршка на
Меѓународната асоцијација на водоснабдителни
компании од дунавското сливно подрачје (IAWD), во
функција на поддршка на ЈКП за водоснабдување во
градењето на капацитети за да можат да одговорат
на своите законски обврски од областа на безбедноста на водата и управувањето со кризи, како и во
поддршка на дијалогот и соработката на институциите од локално и централно ниво.
На настанот најпрво беа презентирани здравствените
аспекти, а презентацијата беше подготвена од страна
на проф. д-р Михаил Кочубовски, Институт за јавно
здравје на Република Северна Македонија. Свое излагање имаше и д-р Стевко Стефаноски, Управување
со кризи - Центар за управување со кризи на Република Северна Македонија, кој при својата презентација детално ја елаборираше законската рамка, обврските и надлежностите на Центар за управување со
кризи на Република Северна Македонија.

ФЕВРУАРИ

Г-ца Леа Павловиќ, Тренинг Менаџерот во Тренинг
Центарот на АДКОМ во своето излагање посочи
дека АДКОМ активно работи на градењето на капацитетите и дека минатата година една од клучните
програми развиена од страна на IAWD и D-LEAP
беше спроведена , односно програмата за „Комерцијална Ефикасност и Бизнис Планирање“. Оваа година АДКОМ наскоро ќе започне и со реализација
на втората програма, однос со програмата за “Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на
континуитет на работење за управување со ризици
од катастрофи“.
Г-дин Јане Вртески, консултант на АДКОМ, малку
подетално ги информираше присутните со Дунавското партнерство за учење (The Danube Learning
Partnership - D-LeaP).
Претставникот на Техничкиот партнер на Дунавското
партнерство за учење и изработувачот на програмата за обуката „Безбедност на вода и управување
со кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“, г-дин Christian
Plohberger, ја имаше последната презентација. Тој
при своето излагање даде краток вовед за програмата, како и ја потенцираше важноста од спроведување на истата.
Г-ѓа Лолита Стојановска, извршен директор на АДКОМ, пред крајот на самиот настан рече дека сите
ЈКП ќе добијат известување за почетокот на реализацијата на обуката и за пријавување на учество во
истата. Притоа г-ѓа Стојановска додаде дека програмата за ЈКП ќе биде спроведувана на македонски јазик и е дизајнирана врз принципите на учење по пат
на пракса. Таа вклучува комбинација на работилници
за обука лице-в-лице, кои обезбедуваат алатки и техники за справување со предизвиците со кои се соочуваат; да следат како тие се применуваат во пракса,
проследено со обука на работа, каде претпријатијата
учесници ги применуваат алатките и техниките во
нивната средина и развиваат конкретни производи
(дијагностика, акциони планови, тарифни планови
итн.).

15.02.2019

„Промотивен настан за Тренинг
центарот на АДКОМ и понудата на
Регионалната мрежа за развој на
капацитети (RCDN)“/ „Размена на
искуства за предизвиците поврзани
со активностите и управувањето
при собирање и третман на
отпадните води“
На ден 15-ти февруари 2019 год, се одржа промотивниот настан организиран од страна на Тренинг
центарот на АДКОМ и во соработка и поддршка на
проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”.
Главната цел на овој настан беше претставување на

понудата на АДКОМ за развој на капацитети (РК), на
ЈКП и општините, поврзани со водните услуги.
Настанот беше поделен во две сесии: 1) Промоција
на Тренинг центарот на АДКОМ и понудата на Регионалната мрежа за развој на капацитети (RCDN);
2) Размена на искуства за предизвиците поврзани
со активностите и управувањето при собирање и
третман на отпадните води.
Првата сесија и овозможи г-ца Леа Павловиќ, Тренинг Менаџер во Тренинг Центарот на АДКОМ и одговорно лице за проектот RCDN, да ги информира
присутните во врска со производите за развој на капацитетите преку проектот „Регионалната мрежа за
развој на капацитети“.
Втората сесија беше демонстрација на форматот и
содржината на стандардот за размена на искуства,
преку фокус на темата „Размена на искуствата за
предизвиците поврзани со активностите и управувањето при собирањето и третманот на отпадните
води“. Ова претставуваше можност да се демонстрира добра пракса, да се овозможи презентација на
искуства и да се идентификуваат и кластеризираат
предизвиците кои се јавуваат во оперативното работење и управувањето со собирањето и третманот на
отпадните води.

24-26.02.2019

Дводневна работилница на
тема „Утврдување и анализа на
проблемите во имплементацијата
на Законот за вработените во
јавниот сектор и подготовка на
препораки за потребни измени и
дополнување во организација на
МИОА“
Во организација на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), согласно Акциониот план за реформа на јавна администрација ја започна втората мерка за изменување и
дополнување на регулативата на вработените во јавниот сектор кои работат согласно Законот за административни службеници и законот за вработени во
јавниот сектор. На оваа дводневна работилница како
претставници од АДКОМ и членови на Комисијата
за правни работи присуствуваа г-ѓа Кристина Финдачка вработена во КЈП „Водовод“ Кочани и г-дин
Сашо Станковски вработен во ЈП „Никола Карев“
Пробиштип.
Како главни теми на дискусија на работилницата беа
опфатени следниве:
• Опфат на законот за вработените во јавниот сектор и можност и потреба од иземање на определени институции;
• Каталог на работните места и формирање на работни групи за прочистување на истиот;
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• општи начела, евиденција на вработените (регистар на вработените во јавниот сектор) и акти за
внатрешна организација и систематизација;
• видови вработувања во јавниот сектор и општи
права и должности на вработените во јавниот
сектор (видови вработувања, злоупотреба на вработувањата на определено време и можности за
надминување на проблемите, права и должности
на вработените.

26.02.2019

припрема, селекција и имплементација на проекти
спремни за финансирање, беше направена преку
презентацијата на експертот за поддршка г-ѓа Снежана Менковска која го презентираше Проектот за
„Техничката помош за спроведување инвестициски
проекти за водоснабдување и одведување отпадни
води во Македонија“ JOS 241 11/12, на кој таа е Тим
Лидер.
За време на обуката се работеше во групи, а потоа
заедничката работа беше презентирана, а притоа
тренерот отвори и пленарна дискусија на тема “која
е улогата на носителите на одлуките за успешен развој на проекти“.

Обука „Капитални инфраструктурни
проекти во секторот за вода
27.02.2019
и канализација“ - Проектот
„Регионална мрежа за развој
Спроведена „Проценка на
на капацитети (RCDN) за
потребите на асоцијацијата“
водоснабдување и
Во извршната канцеларија на АДКОМ на 27-ми февсанитарни услуги”
руари 2019 год. беше спроведено интервју со врабоНа ден 26-ти февруари 2019 година во хотел Континентал, во Скопје беше организирана еднодневната
обука на тема „Капитални инфраструктурни проекти
во секторот за вода и канализација“. Обуката беше
организирана од страна на Тренинг центарот на АДКОМ и во соработка и поддршка на проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”. Главната цел на
обуката е да ги подготви учесниците да им пристапат
на фондовите со капиталните инфраструктурни инвестициски проекти спремни за финансирање, да се
исполнат барањата на Меѓународните финансиски
институции (МФИ) и донаторите и да обезбедат соодветна поддршка во сите фази на Управувањето со
проектниот циклус.
Тренер на оваа обука беше г-дин Јане Вртески, кој
подетално објасни во врска со достапните извори на
финансирање. Проширувањето и продлабочувањето на знаењата преку искуствата од практичната
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тените во АДКОМ, на кое присуствуваа г-дин Зоран
Горгиев, г-ѓа Фани Карамиха Петрушева, г-ца Леа
Павловиќ, како и г-дин Јане Вртески консултант на
АДКОМ. На интервјуто секој од присутните одговори
на дадените прашања ј во однос на своето работно
поле. Интервјуто беше спроведено од страна на -ѓа
Катерина Вагнер, IAWD - Меѓународната асоцијација
на водоснабдителни претпријатија од Дунавското
сливно подрачје и од страна на GIZ, г-ѓа Светлана
Здравковска и г-дин Хари Шутовски.

Ова интервју беше спроведено во рамките на проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети
(RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”, а
целта на неговото одржување беше да се направи
соодветна проценка на потребите на асоцијацијата,
односно на АДКОМ, со цел да се идентификуваат
сите потреби и во однос на истите да се превземаат
чекори за подобрување и надградување.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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МАРТ 2019
06.03. 2019

Еднодневна работилница - Делчево
На 06-ти март 2019 год. во Делчево се одржа состанок на кој присуствуваа претставници на SECO - гдин Клиф Хамер и г-ѓа Станислава Додева, како и гдин Рето Бухлер, експерт на проектот, од IAWD - г-дин
Радослав Русев, од GIZ - г-дин Оливер Начевски и од
АДКОМ - г-ѓа Фани Карамиха Петрушева, г-ца Леа
Павловиќ и г-дин Јане Вртески. Целта на одржување
на работниот состанок се фокусираше на координација на корпоративните развојни потреби на ЈКП од
Делчево, Берово и Пехчево. Активностите и потребите ќе бидат реализирани преку програмите за обука на RCDN и D-LеаP и Тренинг центарот на АДКОМ.
Од страна на проектот кој ќе биде реализиран во
овие три општини, односно консултантот, г-дин Рето
Бухлер беше претставена анализата за приоритетните потреби на ЈКП, а пак г-дин Јане Вртески, консултантот на АДКОМ, пред присутните сподели информации во врска со обуките кои ќе можат да бидат
спроведени преку Тренинг центарот на АДКОМ.

07.03.2019

Состанок на Правна комисија
на АДКОМ
Членовите на Комисијата за правни работи на АДКОМ на 07-ми март 2019 година во Извршната канцеларија на АДКОМ одржаа состанок на кој присутните дискутираа и работеа на изготвување на став
по однос на поднесена иницијатива од страна на
Здружението за здравствено - образовна и социјална помош до Уставниот суд за укинување на став 1 од
членот 33 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. Воедно
на овој состанок членовите на комисијата работеа
на дополненија во веќе изготвениот допис за измени
во Законот за јавни претпријатија според сугестиите
добиени од Управниот одбор на АДКОМ.
				

11-14.03.2019

Обука на тема „Промоција и
Продажба“ - Проектот „Регионална
мрежа за развој на капацитети
(RCDN) за водоснабдување и
санитарни услуги”
Проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”, организираше тридневна обука за „Промоција и
Продажба“ во Бихач, Босна и Херцеговина, од 11- ти
до 14- ти март 2019 година. Целна група на обука беа
фокалните точки на асоцијациите на единиците на
локалната самоуправа и здруженијата на јавните комунални претпријатија од 6-те земји - проекти (Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово,
Црна Гора и Србија).
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АДКОМ беше претставен од стана на г-ца Леа Павловиќ, тренинг менаџер во Тренинг центарот на АДКОМ и одговорното лице за проектот „Регионална
мрежа за развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”.
Во фокусот на обуката беше развојот на капацитетите на одговорните лица во однос на промоцијата и
продажбата на производите за развој на капацитетите, односно обуките во своите асоцијации.

14.03.2019 год

Единаесетта Седница на Управен
одбор на АДКОМ
Членовите на Управниот и Надзорниот одбор на АДКОМ на 14-ти март 2018 година во Струмица ја одржаа единаесеттата седница на Управниот одбор на
АДКОМ. Покрај членовите на Управниот одбор на
АДКОМ на оваа седница беа поканети и присуствуваа претставници на SECO Г-дин Клиф Хамер и г-ѓа
Станислава Додева. На оваа седница се дискутираше по однос на организација на тркалезна маса за
време на Годишното Собрание на АДКОМ кое ќе се
одржи на 21-ви март 2019 год.
Присутните исто така дискутираа по однос на организирање на Јубилејна конференција – 15 години од
формирањето и постоењето на АДКОМ. На оваа седница членовите на Управниот одбор беа запознаени
со вклучување на првите пет ЈКП во Програмата за
безбедност за вода и кризен менаџмент како дел од
обуките кои ги спроведува АДКОМ преку својот Тренинг Центар. На седницата се водеа дискусии и во
однос на насоките за имплементација на активности
согласно потпишаниот Меморандум за соработка,
кој АДКОМ го потпиша со Регулаторната комисија
за енергетика (РКЕ) и водни услуги на Р. Северна
Македонија и GIZ.

11-13 и 15.03. 2019

Работилници во соработка со
Регулаторната комисија за
енергетика (РКЕ) и водни услуги на
Р. Северна Македонија
АДКОМ во соработка со Регулаторната комисија за
енергетика (РКЕ) и водни услуги на Р. Северна Македонија организираше и одржа три еднодневни работилници согласно одредбите кои произлегуваат
од Законот за утврдување на цени на водните услуги.
На работилниците беа поканети и присуствуваа лицата кои се задолжени за електронско поднесување
на податоци на веб платформата за поднесување на
барањата за утврдување на тарифи за водни услуги
и годишни извештаи за работа со цел исполнување
на податоците и воедно навремено извршување на
постапките за правилно поднесување на податоците.

МАРТ

20.03.2019

Прв состанок на секторската
работна група за регионален и
локален развој
На 20-ти март 2019 година во Скопје во просториите
на Владата на Р. Северна Македонија беше одржан
првиот состанок на секторската работна група за
регионален локален развој формирана од страна на
Министерството за локална самоуправа. Како член
на ова работна група од АДКОМ присуствуваше Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска. На состанокот од страна на Координаторот на
Секторската работна група беше презентиран деловникот за работа како и акциониот документ „ЕУ за
регионален развој”.

21-22.03.2019

рање, г-дин Зоран Маневски Државниот Секретар
на министерството за транспорт и врски. г-дин Сали
Ајдини, директорот на комуналниот инспекторат и гдин Шамил Реџепи, Советник во сектор за економски прашања во Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Р. Северна Македонија.
На седницата на Годишното собрание на АДКОМ од
страна на Претседателот на АДКОМ беше даден кус
извештај за работата на У.О на АДКОМ во изминатата
2018 година. Извештајот за работењето на АДКОМ
во 2018 година пред присутните беше презентирана
од страна на г-ѓа Фани Карамиха Петрушева и истата беше усвоена од страна на делегатите на собранието. Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита
Стојановска пред делегатите на АДКОМ ја презентираше годишната програма за работа на АДКОМ за
2019 година како и активностите кои ќе бидат реализирани во рамки на Тренинг центарот на АДКОМ.

Годишно Собрание АДКОМ

28.03.2019

Годишното Собрание на АДКОМ се одржа на 21-ви и
22-ри март 2019 година во Охрид. Секоја година традиционално на Годишното Собрание земаат учество
сите членки на АДКОМ, донаторски организации и
претставници од ресорните Министерства во Р. Северна Македонија. Оваа година беше организирана
панел сесија на тема „Законските предизвици пред
Јавните Комунални Претпријатија за водоснабдување, собирање и третман на отпадни води“. На почетокот на панел сесијата г-дин Емил Јанески, директор на ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп пред
присутните ги наведе најгорливи проблеми со кои се
соочуваат ЈКП во делот на сопственоста на водомерите и баждарењето на истите, притоа беше нагласен
проблемот со кражбата на вода како и предизвиците
околу пречистителни станици со отстранување на
милта. На панел сесијата исто така земаа учество и
г-ѓа Ана Петровска Државниот секретар од Министерството за животна средина и просторно плани-

Членовите на Комисијата за правни работи на АДКОМ одржа состанок на 28-ми март 2019 година во
Извршната канцеларија на АДКОМ. Покрај членовите на комисијата за правни работи на состанокот
беа присутни и Претседателот на АДКОМ г-дин Зоран Горгиев и Г-дин Горан Козаров Директор на ЈП
„Водовод“ Битола. На состанокот од страна на присутните беа доуредени одредбите во делот на Законот
за Јавни Претпријатија со цел подобрување на работењето на ЈКП. Присутните членови на комисијата
изготвија текст со измени во одредени членови на
Законот и истиот пред испраќање во Министерството за економија претходно ќе биде споделен со сите
членки на АДКОМ.

Состанок на Правната комисија на
АДКОМ
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09-11.04.2019

Нов закон за јавни набавки детални
насоки за правилна имплементација

Конференција “Модернизација
на водните услуги во Босна и
Херцеговина“

На 04-ти април.2019 година во Скопје, АДКОМ во соработка со Бирото за јавни набавки на Република Северна Македонија одржа еднодневна работилница на
тема: „Нов закон за јавни набавки детални насоки за
правилна имплементација”. Оваа работилница беше
организирана поради стапувањето на сила на новиот
Закон за јавни набавки со цел правилна примена на
истиот од страна на единиците за јавни набавки, членовите на комисиите за јавни набавки во ЈКП и одговорните лица. Предавач од страна на Бирото за јавни
набавки беше г-ѓа Александра Петревска која пред
учесниците на оваа работилница ги презентираше:
yy Новите видови на постапки и вредносни прагови
кои вклучуваат поедноставување на постапките и
нови вредносни прагови
yy Нови правила за учество во јавните набавки сличности и разлики во постојниот и новиот закон
yy Објавување е-план за јавни набавки негови измени
yy Придобивки од поголема транспарентност
yy Единствен документ за јавни набавки и нови правила за понудувачите
yy Отворање на пазарот за поголемо учество на малите и средни претпријатија
yy Технички дијалог со понудувачите за изработка на
квалитетна техника спецификацијa и прибирање
податоци за понудата и пристап на сите економски
оператори до годишните планови на јавни набавки
(Е-ПЛАН).
Во вториот дел од работилницата од страна на г-ѓа
Петревска присутните беа информирани за битните
новини во Законот за јавни набавки и даде акцент на:
критериумите за економски најповолна понуда, поголем квалитет на стоките и услугите наспроти најевтина цена (цена/трошоци за животен век/квалитет), зголемена транпарентност, заштита на податоци увид во
понудите на конкурентите/понудувачи, објава на договорите и БЈН контрола на постапките (огласот, ТД, евалуација до моментот на носење одлука). Во завршниот
дел од работилницата вработените во ЈКП дискутираа
по однос на начинот на решавање на реалните проблеми во делот на јавните набавки со акцент на ЕСЈН. За
присуство на оваа работилница од страна на АДКОМ
учесниците се стекнаа со уверение за учество на истата.

22

Во периодот од 09 до 11-ти април 2019 година во Сараево БиХ, се одржа четвртата регионална конференција на тема: „Модернизација на водните услуги во
Босна и Херцеговина“ во организација на здружението
Aquasan од БиХ. На оваа конференција АДКОМ имаше
своја делегација предводена од претседателот на АДКОМ, г-дин Зоран Горгиев. Активно учество на оваа
конференција во својство на панелисти имаа и г-ѓа
Линда Шакири од ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
како и г-дин Јане Вртески консултант на АДКОМ. На
конференцијата г-дин Вртески имаше свое обраќање
преку презентација на тема: „Искуства во спроведување на реформите во секторот водни услуги во Република Северна Македонија“ каде присутните учесници
на конференцијата беа запознаени со искуството и
започнувањето на преоцесот на реформи во нашата
држава во делот на новите прописи, воспоставување
на регулаторното тело за водни услуги, процедурите на
нивното работење, воведување на тарифната методологија и други активности кои како искуство беа споделени со присутните.
На конференцијата беа поканети и учествуваа претставници од РКЕВУ г-дин Панче Орцев и г-дин Шамил
Реџепи. Свое обраќање пред учесниците на конференцијата имаше г-дин Орцев кој говореше за примената на Законот за утврдување на цената на водните
услуги кој во нашата држава е донесен од 2016 година.
Со кој закон се уредуваат целите на политиката за водните услуги за снабдување со сурова вода наменета
за водоснабдување на населението, водоснабдување,
собирање, одведување и прочистување на отпадните
води. Г-дин Орцев го презентираше и начинот на воспоставување на функционалниот систем за определување на цените на водните услуги, начинот, условите и
постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните услуги, структурата на тарифите за
водните услуги, како и надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги во однос на
определувањето на тарифите на водните услуги.
Од страна на претседателот на АДКОМ г-дин Горгиев,
кој беше учесник во панел сесија беше претставена
улогата на АДКОМ во процесот на реформите чии дел
се членките на АДКОМ - ЈКП и начинот на спроведување на реформите во самите ЈКП. Преку дискусиите
на членовите на делегацијата на АДКОМ присутните
учесници на конференцијата беа запознаени со одредени примери стекнати во пракса во процесот на
спроведување , припремите и имплементацијата на
реформите во водниот сектор во нашата држава.

АПРИЛ

24.04.2019

Дванесета седница на Управен
Одбор на АДКОМ
Во Штип на 24-ти април 2019 година се одржа дванаесетата седница на Управниот одбор на АДКОМ. На седницата присутните членови работеа согласно усвоениот дневен ред. На оваа седница од страна на присутните беше разгледан предлог анекс на Меморандумот
за соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа - ЗЕЛС и донесен заклучок истиот да
биде доставен до ЗЕЛС, се дискутираше по однос на
претстојната конференција во 2020 година и беа разгледани предлозите за организирање на настан по повод петнаест години од формирањето на АДКОМ .

15-16.04.2019

Обука за програма „Безбедност
на вода и управување со кризи:
Основи на континуитет на
работење за управување со ризици
од катастрофи“– Дунавското
партнерство за учење (D-LeaP) –
IAWD
На 15-ти и 16-ти април 2019 година, преку Тренинг центарот на АДКОМ се организираше обука за програмата „Безбедност на вода и управување со кризи: Основи
на континуитет на работење за управување со ризици
од катастрофи“, наменета за давателите на водни услуги, односно за поголемите ЈКП во државава.
Програмата „Безбедност на вода и управување со
кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“ е развиена и е надгледувана од техничкиот партнер, IAWD, Конзорциумот
Infraprotect, заедно со Energie AG Wasser, Виенскиот
водовод и Австриската асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW). Програмата ја спроведуваат националните или регионалните центри, како што е АДКОМ
во земјава. Програмата за ЈКП се спроведува на македонски јазик и е дизајнирана врз принципите на
учење по пат на пракса. Таа вклучува комбинација на
работилници за обука лице-в-лице, кои обезбедуваат
алатки и техники за справување со предизвиците со
кои се соочуваат; да следат како тие се применуваат во
пракса, проследено со обука на работа, каде претпријатијата учесници ги применуваат алатките и техниките
во нивната средина и развиваат конкретни производи
(дијагностика, акциони планови, тарифни планови итн.).
Применети се принципите на комбинирано учење, т.е.
обучувањето лице-в-лице е придружено со материјали за електронско учење обезбедени во D-LeaP Академијата.
Главни обучувачи беа г-дин Јане Вртески, г-ѓа Линда
Шакири и г-дин Страхил Гавритов и експерт за под-

дршка од Центарот за управување со Кризи, а пак
претставник на Техничкиот партнер на Дунавското
партнерство за учење и изработувач на програмата за
обука беше повикан г-дин Christian Plohberger (програм директор во INFRA PROTEC).
На обуката учествуваа вработените од:
yy ЈПКД „Комуналец“ Струмица
yy ЈКП „Водовод“ Кочани
yy ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп
yy ЈП „Комуналец“ Неготино
На обуката најпрво свое обраќање имаше г-дин Стевко
Стефановски, Центар за управување со кризи на Република Северна Македонија, во врска со безбедност
на вода и управување со кризи – законска поставеност
и обврски на ЈКП за водоснабдување.
Еден од главните обучувачи, г-дин Вртески, имаше
своја презентација на тема управување со ризик:
Идентификација на опасности и рангирање на ризици,
како и во однос на методологија на управување со кризи, а пак на вториот ден на 16-ти април на обуката беа
преставени правилата, улогите и сценариото за основната обука за кризните менаџери.
По презентациите беа обработени голем број на примери, како и на групни вежби, при кои вработените од
ЈКП беа во улога на кризни менаџери и беа оформени
кризни штабови, а истото беше направено со цел ЈКП
да стекнат поголемо искуство и да се здобијат со практични вештини во врска со управувањето со кризи.

15-18.04.2019

Проектот „Регионална мрежа за
развој на капацитети (RCDN) за
водоснабдување и санитарни услуги”
Германската организација за меѓународна соработка (GIZ) преку Отворениот регионален фонд за модернизација на општинските услуги (ORF MMS), во
соработка со швајцарскиот Државен секретаријат за
економски прашања (SECO) и Германското сојузно
министерство за економска соработка и развој (BMZ),
го спроведува проектот „Регионална мрежа за развој
на капацитети за водоснабдување и санитарни услуги
(RCDN)“.
АДКОМ е дел од RCDN мрежата и активно учествува
во нејзините активности заедно со 16-те здруженија од
регионот на југоисточна Европа, вклучувајќи и 2 регионални мрежи (NALAS и IAWD), како и AQUASAN мрежата од БиХ.
Проектот RCDN овозможува подобрување и постојано
креирање на иновативни решенија, кои пак придонесуваат кон зголемување на знаењето и подобрување на
перформансите на општините и на јавните комунални
претпријатија (ЈКП), конкретно поврзани со обезбедување на услуги за водоснабдување и санитарни услуги
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во земјите од западен Балкан. Мрежата нуди мерки за
развој на капацитети на ЈКП и општините во сектор водоснабдување и санитарни услуги.

Со цел подобро подготвување на тимот, пред посетата
на ЈКП, беа доставени прашалници, а за време на посетата интервјуата беа водени во два посебни дела:

Оттаму, со цел развивање на соодветни мерки за развој на капацитети во ЈКП и општините, една од активностите на АДКОМ во проектот беше извршување
на проценка на потребите за обука на менаџментот и
клучните вработени на оперативно ниво во пречистителните станици за отпадни води (ПСОВ) во ЈКП и
општините, како и мапирање на главните проблеми
при работење и одржување на ПСОВ.

yy На првиот дел присуствуваа: Директор и Технички
директор на ЈКП и Раководител на сектор/одделение за јавни комунални услуги од општината,

Проценките беа извршени по пат на интервју и истите
беа спроведени во четири ЈКП, односно во општините
Гевгелија на 15-ти април, Берово на 16-ти април, Струмица на 17-ти април и Куманово на 18-ти април.
Главна цел на интервјуата:
yy Да се идентификуваат проблемите во тековната работа и оддржување на ПСОВ и
yy причини за истите на различни нивоа: индивидуално, организациско и секторско.
yy Да се добие информација за преферираните методи и формати за учење на возрасни лица;
yy Идентификување на теми од интерес за идните обуки.
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yy На вториот дел: Машински инженер на ПСОВ, Електро-инженер на ПСОВ, Технолог/Процесен инженер на ПСОВ.
По завршувањето на двата дела од интервјуата, тимот
на ЈКП и тимот за спроведување на интервјуто беше во
посета на пречистителната станица за отпадни води,
при што беше разговарано за подетално во врска со
работењето и одржувањето на истата.

09.05.2019

Шеесет и шеста Седница на
Координативниот комитет на
проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП
На 09-ти мај 2019 година, во Скопје во просториите на
Министерството за финансии на Република Северна
Македонија беше одржана шеесет и шестата седница
која ја раководеше главниот координатор на проектот
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г-ѓа Тања Томиќ. Како член на Координативниот комитет – МСИП од АДКОМ на оваа седница присуствуваше г-ѓа Фани Карамиха Петрушева. Пред присутните членови на проектот на почетокот на седницата
беа разгледани и усвоени извештаите за евалуација
на следните ЕЛС: Шуто Оризари, Демир Хисар, Битола, Радовиш, Гостивар, Македонски Брод и Кратово.
Во вториот дел од седницата г-ѓа Томиќ ги претстави
договорите за под – заем за општина Кривогаштани,
Кисела Вода, Шуто Оризари, Центар и Пехчево.Членовите на Координативниот комитет на МСИП проектот
немаа забелешки по однос на предложените текстови
за Договори за грантови со горе споменатите општини
и истите беа едногласно усвоени.

09.05.2019

Работен состанок со UNDP –
Програма за развој на Обединетите
нации
На 09-ти мај 2019 година беше одржан работен состанок со раковоството UNDP – Програма за развој на
обединетите нации од Скопје, во чии рамки започнува
со имплементација проектот „Креирање општински
капацитети за имплементирање на проекти“. На состанокот покрај раководството од UNDP присуствуваа
г-ѓа Јана Белчева Андреевска и г-дин Михаел Фројденберг експерти кои ќе работат на овој проект. На овој
состанок како претставник од АДКОМ присуствуваше г-ѓа Фани К. Петрушева. Целта на состанокот беше
присутните учесници да се запознаат со потребите за
изработка на индекс на развиеност на општините. Целта на индексот беше да обезбеди аналитичка основа за
поддршка на објективно и рационално носење на одлуки на локално и на национално ниво, посебно во врска
со утврдуањето и финансирањето на развојните приоритети. Во оваа фаза од проектот од АДКОМ беа побарани ставови и искуства од досегашното работење во
коумналниот сектор.

10.05.2019

Проект „Регионална мрежа за развој
на капацитети за водоснабдување и
санитарни услуги (RCDN)“ „Размена
на искуства - Процена на потребите
за обука за функционирање и
одржување на ПСОВ“
На 10 мај 2019 година во Скопје, Тренинг Центарот
на АДКОМ, во соработка и со поддршка на Проектот
RCDN, беше организиран настан за размена на искуства (peer exchange) „Процена на потребите за обука
за функционирање и одржување на Пречистителните
Станици за Отпадни Води (ПСОВ)“.
Главната цел на настанот за размена на искуства беше
да се спроведе процена на потребите за обука (ПБО)
за менаџментот и клучниот оперативен персонал на
ПСОВ со цел да се идентификуваат главните пробле-
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ми што го попречуваат функционирањето и одржувањето (Ф&О) на ПСОВ и соодветно да се приспособат
претстојните активности за градење на капацитетите.
Конкретните цели на овој настан беа:
yy Да се адресираат/констатираат проблемите во
Ф&О на ПСОВ и нивните причини
yy Да се адресираат методите и форматите за настава/учење што се претпочитаат
yy Да се идентификуваат конкретните теми што им се
во голема мера потребни или се од интерес на менаџментот и на клучниот оперативен персонал на
ПСОВ.
Размената на искуства беше структуирана во шест (6)
сесии.
Сесија 1:
Првата сесија започна со презентирање на целите,
агендата на настанот за размена на искуства и основните правила од страна на модераторот г-дин Шутоски.
За време на сесијата, г-ца Леа Павловиќ, раководител
за обука во Центарот за обука на АДКОМ и лице за контакт на RCDN, накратко го презентираше проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети за водоснабдување и санитарни услуги (RCDN)“ и ги информираше
учесниците во врска со соработката помеѓу АДКОМ
и проектот RCDN. Најпрвин, на учесниците им беше
објаснето дека АДКОМ организираше промотивен настан во февруари 2019 година, каде што беа започнати
првите дискусии во врска со пречистителните станици
за отпадни води (ПСОВ). Потоа, учесниците беа информирани за посетите на четирите (4) ПСОВ во Берово,
Гевгелија, Струмица и Куманово во април 2019 година
од страна на тим експерти од АДКОМ, SECO и ГИЗ.
Г-дин Клиф Хамер, регионален советник на швајцарскиот SECO, нагласи дека голем дел од инвестициите и
финансиската поддршка беа обезбедени од страна на
SECO и други донатори за изградба на ПСОВ, но дека
денес ЈКП се соочуваат со предизвици поврзани со
функционирање и одржување (Ф&О) на ПСОВ. Целта
на сите напори е да се најде решение и да се подобри
сегашната ситуација преку развивање сеопфатна програма за градење на капацитетите за Ф&О на ПСОВ
што ќе одговара на потребите на менаџментот и оперативниот персонал.
Модераторот, г-дин Шутоски, одржа презентација
во која го сумираше првиот дел од клучните наоди од
посетите на четирите (4) ПСОВ во Берово, Гевгелија,
Струмица и Куманово во врска со главните фактори
што го попречуваат функционирањето на ПСОВ како и
главните причини за неефикасно Ф&О на ПСОВ.
Сесија 2 и 3:
Втората сесија започна со објаснување од страна на
модераторот за чекорите и начинот на кој ќе се организира работата во групи. Учесниците беа поделени
во три (3) групи. Првата група ја сочинуваа директори
и технички директори на ЈКП и претставници од општините. Останатите две групи се состоеја од Раководителите на ПСОВ и оперативниот персонал на ПСОВ
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(машински инженери/електроинженери и техничари,
процесни инженери/ лабораториски техничари).
Сите три групи работеа посебно на:
yy Идентификување на главните фактори што го попречуваат функционирањето на ПСОВ
yy Идентификување на главните причини за неефикасно Ф&О на ПСОВ.
За време на третата сесија, учесниците ги презентираа резултатите од работата во групи, при што некои од
главните заклучоци беа следните:
yy Постои потреба наодите да се презентираат пред
Министерството за животна средина и просторно
планирање (МЖСПП) и тие да се вклучат во дијалогот на засегнатите страни на тема Ф&О на ПСОВ.
yy При подготовката на проектите од ИПА II, кои главно
се финансираат преку грантови, најголемо влијание имало МЖСПП. Општо земено, учесниците
изразија загриженост во врска со непостоењето
на стратегија на МЖСПП за ПСОВ (на пример, технологии/конгломерации, како да се финансираат
ПСОВ, управување со милта и нејзино одложување
итн.), или ако постои, таквата стратегија не се спроведува.
yy ЈКП немаат експертиза да се справат со физибилити студии, проектирање, подготовка и имплементација на сложени инфраструктурни проекти за собирање и третман на отпадни води.
Главните резултати од работата во групи# 1 - Идентификување на главните фактори што го попречуваат
функционирањето на ПСОВ/Идентификување на главните причини за неефикасно Ф&О на ПСОВ.
Сесија 4:
Модераторот ги презентираше и сумираше останатите
клучни наоди од интервјуата со четирите ПСОВ во Берово, Гевгелија, Струмица и Куманово во врска со методите и форматите за настава/учење што се претпочитаат, како и потенцијалните теми за Ф&О на ПСОВ.
Сесија 5 и 6:
Групите останаа непроменети и за време на петтата
сесија, каде што учесниците работеа на заедничко изготвување преглед на практични мерки за градење на
капацитетите за Ф&О.
За време на шестата сесија, учесниците ги презентираа резултатите од работата во групи, при што некои од
главните заклучоци беа следните:
yy Има недостаток на локална експертиза. Една можност би била да се вклучат дел од вработените во
ПСОВ како обучувачи и ресурсни лица на идните
настани. Друга можност би била да се организираат
мерки за градење на капацитетите за Ф&О на ПСОВ
на национално ниво (на пр. Обука за обучувачи).
yy Постои потреба да се овозможи континуирана размена помеѓу персоналот на ПСОВ и локалните експерти за Ф&О на ПСОВ (Заедница на практичари Community of Practice).

Настанот за размена на искуства беше затворен со
дискусија и евалуација од страна на учесниците. Според резимето на резултатите од евалуацијата, околу
86% од учесниците се согласуваат дека содржината
на размената на искуства ги исполнила нивните очекувања и дека знаат како да ја користат содржината
од размената на искуства во својата работа. Повеќето
од учесниците се задоволни со методите на работа и
учење и сметаат дека можеле да го споделат своето
искуство и примери за време на размената. Вкупно
90% од учесниците се согласуваат дека поставените цели се постигнати и сите учесници се задоволни
од целокупната организација на размената на искуства. Големо мнозинство од учесниците позитивно се
изјаснија за модераторите.

13.05.2019

Јавна расправа во организација на
Министерство за информатичко
општество и администарција на
Република Северна Македонија –
МИОА
На 13-ти мај 2019 година во Скопје во Клуб на пратеници беше одржана јавна расправа и презентација на Годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за
реформа на јавната администрација за период од 2018
до 2020 година. Како претставници од АДКОМ, кои ги
пренесоа ставовите на ЈКП членките на АДКОМ беа
присутни г-ѓа Лора Ѓотева од ЈКП Комуналец Струмица, г-ѓа Марија Валакова од ЈКП Плаваја Радовиш и
г-ѓа Станка Ефремова од ЈКП Комуна Крушево.

20-21.05.2019, Виена

Импресии од Дунавската
конференција за вода 2019
Оваа година се одржа седмата по ред Дунавска конференција за вода, која традиционално се одржува во месец мај во Виена. Повторно, ова беше клучната средба
на засегнатите страни од водниот сектор од Дунавскиот регион.
Темата на конференцијата беше „Постигнување на истрајност на водата и водните капацитети во Дунавскиот
регион“, која го привлече вниманието на 200 учесници
од 25 земји, како претставници на клучните засегнати
страни во водниот сектор, кои се собраа за да дискутираат за заеднички теми како што се: пристапување кон
паметни политики, силни капацитети и одржливи услуги.
Г-ѓа Мисника Вебер-Фар, главниот извршен директор на Глобалното партнерство за вода, во своето обраќање истакна дека истрајноста значи способност
да се „застане на нозе“ по претрпен шок или негативна појава и таа, покрај другото, зборуваше за тоа колку
е важно при градењето на истраен воден сектор да се
има истрајно лидерство.
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Потоа, една од клучните теми на дводневниот настан
беше инвестирањето во човечки капитал, при што Извештајот за состојбите во секторот ги идентификува
капацитетите на луѓето како клучните предизвици во
регионот и притоа се повика на Дунавското партнерство за учење (D-LeaP) – како една од можните опции
за подобрување на ситуацијата.
На вториот ден од конференцијата, д-р Мајкл Спонар,
заменик раководител на DG ENV C2 при Европската
комисија, зборуваше за „Процена и ре-моделирање на
водните политики на ЕУ – статус, предизвици и научени
лекции“. Иако се уште постојат бариери кои ја спречуваат целосната имплементација на водните политики,
како што е недостиг на политичка волја или премногу
оптимистички поставени рокови, недостиг на сериозно планирање, сепак успехот е очигледен и тој се
должи на едноставна, јасна и фокусирана легислатива
како и пристапот на ЕУ за „морковот и стапот“ ( ЕУ фондови наспроти прекршок).
Други теми кои се дискутираа во текот на дводневната конференција вклучуваат: соработката како алатка
за достигнување на истрајност во услугите, финансии
за истрајна водна инфраструктура, новата компонента
за безбедност на водата, која треба да ја развие Светската банка во третата фаза на Дунавската програма за
вода итн. Во интерактивното затварање на конференцијата, присутните ги идентификуваа следните теми
како клучни пораки кои ќе ги понесат со себе од оваа
конференција: „Инвестирање во луѓе“, „Инструментите
за финансирање треба да ги земат предвид потребите
од долу нагоре“ и „Комуникацијата и соработката меѓу
сите засегнати страни е клучна за исполнување на целите на одржлив развој“.
Превземено од: https://www.danubis.org/eng/
dnnews/265/246/535/details/w/0/impressions-of-the-2019danube-water-conference/?fbclid=IwAR1bI0w3K1X7q3NyNla
3xTi09-oahywO1cWNKxmn2b97kWbSa1hY_G9MALk

22.05.2019

Состанок на Правна комисија на
АДКОМ
На 22-ти мај 2019 година во просториите на Извршната канцеларија на АДКОМ се одржа состанок со дел од
членовите на правната комисија на АДКОМ и г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на
јавниот секор во Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА. Целта на одржување на овој состанок беше номинирање на членови од правната комисија на АДКОМ кои ќе работат на измена и дополнување на постоечкиот каталог на работни места во јавниот сектор како и чекорите кои ќе следат за успешна
реализација на активноста. За членови на работната
група беа номинирани: г-ѓа Лора Ѓотева ЈКП „Комуналец“ од Струмица, г-ѓа Марија Валакова ЈКП „Плаваја“ од Радовиш, г-ѓа Елисавета Петковска од ЈКП
„Нискоградба“ од Битола, Г-ѓа Весна Рајковска од ЈП
„Комунална хигиена“ Скопје, г-ѓа Катерина Пејкова ЈП
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„Водовод и канализација“ Скопје и г-ѓа Кристина Финдачка КЈП „Водовод“ Кочани. Присутните донесоа заклучок дека за реализација на оваа активност ќе треба
да се организираат работилници со сите ЈКП членки
на АДКОМ како би се земале во предвид нивните ставови при изготвување на измените на каталогот за работни места во јавниот сектор.

22.05.2019

Работна средба на АДКОМ со
претставници од Комора на
Извршители – КИРСМ
Во Извршната канцеларија на АДКОМ на 22-ти мај
2019 година се одржа работна средба помеѓу членовите на Правната комисија на АДКОМ и претставници од
Комората на извршители предводени од г-дин Зоран
Димов, Претседател на комората на извршители, г-ѓа
Јадранка Јовановска, извршител - член на комората,
г-ѓа Снежана Андреевска, извршител - член на комората и г-ѓа Даница Страчкова извршител - член на комората. Од страна на г-дин Димов пред присутните беа
наведени потешкотиите во работењето на извршителите со последните усвоени измени на Законот за извршување, зголемување на трошоците поради немање
база на податоци и други пречки кои се појавуваат во
тековното работење на извршителите. Присутните
членови на состанокот од двете страни се согласија
за одржување на почести средби, а на претставниците
од КИРСМ им беше нагласено дека нивните барања и
забелешки ќе бидат пренесени до членовите на Управниот одбор на АДКОМ.

30.05.2019

Јавна расправа по однос на предлог
Закон за управување со отпад
На 30-ти мај 2019 година во Скопје АДКОМ во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
- МЖСПП организираше јавна расправа по однос на
преглог за измени и дополнување на Законот за управување со отпад. На јавната расправа како претставници од МЖСПП присуствуваа г-ѓа Ана Каранфилова
Мазнева, Раководител на Секторот за отпад и г-ѓа Драгана Черепналковска, Раководител на правно одделение во сектор за ЕУ во МЖСПП. На јавната расправа
беа поканети и учествуваа вработени во ЈКП во секторите за отпад како и претставници од ЕЛС.Присутните
на јавната расправа беа запознаени со активностите
кои ќе бидат превземени од страна на МЖСПП, а изготвените предлог измени на законот за управување
со отпад беа претставени пред присутните преку презентација на г-ѓа Каранфилова Мазнева. На крајот на
јавната расправа беше договорено доколку присутните имаат дополнителни забелешки истите преку АДКОМ сублимирани да бидат испратени до МЖСПП.

05-07.06.2019
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Работилница за измени на
постоечкиот каталогот за работни
места во јавниот сектор
Во Скопје во периодот од 05 и 07-ми јуни 2019 година АДКОМ организираше две еднодневни работиници во соработка со Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА. На работилниците од страна на
г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на јавниот секор, присутните беа запознаени со
активноста која работната група составена од членови
на Правната комисија на АДКОМ ќе работи на измени
и дополнувања на каталогот за работни места во јавниот сектор за што сите членки на АДКОМ навремено ќе
бидат известувани.

12.06.2019

Работна седница на Мрежата за
заштитен и отпорен Полог
На 12-ти јуни 2019 година на покана на Програмата
за развој на Обединети нации – UNDP и г-ѓа Ермира
Фида, проектен координатор на Проектот за подобрување на отпорноста од поплави во Полошкиот регион,
вработените во Извршната канцеларија на АДКОМ
Г-ѓа Фани К. Петрушева и г-ца Леа Павловиќ и консултантот г-дин Јане Вртески присуствуваа на третата
работна седница на мрежата за заштитен и отпорен
Полог. На оваа работна седница г-дин Вртески пред
присутните како главен консултант на АДКОМ ја презентираше програмата за: “Безбедност на вода и управување со кризи : Основи на континуитет на работење
за управување со ризици од катастрофи“. Г-дин Вртески го презентираше пристапот на АДКОМ кон предизвиците кои се поврзани со развој на капацитетите на
ЈКП . Присутните на оваа работна седница беа детално
запознаени со оваа активност која АДКОМ ја спроведува преку Тренинг центарот на АДКОМ.

13.06.2019

Шеесет и седма седница на
Координативниот комитет на
проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП
Во Скопје на 13-ти јуни2019 година се одржа шеесет
и седмата седница на Координативниот комитет на
проектот за подобрување на општинските услуги –
МСИП која ја раководеше г-ѓа Тања Томиќ, главен координатор на проектот. Како претставник од АДКОМ
присуствуваше г-ѓа Фани К. Петрушева. Членовите на
Координативниот комитет на оваа седница ги усвоија
извештаите за следниве општини: Карпош, Сопиште
и Илинден без забелешки по презентирање на извештаите од страна на г-дин Гоце Димовски, независен консултант ангажиран од МСИП за верификација
на исполнување на критериуми за грант за успешност
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на наведените ЕЛС. Во вториот дел од седницата пред
присутните беа претставени предложените текстови
на Договорите за грант со следниве општини: Липково, Велес, Маврово и Ростуше, Кочани, Охрид и Врапчиште и истите беа едногласно усвоени од страна на
присутните членовите на Координативниот комитет.

19.06.2019

Изработка на годишни извештаи
на ЈКП
Во Република Северна Македонија реформите во
секторот води, започнаа на 15 јануари 2015 година, односно со воспоставување на „Закон за утврдување на
цени на водните услуги”. Притоа на Регулаторната Комисија за Енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (РКЕВУ) и беше определена уште
една надлежност и тоа во доменот на регулирање на
цените на водните услуги, односно утврдување на тарифите за снабдувањето со сурова вода и вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни води и
пречистување на отпадни води.
За регулирање на цените и пресметка на тарифите,
Јавните Комунални Претпријатија (ЈКП) беа обврзани
да изработат и да достават тригодишни бизнис планови (БП) и планови за прилагодување на тарифи (ППТ).
Врз основа на оваа законска одредба, беше воспоставен регулаторен процес, кој се одвиваше во две фази.
Во првата фаза, беа вклучените ЈКП од општини со
над 10.000 еквивалент жители и оваа фаза беше финализирана во септември 2017 година а за ЈКП во општини со помалку од 10.000 еквивалент жители оваа
фаза беше финализирана во септември 2018 година.
Регулаторната Комисија за Енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија определи и друга
законска одредба, односно изработка и доставување
на годишни извештаи кој поголемите ЈКП (општини
над над 10.000 еквивалент жители) треба да ги достават во 2019 година.
Водејќи се според барањата на оваа законска одредба, АДКОМ – Здружение на даватели на комунални
услуги, го имплементира Проектот „Зајакнување на
асоцијацијата за испорака на развој на капацитетите
на ЈКП во Република Северна Македонија за обезбедување на одржливи водни услуги.” Проектот преку
Тренинг Центар на АДКОМ и вклучените експерти ги
поддржа и зајакна капацитетите на ЈКП за изработка и
доставување на годишните извештаи до Регулаторната Комисија за Енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Преку Тренинг Центарот на АДКОМ, најпрво на 19-ти
јуни 2019 година беше организирана еднодневна работилница за консултантите за утврдување на начинот
на изработка на годишните извештаи во согласност
со Методологијата за определување на тарифите за
водна услуга и насоките и упатствата од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
(РКЕВУ). А потоа беа одржани и првите работилници на
консултантите и ЈКП, во периодот 24-26 ти јуни 2019

ЈУНИ

година. На овие работилници конкретната цел беше
обезбедување на насоки и инструкции на јавните комунални претпријатија за изработка на годишниот извештај за 2018, помошните алатки кои ќе се користат
во процесот и дефинирање на логичка рамка за реализација на активноста.
Во текот на месец јули 2019 година ЈКП заедно со консултантите работа на прибирањето на податоци, нивна
евалуација и подготовка на годишните извештаите. Истиот месец годишните извештаи за водните услуги беа
доставени до РКЕВУ.
				

24-25.06.2019

Дводневна работилница за измени
на постоечкиот каталогот за работни
места во јавниот сектор
Во периодот од 24 и 25-ти јуни 2019 година членовите
на работната група од АДКОМ предводени од г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на
јавниот секор од Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА, работеа на изготвување на измени во постоечкиот каталог на работни места како
и нова категоризација на работни места согласно измените во Законот за јавни претпријатија. На дводневната работилница беше извршена нова категоризација
на работните места кои се даватели на јавни услуги и
помошно техничките лица и беше утврдено потребното
образование и искуство според новата категоризација.
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ЈУЛИ 2019
02.07.2019

03.07.2019

Техничка работилница – ЈКП
Водовод и канализација Прилеп

Тринаесета седница на Управен
одбор на АДКОМ

На 02-ри јули 2019 година во Прилеп се одржа техничка работилница на тема: „Урбани води – од извор до
крајните корисници” во организација на ЈКП Водовод
и канализација Прилеп. Работилницата ја отвори Градоначалникот на град Прилеп г-дин Илија Јованоски.
Свои воведни обраќања имаа Генералниот Директор
на ЈКП Водовод и канализација Прилеп, г-дин Емил
Јанески и г-дин Орце Панчев Комесар во Регулаторната Комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија - РКЕВУ. На работилницата
од страна на АДКОМ учествуваше г-ѓа Фани К. Петрушева која преку презентација го претстави работењето
на АДКОМ во своето петнаесет годишно работење. На
работилницата беа присутни претставници од повеќе
фирми како од државни така и јавни институции од
Македонија и од странство, како и партнерите во овој
преокт од Грција, Албанија, Кипар и Бугарија што се дел
од проектот WATenERgy CYCLE. Дел од нив се претставија со свои презентации, презентирајќи ги своите
производи, сугестии и студии.

Во Неготино на 03-ти јули 2019 година се одржа тринаесетата седница на Управниот Одбор на АДКОМ.
Присутните членови на Управниот Одбор работеа согласно усвоениот дневен ред и седницата ја водеше
Претседателот на АДКОМ г-дин Зоран Горгиев. Присутните дискутираа по однос на активностите кои се
дел од проектот со Германската асоцијација за меѓународна соработка – ГИЗ и истиот ќе се спроведува
со Отворениот регионален фонд за модернизација
на општинските услуги – ОРФ ММС. На седницата се
разговараше во делот на спроведената активност за
измена на каталогот на работни места, активностите
кои се планираат по повод петнаесет години од постоењето на АДКОМ.

03-04.07.2019

Обука „Мониторинг и Евалуација“
- Проектот „Регионална мрежа за
развој на капацитети (RCDN) за
водоснабдување и санитарни услуги”
Проектот „Регионалната мрежа за јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија“ (RCDN) за
водоснабдување и одведување на отпадни води, организираше дводневна обука на тема „Мониторинг и
Евалуација“ во Охрид, Република Македонија, од 03-ти
до 04-ти јули 2019 година.
Обуката се фокусираше на зајакнување на капацитетите на учесниците во однос на оперативното планирање, мониторингот и евалуација. Преку презентациите и практичните вежби учесниците беа запознаени
кои се елементите на мониторингот и евалуацијата,
како и нивната важност.
АДКОМ беше претставен од стана на Леа Павловиќ,
тренинг менаџер во Тренинг центарот на АДКОМ и
одговорното лице за проектот „Регионалната мрежа
за јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија“
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11.07.2019

Шеесет и осма седница на
Координативниот комитет на
проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП
На 11-ти јули 2019 година се одржа шеесет и осмата
седница на Координативниот комитет на проектот за
подобрување на општинските услуги – МСИП. Седницата ја водеше г-ѓа Тања Томиќ – главен координатор
на проектот. На седницата од страна на г-ѓа Томиќ беа
презентирани договорите за грант за следните општини: Делчево, Шуто Оризари , Демир Хисар, Гевгелија,
Чучер Сандево, Тетово и Кочани. Договорите за грант
едногласно и без забелешки беа усвоени од страна на
присутните членови на комитетот.

25 - 26.07.2019

Дводневна работилница за измени
на каталогот за работни места во
јавниот сектор
Во Дојран во периодот од 25 и 26-ти јули 2019 година
се одржа дводневна работилница на која се продолжи
активноста за измени на каталогот за работни места
во јавниот сектор. Работилницата ја водеше г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на
јавниот секор од Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА заедно со членовите на работната група од АДКОМ. Заеднички се работеше на категоризацијата на работните места за давателите на јавни
услуги и помошно техничкиот персонал. Присутните на
работилницата донесоа заклучок на следната работна
средба да се работи на прочистување на сите називи
на работни места со цел да се изготви унификација на
називите на работните места на ниво на цела држава
во јавниот сектор.
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АВГУСТ 2019

Програмата за “Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на
континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“
Тренинг центарот на АДКОМ во соработка со техничкиот партнер на Дунавското партнерство за учење (DLeaP) - Конзорциумот Infraprotect заедно со Energie
AG Wasser, Виенскиот водовод и Австриската асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW) - и во соработка со Центарот за управување со кризи, а поддржан
од Меѓународната Асоцијација на водоснабдителни
претпријатија од Дунавското сливно подрачје (IAWD)
и Светската Банка (WB), во периодот април-август
2019, година ја реализира програмата за “Безбедност
на вода и управување со кризи: Основи на континуитет
на работење за управување со ризици од катастрофи“.
Низ оваа програма, претпријатијата кои учествуваа во
неа, го подобрија знаењето како да ги идентификуваат
ризиците во текот на работењето и како да планираат,
да се подготват и да одговорат на овие инциденти, со
цел да можат брзо да реагираат и да се опорават во
случај на криза или катастрофа. Покрај тоа, учесниците добивја и обука базирана на практични сценарија за
донесување на одлуки во неизвесни ситуации.
Првите четири претпријатија кои се вклучија во програмата и изразија спремност да воспостават тимови
за управување со кризи и да ги обучат членовите на
тимовите во постапувањето според процедурите за
управување со кризи преку решавање на можни кризни ситуации се: КЈП Водовод, Кочани; ЈП Комуналец,
Неготино; ЈПКД Комуналец, Струмица и ЈКП Водовод
и Канализација, Прилеп.
Во период од четири месеци беа реализирани 17 работилници, од кои една дводневна заедничка работилница и по 4 еднодневни работилници во секое од претпријатијата учесници во програмата.
На овие работилници активно беа вклучени 139 вработени, потенцијални членови на тимовите за управување со кризи во секое од претпријатијата учесници на
обуката.
На првата заедничка дводневна работилница одржана
во Скопје, и на четирите работилници одржани во ЈПКД
Комуналец, Струмица, покрај тренерите од АДКОМ во
работата учествуваа и г-дин Christian Plohberger и гдин Christian Hasenleithner, претставници на Техничкиот партнер на Дунавското партнерство за учење кој ја
изработи програмата за обука.
Програмата се состоеше од три фази: 1) Основна обука за Безбедност на вода и Управување со кризи која
ги опфати управувањето со ризици - идентификација
на ризици и нивоа на ризик и Управувањето со кризи
- основи – со акцент на Прирачникот за управување со
кризи; 2) Втора фаза на имплементација - Воспоставување на организациска структура и процедури за
управување со кризи во ЈКП преку спроведување
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на практична обука базирана врз сценарија на сите
постапки за управување со кризи со назначените членови на Тимот за управување со кризи во претпријатието; и 3) Завршна вежба: Практична симулација на
работа на Тимот за управување со кризи во секое од
претпријатијата, следена и од страна на претставници
на Центарот за управување со кризи.
На Завршните вежби беа симулирани можни сценарија за управување со кризи во претпријатијата за водни услуги во случај на: 1) свлечиште кое ја загрозува
фабриката за вода; 2) свлечиште кое предизвикува
повеќедневен прекин на водоснабдувањето поради
прекин на транспортниот цевовод; 3) заболување на
населението како резултат на користење на неисправна вода за пиење од системот за водоснабдување и 4)
поплава и прекин на водоснабдувањето; а со цел да се
обезбеди континуирано водоснабдување со исправна
вода за пиење
Програмата за обука беше оценета со високи оценки
од страна на сите учесници и беше потенцирана неопходноста и потребата во претпријатијата да се воспостават тимови за управување со кризи и да се обезбедат обуки за нивните членови, барем еднаш годишно.
Во текот на реализирањето на програмата произлезе
потребата за превод и достапност на македонски јазик
на стандардите МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 (Безбедност на снабдувањето на вода за пиење – упатства
за менаџмент со ризик и криза – Дел 1: Менаџмент со
кризи) и МКС EN 15975-2:2013 (Безбедност на снабдувањето на вода за пиење – упатства за менаџмент
со ризик и криза – Дел 2: Менаџмент со ризици), а со
цел да се избегнат грешки и различни толкувања на
терминологијата (нешто што беше детектирано за време на обуките), кои можат да имаат клучно влијание во
управувањето со кризи и ризици.
АДКОМ ќе организира експертска дебата во соработка со ИСРСМ (Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 17
- Квалитет на воздух и вода), со цел претставници од
засегнатите страни да дадат придонес во надминувањето на различните толкувања на терминологијата
на стандардите.
Соработката на АДКОМ со ЦУК се покажа како вистински начин на соработка во градењето на капацитетите
на комуналните претпријатија за справување со кризи.
Програмата за “Безбедност на вода и управување со
кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“ е една од програмите кои Тренинг центарот на АДКОМ ги обезбедува
за своите членови во наредниот период и истата ќе ја
надградува и адаптира на реалните потреби на претпријатијата.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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11.09.2019

16-17.09.2019

Четиринаесетта седница на
Управниот Одбор на АДКОМ

Обука за “Лобирање и застапување/
подготовка на позициски документи“

Четиринаесеттата седница на Управниот Одбор на
АДКОМ се одржа на 11.09.2019 год. во Скопје. Присутните членови на Управниот одбор на АДКОМ на
оваа седница дискутираа во врска со активностите
поврзани за организација на меѓународната конференција која би се одржала во 2020 година. Пред
присутните беа презентирани превземените активности за измена на каталогот на работни места во
ЈКП и планот за организирање на јавна расправа на
оваа тема. Како позначајна активност пред членовите на Управниот Одбор на АДКОМ беше наведена активноста која АДКОМ ќе ја реализира во соработка
со РКЕВУ во делот на наоди од поднесените Годишни извештаи и изработка на тарифна апликација за
втор регулиран период и бизнис планови. На четиринаесеттата седница присутните членови дискутираа
за одржување на заедничка седница на управните
одбори на АДКОМ и ЗЕЛС. На седницата се говореше за организација и одржување на регионални
средби кои АДКОМ ќе ги организира со цел идентификација на горливи проблеми кои ги имаат ЈКП во
тековното работење

На 16 и 17-ти септември 2019 год, се одржа обука за
лобирање и застапување/ подготовка на позициски
документи, организирана од страна на Тренинг центарот на АДКОМ и во соработка и поддршка на проектот „Регионалната мрежа за развој на капацитети
(RCDN)”.

11.09.2019

24.09.2019

Седумдесетта седница на
Координативниот комитет на
Проектот за подобрување на
општинските услуги
На 11- ти септември 2019 год во просториите на Министерството за финансии беше одржана седумдесеттата седница на Координативниот комитет –
МСИП. Од страна на финансискиот специјалист на
проектот на МСИП членовите на комитетот беа запознаени дека на оваа седница ќе се разгледуваат
три договори за под-заем, четири договори за гранд
и еден документ за оценка на проект за гранд. На
седницата беа разгледани и усвоени договорите за
под-заем со следните ЕЛС: Крушево, Ѓорче Петров
, Битола, Ново Село, Сопиште и проектите за гранд
со следните ЕЛС: Ѓорче Петров , Битола и Гевгелија.
Членовите на Координативниот комитет на МСИП
проектот немаа забелешки во однос на предложениот текст на Договорите за под-заем и проектите
за гранд кои едногласно беа усвоени.

Главната цел на оваа обука беше запознавање со
процесот на застапување и стекнување на вештини
за изработка на издржани позициски документи наменети за локалната и централната власт, како и за
други засегнати страни како донатори или меѓународни финансиски институции.
Специфични цели за оваа обука:
1. Да се обезбедат знаења за основните принципи на застапување и лобирање како и за разликите помеѓу нив.
2. Да се научат алатките за застапување и лобирање (вклучувајќи и пишување на документи за
политики).

Експертска дебата за стандардите
МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 и
МКС EN 15975-2:2013
На 24 септември 2019 година Тренинг Центарот на
АДКОМ, во соработка и со поддршка на Проектот
RCDN, организираа експертска дебата за стандардите МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 159752:2013.
Конкретните цели на ова експертска дебата беа:
• Да се презентираат пилот обуките од Тренинг
Програмата на АДКОМ за Безбедност на вода:
Управување со кризи и Управување со ризици
• Да се иницира процесот на превод и достапност
на македонски јазик на стандардите МКС EN
15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 15975-2:2013.
• Да се надминат различните толкувања на терминологијата на стандардите.
Во рамките на својот тренинг центар АДКОМ во периодот април – август, одржа обуки во четири пилот
ЈКП, на тема „Безбедност на вода и управување со
кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“. Обуките беа спроведени во соработка со Центарот за управување со
кризи (ЦУК) а поддржани од Светската Банка, канцеларија во Виена и Меѓународната асоцијација за
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води од дунавското сливно подрачје, со седиште во
Виена. Како еден од идентификуваните следни чекори од обуките, произлезе потребата за превод и достапност на македонски јазик на стандардите МКС
EN 15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 15975-2:2013. Со
цел да се избегнат грешки и различни толкувања на
терминологијата (нешто што беше детектирано за
време на обуките), кои можат да имаат клучно влијание при спроведувањето на стандардите, АДКОМ
иницира експертска дебата за преводот и толкувањето на термините.
Како дел од главните заклучоци беа следните:

• ИСРСМ е потребно да свика работна група (по
препорака на АДКОМ, во истата да бидат вклучени АДКОМ; ЦУК; Дирекција за спасување,
Агенција за храна и ветеринарство), која ќе работи на истите и притоа ќе ги објави на веб сајтот
и ќе свика јавна расправа. По јавната расправа
се очекува стандардите да бидат верификувани
и спремни за употреба.
• Стандардите имаат предзнак МКС, бидејќи тоа
е предзнакот за државата во која е преведен, но
истите потекнуваат од Европа. Текстот на стандардите и во другите Европски земји е идентичен.

• АДКОМ ги преведе и технички ги среди двата
стандарди, а по експертската дебата ќе ги приложи и коментарите во врска со терминологијата од преводот и како такви ќе ги достави
до ИСРСМ (Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 17
- Квалитет на воздух и вода).

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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ОКТОМВРИ 2019
Регионални средби со директорите
на ЈКП
Усогласување на заеднички
систематизирани ставови за
подобрување на условите за работа
на давателите на комунални услуги
Една од клучните активностите, која беше превземена од страна на АДКОМ во текот на 2018 год.
беше имплементацијата на проектот „Поддршка за
воспоставување платформа за дијалог за водните
услуги во Република Македонија“, преку кој се организираа неколку тркалезни маси и на истите се дискутираа главните предизвици и можните решенија
за проблемите во секторот води.
Засегнатите страни во секторот покажаа висок интерес и активно учество на тркалезните маси, со што дадоа свој придонес во стимулирање на дијалогот. Со цел
продолжување на примената на оваа добро воспоставена практика, како и продолжување на успешната и
тесна соработка на засегнатите страни во секторот на
водни услуги, беше покрената иницијатива за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу АДКОМ, ЗЕЛС, Регулаторната Комисија за Енергетика
и Водни услуги на РМ и регионалниот проект „Регионална мрежа за јакнење на капацитетите во секторот
водни услуги“ имплементиран од страна на ГИЗ, а финансиран од Владите на Швајцарија и Германија.
АДКОМ во периодот на септември и октомври организираше четири регионални средби:
I. 26.09.2019 – Маврово
II. 27.09.2019 – Радовиш

9. Плаќање на висока цена за снабдување со сирова вода за пиење од страна на ЈКП;
10. Големи трошоци (фиксни) за одржување;
11. Правното регулирање на статусот на вработените во ЈКП (административни службеници/
даватели на јавни услуги);
12. Преголемото оптоварување со законските обврски и процедури;
13. Измени во законот за исклучување и казнување на корисниците, поради неможноста да се
наплатат долговите од истите;
14. Недостаток на возила и машинерија за извршување на основните дејности на ЈКП;
15. Несоодветна подготовка на тендерска документација од страна на општините за дел од добиените возила и машинерија. По добивањето
на истите, ЈКП не се во можност да ги одржуваат.
16. Законот за гробиштата, конкретно во делот на
одржувањето на истите;
17. Застарена водоводна и канализациона мрежа;
18. Недостаток на соодветна обука на вработените
во врска со пречистителните станици за отпадни води (ПСОВ).
19. Обезбедување на средства на за пречистителните станици за отпадна вода (ПСОВ) и истата
да се стави во функција;
20. Проблеми при преземање на руралните водоводни системи;
21. Проблеми со диви приклучоци и од корисниците (физички и правни лица);
22. Проблеми со водомерна баждарница;

III. 01.10.2019 – Ранковци

23. Одржувањето на фонтани и зголемување на
ставки во буџетот поради истите;

IV. 02.10.2019 – Кавадарци

24. Голема загуба на вода (50/60%);

Како главни идентификувани теми кои претставуваат проблем при работењето на ЈКП беа:
1. Преголемата задолженост на ЈКП;
2. Недостаток на средства за отплата на долговите спрема ЕВН;
3. Недостаток на средства за отплата на долговите спрема Управа за Јавни Приходи (УЈП) и
здравствено и пензиско осигурување и придонеси;
4. Проблем со плаќањето на ДДВ;
5. Проблеми при наплата на сировата вода за пиење од страна на ЈКП;
6. Потешкотии при наплатата од страна на корисниците;
7. Дефинирање на социјалната категорија и наплата на сметките;
8. Високи цени и долг спрема АД Водостопанство;

54

25. Злоупотреба на водата за пиење од страна на
корисниците (истата се користи за наводнување и сл);
26. Комуналните инспектори не се присутни на терен, а со тоа законот не може да се спроведува;
27. Управувањето со отпадот и депониите, набавка
на кантинери и канти за отпадоци;
28. Управување со угостителски објект, при што се
создава дополнително оптоварување на работата на ЈКП;
29. Проблеми при имплементација на Законот за
трговија на Зелени Пазари;
30. Управување со добиточен пазар и неможноста
да се следат сите законски прописи и критериуми;
31. Недостаток на поддршка и соработка со општината;
32. Недостаток на информации за набавка на опрема, грандови и донации;

ОКТОМВРИ

Предлози за надминување на проблемите и предизвиците при работењето беа:
1. Од буџетот на државата да се одвојат дел од
средствата и да бидат наменски определени
со цел ЈКП да отплатат дел од своите долгови.
2. Организирање на собир на директорите на
ЈКП на 28.10.2019, пред настанот за одбележување на 15 години АДКОМ. Идентификуваните
теми од регионалните средби да бидат споделени, а настанот да биде и медиумски подржан,
со цел лобирање до централната власт.
3. Зајакнување на инспекторскиот надзор.
4. ЈКП да се ослободат од плаќањето на дел од
придонесите.
5. ДДВ-то во врска со отпадот да биде намалено.
6. Од фондот за води, за кој ЈКП плаќаат на месечно ниво, да се обезбедат проекти на кои
ЈКП би можеле самостојно да аплицираат и да
добиваат проекти / грандови.
7. Состанок со Министерство за животна средина и просторно планирање (МОЕПП) во врска
со дозволите за бунарите и како водата ја испуштаат во канализација.

09.10.2019

Состанок со работна група за
ревизија на предлог - каталог на
работни места
Во извршната канцеларија на АДКОМ на 09- ти октомври 2019 година се одржа работен состанок на
кој присуствуваа членовите на работната група и
претставникот од МИОА г-ѓа Емилија Чукиќ. На овој
состанок од страна на членовите на работната група
беа разгледани пристигнатите забелешки и по однос на содржината на новиот Предлог - Каталог на
работни места во Јавните комунални претпријатија
се изготви упатство за читање на каталогот и истото
беше доставено до сите комунални претпријатија.

16.10.2019

Петнаесетта седница на Управниот
Одбор на АДКОМ
На 16.10.2019 година во Пелинце се одржа шеснаесеттата седница на Управниот одбор на АДКОМ. На
оваа седница членовите на Управниот одбор детално дискутираа по однос на извештајот од одржаните
регионални средби со ЈКП и дискутираа по однос на
идентификуваните проблеми како: преголемата задолженост на ЈКП, недостаток на средства за отплата на долговите спрема ЕВН, недостаток на средства
за отплата на долговите спрема Управа за Јавни
Приходи (УЈП) и здравствено и пензиско осигурување и придонеси, проблем со плаќањето на ДДВ,

потешкотии при наплатата од страна на корисниците, правното регулирање на статусот на вработените
во ЈКП (административни службеници/ даватели на
јавни услуги), преголемото оптоварување со законските обврски и процедури, недостаток на возила и
машинерија за извршување на основните дејности на
ЈКП , проблеми при преземање на руралните водоводни системи , проблеми со водомерна баждарница
, управувањето со отпадот и депониите, набавка на
кантинери и канти за отпадоци, проблеми при имплементација на Законот за трговија на Зелени Пазари,
управување со добиточен пазар и неможноста да се
следат сите законски прописи и критериуми, проблем со фонд за води и друго. На оваа седница се дискутираше и за текот на активностите кои вработените
во Извршната канцеларија на АДКОМ ги превзема по
повод јубилејот 15 години АДКОМ.

28.10.2019

Одбележување на 15 години АДКОМ
На одбележувањето на 15 години од формирањето на
АДКОМ, здружение во кое членуваат повеќе од 80
јавни комунални претпријатија, отворено се проговори за сите проблеми. Се апелираше до централната
и локалната власт со цел добро да се разгледаат сите
аспекти и штетни последици со почетокот на примената на Законот за зелените пазари, за задолженоста на
комуналните претпријатија кон државните и приватните институции, проблемите кои ги предизвикува постоечкото решение за статусот на вработените во ЈКП,
недостатокот на возила и механизација во комуналните претпријатија, човечките капацитети и висината на
платите во претпријатијата.
Јавните комунални претпријатија се од исклучителна
важност за секојдневието на секој граѓанин. Животот и
секојдневието на граѓаните да функционираат во чиста, здрава и достоинствена животна средина. Обединети во оваа своја асоцијација, како место за заедничка размена на искуства и утврдување на приоритетите,
членките на АДКОМ го даваат својот придонес како
одговорни компании, истакна Премиерот Зоран Заев
при своето излагање.
Премиерот Заев ја оцени како исклучително важна
улогата на јавните комунални претпријатија во општините и дека е особено значајна иницијативноста низ
АДКОМ за да се артикулираат заедничките насоки
и препораки за да се постигне висок степен на функционални комунални јавни претпријатија за развојот и
квалитет на услугите што им ги испорачуваат на граѓаните и на локалните заедници.
Идејата и мотивите, од пред 15 години, за формирање
на АДКОМ како непрофитна асоцијација на давателите на комунални услуги се докажаа како издржани, рационални и одржливи. АДКОМ активно делува на сите
полиња кои се во делокруг на работењето на Јавните
комунални претпријатија, рече претседателот на УО на
АДКОМ Зоран Горгиев и додаде дека слободно да
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се каже дека денес АДКОМ претставува неопходен
и значаен механизам за координација, вмрежување,
лобирање и застапување на Јавните комунални претпријатија.

31.10.2019

За време на свечениот настан беше потенцирано дека
АДКОМ за да може да го поддржи градењето на капацитетите на своите членки во давањето на услугите,
формира Тренинг Центар преку кој ќе се обезбедат
нови знаења и размена на искуства во комуналната
сфера, а притоа пред присутните се нагласи дека АДКОМ повеќе години е дел од регионалните иницијативи за градење на капацитетите на асоцијациите, комуналните претпријатија и локалните власти, како што
се Дунавското партнерство за учење на IAWD и регионалниот проект „Регионална мрежа за јакнење на капацитетите во секторот водни услуги“ имплементиран
од страна на ГИЗ, а финансиран од Владите на Швајцарија и Германија. Учеството на регионални и меѓународни конференции и саеми, билатералната соработка со сличните асоцијации од регионот се само дел од
меѓународната соработка на АДКОМ. Беше и посочено дека АДКОМ своето работење и активности ги
реализира преку соработката со Министерствата на
Владата на Република Северна Македонија и последните две години интензивно работи со Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија.

На 31-ви октомври 2019 година Тренинг Центарот на
АДКОМ, во соработка и со поддршка на проектот „Регионалната мрежа за развој на капацитети (RCDN)”,
како продолжување на добро воспоставената пракса
од дијалог платформата, ја организираше тркалезната
маса на тема „Прв регулиран период - досегашни искуства“.

АДКОМ соработува со здруженија на граѓани, со локалната и со централната власт, секогаш подготвени
да бидеме иницијатор и двигател на развојот, убедени
дека секое комунално претпријатие има силен потенцијал, за да биде активен чинител во заедничката долгорочна развојна стратегија на државата, рече претседателот на АДКОМ.
Во текот на своето излагање претседателот на АДКОМ
нагласи и дека АДКОМ активно работи на стимулирање на дијалоготот помеѓу засегнатите страни во комуналниот сектор преку организирање на голем број
настани. Во оваа насока потпишаниот меморандум за
разбирање помеѓу АДКОМ, ЗЕЛС, Регулаторната Комисија за Енергетика и Водни услуги на Република Северна Македонија и регионалниот проект „Регионална
мрежа за јакнење на капацитетите во секторот водни
услуги“, која од една страна претставува платформа за
иницирање, одржување и унапредување на овој дијалог во секторот на водни услуги, а од друга страна дава
рамка за дијалог со чинителите во сите други комунални услуги.

Тркалезна маса „Прв регулиран
период - досегашни искуства“

На тркалезната маса учествуваа голем број на учесници од јавните комунални претпријатија и дискутираа за
проблемите со кои се соочиле во изминатиот период
и по долга дискусија се донесоа следните заклучоци:
• Првиот регулаторен процес е само почеток од
оваа реформа. Од истиот треба да se извлечат поуки, кои ќе се имплементираат и со тоа ќе се надградат во вториот регулаторен процес.
• Непостоењето на унифицирани интерни сметководствени системи и водењето на трошоците на
различен начин во секое ЈКП, претставува голем
проблем. Притоа беше истакнато дека често може
да се воочи овој проблем при давањето на различни и контрадикторни податоци од техничкиот
и финансискиот сектор.
• Големите разлики во планираните и спроведените инвестиции се детектирани како еден од најголемите проблеми при првиот регулаторен процес. Инвестициите кои се планираат од единиците на локална самоуправа нема да бидат земени
во предвид, т.е. само инвестициите планирани
од ЈКП ќе бидат земени во предвид при одредувањето на регулираните тарифи во вториот регулиран период.
• Во меѓувреме платформата на РКЕВУ нема да
биде во можност да се надградува и ќе се користи
тарифниот модел во ексел за внес и пресметка на
податоците. Споделените потешкотии во врска со
пополнувањето и користењето на тарифниот модел се земени во предвид и за истите ќе се бара
соодветно решение било од РКЕВУ, било од АДКОМ.
• АДКОМ ќе продолжи да бара средства за поддршка на процесите на: 1) подготвување и поднесување на извештаите од ЈКП од општините со
помалку од 10.000 жители; 2) ревидирање подготвување и поднесување на потребната документација за вториот регулиран период од страна
на ЈКП од општините со над 10.000 жители.
• АДКОМ ќе планира и спроведе обуки кои ќе ги
зајакнат капацитетите на ЈКП, со цел поуспешно спроведување на вториот регулиран период
и поднесување на извештаите од малите претпријатија.
• Треба да се почитува рокот за поднесување на новите барања со БП и ППТ, кој во моментот е март
2020 година.
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Тркалезна маса „Расположливост
и достапност на ресурсите
за урбанистичко и просторно
планирање и моделирање на ГИС
модели за потребите на ЈКП и ЕЛС“
На 05-ти ноември 2019 година Тренинг Центарот
на АДКОМ, во соработка и со поддршка на проектот „Регионалната мрежа за развој на капацитети
(RCDN)”, како продолжување на добро воспоставената пракса од дијалог платформата, ја организираше тркалезната маса на тема „Расположливост
и достапност на ресурсите за урбанистичко и просторно планирање и моделирање на ГИС модели за
потребите на ЈКП и ЕЛС“.
Главната цел на тркалезната маса беше да се иницира дијалог помеѓу министерствата и државните
агенции со ЈКП и ЕЛС за расположливите ресурси
за планирање и моделирање на ГИС модели за потребите на ЈКП.
Специфични цели:
• Да се информираат ЕЛС и ЈКП за постоењето
и достапноста на различните ресурси за планирање и моделирање на ГИС модели кои ги поседуваат Агенцијата за катастар на недвижности и
Министерство за Земјоделство Шумарство и
Водостопанство.
• Да се идентификуваат потребите на ЈКП и ЕЛС и
можностите за заедничка соработка и партнерство помеѓу засегнатите страни во развојот на
системот за креирање, ажурирање и употреба
на податочни ресурси за урбанистичко и просторно планирање и ГИС моделирање.
Г-дин Вртески, во својот вовед, ги информира присутните дека најпрво ќе се даде еден осврт на Проектот “Управување со инфраструктурни средства – советодавни услуги за комуналните претпријатија во
југоисточна Европа“ и потребите кои произлегуваат
од истиот, по што ќе следуваат воведни презентации
на претставниците од АКН и МЗШВ за постоечките
и достапните ресурси за планирање и моделирање
на ГИС моделите.
Во продолжение Г-дин Вртески даде еден краток
вовед и преглед на активностите во рамките на Проектот за Управување со инфраструктурни средства,
при што фокусот беше ставен на софтверот EDAMS
кој е управуван од EDAMS Technology и интегрираното управување со инфраструктурни средства и
потребите од географски податоци на ЈКП и соодветни ортофото карти.
Во продолжение Г-дин Дарко Буровски, Раководител на Сектор за геодетски работи, АКН, во своето
излагање ги нагласи надлежностите на АКН и ги
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престави геодетско - катастарските производи. Во
својата презентација детално ги објасни картографските продукти на АКН, односно аерофотографиите, ортофото картите, картите во печатена форма и
дигиталниот модел на теренот. На крајот од својата
презентација г-дин Буровски ја прикажа рамката
и сервисот на АНК, односно даде повеќе информации за правилникот, спецификацијата, каталогот на
метаподатоци, тарифниците и пристапот за барање
преку дистрибутивен систем.
Г-дин Љупчо Чадиноски, Советник за техничка поддршка во одделение за идентификација на земјишни
парцели, МЗШВ, ги презентираше графичките податоци во сопственост на МЗШВ. Како еден од продуктите кои се изработени од страна на МЗШВ се и
ортофото карти за 2009 и 2017, но истите како што
е наведено и во Законот за земјоделство и рурален
развој, можат да се користат само од страна на органите на државната управа.
По завршувањето на дискусиите Модераторот ги
сподели следните заклучоци:
• Ортофото картите од 2009 година, иако можат
да се купат, веќе отстапуваат од точноста.
• Една од најкруцијалните потреби, идентификувани на тркалезната маса е достапноста до
најновите ортофото карти во боја од 2017 година. Истите се достапни, но само за органите
за државната управа, но не и за трети лица. Од
ова произлегува дека картите не можат да се
добијат од општините, бидејќи истите не се на
листата на субјекти кои имаат прво да ги користат. Доколку ортофото картите не се достапни за
користење од трети лица во најбрз временски
рок, повторно се појавува истиот проблем како
со оние за 2009 година - ќе бидат неупотребливи. Временскиот рок на снимање треба да биде
3-5 години.
• Потребно е актуализирање на потребите за користење ортофото картите од страна на ЕЛС и
ЈКП и нивната достапност. АДКОМ официјално ќе се обрати до засегнатите страни: ЗЕЛС,
АКН, МЗШВ и Владата, со цел да се иницираат
измени во законската рамка, односно ЈКП и
општините да бидат вклучени во субјектите кои
можат да ги користат ортофото картите без надоместок или да се донесе тарифник за трети
лица за ортофото картите од 2017 година.
• Потреба од иницијативи и конкретно насочени
акции со цел зголемување на свесноста за потребата на просторните податоци и лобирање до
Централната влада.

НОЕМВРИ

06.11.2019

Седумдесет и втора седница на
Координативниот комитет на
Проектот за подобрување на
општинските услуги
Специјалистот за финансиско управување од МСИП
проектот ја отвори 72-та седница на Координативниот комитет на Проектот за подобрување на општинските услуги и му даде збор на независниот консултант ангажиран за техничка помош на општините кориснички на под-заем во рамките на Вториот
Проект за подобрување на општинските услуги за
подготовка на урбана ревизија кој објасни дека на
денешната седница предвидено е разгледување на
извештаите за урбана ревизија на три општини: Кавадарци, Пехчево и Ресен. На седницата беа презентирани и усвоени договорите за под-заем со следниве ЕЛС: Гостивар, Долнени, Новаци како и договорите за гранд со ЕЛС Радовиш и Маврово Ростуше.
Членовите на Координативниот комитет на МСИП
проектот немаа забелешки и едногласно ги усвоија
Извештаите за урбана ревизија за гранд за сиромашни области/социјална вклученост за општините
Кавадарци, Пехчево и Ресен и ги усвоија истите како
и договорите за под - заем и договорите за гранд.

13-14.11.2019,

Дводневна работилница на тема
„Застапување и лобирање“
На 13 и 14-ти ноември 2019 год, во Охрид, АДКОМ
организираше дводневна работилница со членовите на Управниот и Надзорниот одбор на АДКОМ и директори на ЈКП од поголемите општини.
Главна цел на дводневната работилница беше запознавање на директорите на ЈКП со темата за
„Застапување и Лобирање“ како и со изработката на
позициските документи и тркалезните маси, поврзани со истата.
Притоа беше потенцирано дека АДКОМ во текот
на септември и октомври 2019 год. најпрво реализираше обука на тема „Лобирање и Застапување“
за комисиите, а потоа и организираше регионални
средби на кои беа идентификувани голем број на
предизвици во комуналната сфера. Откако темите
беа идентификувани, потоа беше направена приоритизација и следните три теми беа издоени:
1. Потреба на комуналните претпријатија за опрема и механизација;
2. Правно регулирање на статусот на вработените
во ЈКП (административни работници наспроти
даватели на јавни услуги);
3. Долгови спрема државни институции.

Со цел да се дојде до надминување на овие предизвици, г-ѓа Стојановска најави дека АДКОМ ќе ангажира внатрешни консултанти кои ќе работат и ќе
изработат позициски документи на трите приоритизирани теми, а потоа истите би се промовирале и би
се искористиле за лобирање до централната власт.
Оваа активност се планира да биде финализирана
до крајот на ноември 2019 година, а во текот на декември 2019 год би се организирале две тркалезни
маси на кои позициските документи ќе бидат споделени со ЈКП, како и со останатите засегнати страни,
рече г-ѓа Стојановска.
На темата се надоврза и г-дин Горгиев, кој во своето
излагање нагласи дека цврсто верува од потребата да се лобира за модернизирање на ЈКП. Притоа
нагласи дека е потребно да се разгледаат опциите
за јавно приватно партнерство и концесија, како и
следење на примерите на најдобрите компании во
земјава. Присутните се согласија дека токму оваа
тема, треба да земе примарно место во процесот на
лобирање, но за трите погоре споменати теми ќе се
напишат позициски документи, поради итноста за
истите да се лобира до крајот на 2019 година.

Потпишување на Меморандум за соработка со
Центар за управување со кризи (ЦУК)На свеченото потпишување на Меморандумот за соработка помеѓу АДКОМ и Центарот за Управување
со Кризи (ЦУК), Претседателот на АДКОМ, г-дин Зоран Горгиев изјави дека по успешно воспоставената
соработка помеѓу АДКОМ и ЦУК во текот на спроведувањето на програмата на АДКОМ „Безбедност на
вода и Управување со кризи: Основи на континуитет
на работење за управување со ризици од катастрофи“ и од заеднички утврдениот интерес за остварување на континуирана соработка, доведе до денешното потпишување на Меморандум за соработка.
Истиот има за цел да воспостави систем за кризен
менаџмент и одговорно управување со ризиците,
рече г-дин Горгиев.
Директорот на ЦУК, г-дин Агрон Буџаку наведе дека
јавните комунални дејности, кои претпријатија секојдневно ги остваруваат претставуваат дел од националната критична инфраструктура и работи од
витален интерес за граѓаните, а од таму е високиот
интерес за воспоставување на соодветни процедури
и вештини во рамките на организациите и градење
на интерни капацитети за успешна менаџирање на
кризните ситуации со кои се соочуваат. Г-дин Буџаку,
додаде дека тоа што претставува современ пристап
во управувањето со кризи е овој концепт да прерасне во составен дел од редовното работење, односно
деловниот континуитет на секој субјект од Националниот систем за кризен менаџмент.
Меморандумот за заедничка соработка помеѓу ЦУК
и АДКОМ ќе даде дополнителен придонес во нашите
заложби за воспоставување на кредибилен на
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ционален систем за кризен менаџмент, каде секој
субјект ќе има свое место и улога, во согласност со
своите надлежности и одговорности, изјави г-дин
Буџаку.
АДКОМ и ЦУК, врз основа на меморандумот, меѓусебно ќе соработуваат преку различни видови на
соработка, а меѓу другото и во координација ќе работат на вклучување на Јавните комунални претпријатија (ЈКП), како членки на АДКОМ, со цел размена
на податоци и информации заради проценување и
превенција на ризици, како и планирање на подготовките за одговор на кризни ситуации и состојби.
Соработката ќе се одвива и преку вклучување на
Регионалните Центри за управување со кризи преку меѓусебно информирање за редовни и вонредни
прекини во доставувањето на услугите од јавно - комунален карактер, со цел навремено и точно информирање на корисниците.
Г-дин Горгиев, потенцираше дека АДКОМ и ЦУК ќе
соработуваат, взаемно ќе си пружат помош и поддршка со цел размена на искуства и знаења, како и
взаемни активности за едукација и усовршување на
кадри и тимови во јавните комунални претпријатија
во областа на управувањето со кризи и управувањето со ризици.

14.11.2019

Шеснаесетта седница на Управен
одбор на АДКОМ
Шеснаесеттата седница на Управниот одбор на АДКОМ се одржа на 14.11.2019 год во Охрид. На оваа седница пред присутните членови беше презентиран
извештајот од одбележувањето на јубилејот 15 години АДКОМ, беше донесена Одлука за промена на
датум за одржување на меѓународна конференција
2020 година, се дискутираше по однос на предлог
измени на Законот за управување со отпад. На оваа
седница членовите на Управниот Одбор едногласно го усвоија бизнис планот на АДКОМ за период
2020-2022 година. Исто така се дискутираше по
однос на одржување тркалезни маси со ресорните
Министерства на Република Северна Македонија,
се дискутираше за поднесување иницијатива за измена на стапката на ДДВ од 18 % на 5 % за услугата
пазари и поднесување на иницијатива до Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство и
Влада на Република Северна Македонија за достапност на картографските производи без надомест за
ЈКП и ЕЛС.
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IAWD Тркалезна маса на
асоцијациите на претпријатијата
за вода од Дунавскиот регион и
Советот на D-LeaP Комитетот
Во Виена на 26 и 27 ноември, 2019 беше организирана од страна на IAWD Тркалезна маса на асоцијациите на претпријатијата за вода од Дунавскиот регион и Советот на D-LeaP Комитетот, на која АДКОМ
учествуваше со свој претставник. Темите кои беа
дискутирани се однесуваа на: реализацијата на Годишните планови на D-LeaP во 2018 и 2019 година;
Работната верзија на Годишниот план на D-LeaP за
2020 година; дополнителни извори на финансирање
на D-LeaP; Развој на нови курикулуми во рамките на
D-LeaP; креирање на рамка за листа на индикатори
за D-LeaP; и воспоставување на Советодавен комитет на D-LeaP. Дводневната работа овозможи и размена на искуства помеѓу асоцијациите на претпријатијата за вода од регионот

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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Учество на АДКОМ на RENEXPO
Првата конференција за управување
со цврст отпад – од отпад до енергија
и на Првата конференција за
одржливо управување со водите во
Северна Македонија
На 03 декември, 2019 во рамките на RENEXPO®NMK
2019 саем со конференции во Скопје, беа организирани од страна на REECO International, RENEXPO
Прва конференција за управување со цврст отпад
– од отпад до енергија и RENEXPO Прва конференција за одржливо управување со водите во Северна Македонија. АДКОМ зеде активно учество на
конференциите со презентација на тема “Реформа
на секторот на водни услуги во Република Северна
Македонија - Јавните комунални претпријатија во
фокус“. Истовремено беа воспоставени контакти со
компаниите кои имаа изложбени штандови на конференцијата во функција на идните активности на
АДКОМ. На двете Конференции зедоа учество со
свои презентации, претставници од јавните комунални претпријатија, членки на АДКОМ.

10.12.2019

Тркалезна маса „Долгови и
побарувања на ЈКП “, во рамки на
процесот на дијалог на АДКОМ со
централната и локалната власт
На 10-ти декември 2019 година АДКОМ ја одржа тркалезната маса „Долгови на ЈКП спрема државни
институции“, во рамки на процесот на дијалог на АДКОМ со централната и локалната власт за поголема
ефективност и ефикасност во давањето на комуналните услуги на граѓаните.
Главната цел на оваа тркалезна маса беше да се
презентираат идентификуваните состојби преку
анализа спроведена од АДКОМ и дискутираат можните решенијата за надминување на посочените
проблеми.
Г-ѓа Марија Валакова од ЈКП „Плаваја„ Радовиш и е
еден од консултантите, го презентираше изработениот позицискиот документ на тема „Долгови и побарувања на ЈКП“.
Г-ѓа Марија Валакова во својата презентација даде
краток осврт на ЈКП кои се основани за вршење на
комуналните дејности и финансиската состојба на
истите, а потоа беше ставен главен акцент на долговите и побарувањата на ЈКП. Како најголеми доверители на ЈКП беа издвоени државните институции
и органи, односно УЈП, ПИОМ (ФЗО), ЕЛС, ЕЛЕМ и
останати. А како најголеми должници на ЈКП беа издвоени ЕЛС, високо образовни институции и основни и средни училишта.
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За надминување на проблемите со долговите и побарувањата кои ги имаат ЈКП, Г-ѓа Валакова преку
својата презентација предложи неколку решенија:
• Отпишување на вкупните долгови со каматите
• Компензирање на долговите на ЈКП со државните институции
• Отпишување на долговите на ЈКП кон ФЗО во
целост
• Донесување на Закон за отпишување на камати
на достасани обврски
• Склучување на договори за плаќање на долговите на ЈКП кон државните институции на 120
рати
Модераторот по дискусијата ги сподели следните
заклучоци:
• ЈКП и институциите се отворени за разрешување и надминување на проблемот со долговите.
• Спогодбите кои ќе се прават во иднина со ЈКП
за враќање на долговите е потребно однапред
да бидат добро планирани и сите сегменти ќе
бидат ускладени, со цел ЈКП да можат да продолжат да работат и притоа да не дојде до генерирање на нови долгови.
• Координацијата и соработката со централната и
локалната власт потребно е да се надградува и
воспоставува за да се има јасна слика за политиките и целите на истите и да се стави фокус на
даватели на комунални услуги
• Долговите, партизацијата како и одговорот за да
се зголеми ефикасност и ефективност се комплексни и треба активно да се работи на истите.
Постојаниот дијалог на сите засегнати страни е
од значителна потреба, со цел отворено дискутирање на проблемите и преку истиот наоѓање
на соодветни мерки за надминување на истите.
• Во наредниот период е потребно се изработи
подетална студија во која ќе се изврши истражување и анализа на изворите на долговите на
јавните претпријатија, кои се најголемите причини кои придонесуваат континуирано во овие
дејности да се создаваат долгови.

11.12.2019

Тренинг за тренери
На 11 Декември 20019 година, АДКОМ во соработка
со Мрежата Аквасан од Босна и Херцеговина и Германската Агенција за интернационална соработка
ГИЗ во Скопје ја спроведоа регионалната обука за
обучувачи и модератори за спроведување на размена на искуства помеѓу колеги (анг. peer exchange)

ДЕКЕМВРИ

за успешни инфраструктурни проекти за собирање и
третман на отпадни води.
Главната цел на настанот беше да се подготват координаторите за обуки во асоцијациите на комунални
претпријатија од земјите во регионот на Западен
Балкан, како и потенцијалните обучувачи и модераторите за спроведување на структурирана размена
на искуства помеѓу колеги од ЈКП и општините како
еден флексибилен формат за градење на капацитети.
Специфични цели на настанот беа:
1. Да се надградат знаењата на учесниците за
успешна организација и спроведување на на
структурирана размена на искуства помеѓу колеги.
2. Да се презентира содржината и наставниот
план за размена на искуства помеѓу колеги за
успешни инфраструктурни проекти за собирање и третман на отпадни води.
3. Да се претстави изработениот прирачник за
обучувачи и модератори за спроведување на
структурирана размена на искуства помеѓу колеги.
Покрај ова учесниците имаа можност да се запознаат со неколку добри практики од секторот, како и
неформално да разменат искуства и знаења.
Настанот се спроведе во рамки на активностите
на Регионалната мрежа за развој на капацитети за
водоснабдување и санитарни услуги (RCDN) каде
АДКОМ е активен член. Одржливо водоснабдување,
собирање и третман на отпадните води не се засновува само на унапредување на инфраструктурата, но
исто така на обучен кадар. Во земјата, како и во целиот регион, се планираат и/или спроведуваат поголем
број на инфраструктурни проекти и затоа развојот на
капацитетите за вработените во ЈКП и општините во
областа водоснабдување, собирање и третман на отпадните води е извонредно важно.
Во текот на следната година, Тренинг центарот на
АДКОМ планира да спроведе неколку настани за
размена на искуства помеѓу колеги од ЈКП и општините за успешни инфраструктурни проекти за собирање и третман на отпадни води.

12.12.2019

Прв состанок на работната група
за измени на закон за јавни
претпријатија
На 12-ти декември 2019 година во просториите на
Министерството за економија на РСМ се одржа
меѓуресорски состанок во врска со подготовка на
Законот за јавните претпријатија каде АДКОМ учес-

твува со двајца претставници. На состанокот од страна на Министерството за економија присуствуваа: гдин Зоран Павловски државен секретар во Министерството за економија на РСМ, Билјана Мицковска
и Рената Костовска вработени во Министерството
за економија на РСМ. На состанокот беа присутни
претставници на Министерство на локална самоуправа на РСМ, претставници на Министерство за
животна средина и просторно планирање на РСМ,
претставници од МИОА, ЗЕЛС, Институт за демократија и Град Скопје. средбата беше организирана
со цел разгледување на Предлог за изменување и
дополнување на Закон на јавните претпријатија, кој
се однесува на делот на органите за раководење,
управување, состав, услови за именување, разрешување (Директор,Управен одбор и Надзорен одбор за
материјално финансиско работење) во јавните претпријатија и подготовки на нов Закон за јавните претпријатија, со оглед на фактот дека Законот за јавни
претпријатија е од 1996 година и до овој момент има
17 (седумнаесет) измени и дополнувања. Заради поврзаноста на овој Закон со други законски решенија и заради сеопфатно разгледување на темата, во
работата зедоа учество повеќе Министерства кои на
овој или оној начин имаат меѓусебна поврзаност со
Законот за јавните претпријатија. АДКОМ како здружение на јавните комунални претпријатија за состанокот имаше подготвено забелешки на актуелниот
Закон за јавни претпријатија и имаше детектирано
проблеми на кои наидуваат членките при примена
на законот. Истите се доставени до Министерството
за економија.

17.12.2019

Тркалезна маса „Правно регулирање
на статусот на вработените во ЈКП“,
во рамки на процесот на дијалог на
АДКОМ со централната и локалната
власт
На 17-ти декември 2019 година АДКОМ ја одржа тркалезната маса „Правно регулирање на статусот на
вработените во ЈКП“, во рамки на процесот на дијалог на АДКОМ со централната и локалната власт за
поголема ефективност и ефикасност во давањето на
комуналните услуги на граѓаните.

Главната цел на оваа тркалезна маса беше да се
поддржи процесот на дијалог помеѓу ЈКП претставувани и застапувани од АДКОМ и чинителите на
централната и локалната власт.

Тркалезната маса беше отворена од страна на Модераторот г-дин Јане Вртески. Пред учесниците
беше посочено дека АДКОМ како здружение на сите
јавни комунални претпријатија во Р. Македонија пре
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• Во Законот за јавните претпријатија да се разграничат јавните претпријатија кои се финансираат од државниот Буџет и се во државна
сопственост од ЈП кои се основани од советите на општините и сами се финансираат надвор
од државниот буџет; (За решавање на овој проблем потребен е дијалог со Министерството за
економија)

взема низа активности за поддршка на реформите
и развојот во секторот на комунални дејности во согласност со приоритетите на единиците на локална
самоуправа и Програмата на Владата. За таа цел АДКОМ воспостави стандардизиран процес на водење
на дијалог преку т.н. дијалог платформа со чинителите од централната и локалната власт. Дијалогот преку
дијалог платформата во секторот на комунални услуги започна минатата година и преку различен вид
на активности и настани се одвива континуирано и
резултира со потпишување на Меморандуми за разбирање помеѓу различни чинители. Темата за правното регулирање на статусот на вработените во ЈКП,
подолг период е дел од дијалогот помеѓу членките
на АДКОМ и скоро анализирана преку изработка на
позициски документ. Истата беше идентификувана
низ процес на работа на комисиите на АДКОМ, регионалните средби со Директорите на ЈКП и плановите и состаноците на Управниот одбор на АДКОМ.

Модераторот по дискусијата ги сподели следните
заклучоци:

Модераторот ја презентираше агендата и ги информираше присутните дека најпрво г-ѓа Марија Валакова од ЈКП „Плаваја„ Радовиш ќе го презентира изработениот позицискиот документ на тема „Правно
регулирање на статусот на вработените во ЈКП“.

• Продолжување на дијалогот со надлежни министерства и агенции за надминување на идентификуваните проблеми во законската регулатива.

Г-ѓа Валакова во својата презентација даде краток
осврт на ЈКП кои се основани за вршење на комуналните дејности и нагласи дека поради широкиот
круг на дејности кои ги вршат јавните комунални
претпријатија, потребен е разнороден профил на
вработени и потребни се подинамични промени во
работењето, со цел навремено и квалитетно вршење
на работите за да се задоволат комуналните потреби
на корисниците на услуги.
Г-ѓа Валакова ја прикажа плејадата на закони поврзани со работењето на ЈКП и посочи дека проблемите со кои се соочуваат ЈКП поради неусогласеноста
со законската регулатива во моментот се големи и
влијаат врз нивното работење, а при тоа додаде дека
е потребен е дијалог со надлежните министерства
за надминување на идентификуваните влијанија на
законската регулатива
За надминување на проблемите статусот на вработените во ЈКП, г-ѓа Валакова преку својата презентација предложи неколку решенија:
• Измена и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор согласно погоре утврдените забелешки и негово усогласување; (За
решавање на овој проблем потребен е дијалог
со МИОА)
• Донесување на нов Колективен договор за ЈКП
за подетално регулирање на дејноста, правата
и обврските на вработените и работодавачите
согласно позитивната законска регулатива и
поедноставување на процедурите; (За решавање на овој проблем потребен е дијалог со
репрезентативните синдикати)

82

• Надлежните министерства се отворени за разрешување и надминување на проблемите кои
произлегуваат при правното регулирање на
статусот на вработените.
• Во работната група за измени на законот за
Јавните претпријатија ќе бидат вклучени членките на АДКОМ, односно вработените од ЈКП.

• АДКОМ да продолжи во своите активности со
следење на проблемите кои се појавуваат на
оваа тема, да воспостави дополнителна соработка и со останатите чинители за да се направат подетални анализи со цел полесно разрешување на истите.

18.12.2019

Седумнаесетта седница на Управен
Одбор на АДКОМ
Седумнаесеттата седница на Управниот Одбор на
АДКОМ се одржа на 18.12.2019 година во Тетово и на
истата членовите на Управниот Одбор дискутираа по
однос на тековните активности за претстојна меѓународна конференција 2020 година, беа известени
за одржаниот прв состанок за измени во Законот за
јавни претпријатија. Членовите на Управниот Одбор
на АДКОМ беа информирани за одржување на обуки
од страна на АДКОМ за изработка на бизнис планови за втор регулиран период.

18.12.2019

Втор состанок на работната
група за измени на закон за јавни
претпријатија
На 18- ти декември 2019 год. во просториите на Министерството за економија на РСМ се одржа вториот состанок на кој се разгледуваа доставените материјали за ЗЈП од страна на Институт за демократија
за измени и дополнување на ЗЈП во делот на Уп-

равни и Надзорни одбори. Од страна на АДКОМ беа
доставени забелешки на постојниот Закон за јавни
претпријатија, забелешките на ЈКП Никола Карев
од Пробиштип на материјалот доставен за измени и
дополнување на ЗЈП. На оваа средба беше презентирано што се ќе содржи предлог Законот за висока
раководна служба. Следниот состанок кој се планира да се одржи во првата половина на јануари 2020
година, членките на АДКОМ ќе достават предлози
по однос на забелешките дадени од страна на ЈКП
Никола Карев Пробиштип на предлогот за измени и
дополнување на ЗЈП односно за предвидување критериуми за избор на членови на УО и НО и за надоместоците на НО и УО со оглед на трошоците кои ги
предизвикуваат на ЈКП.

20.12.2019

Презентацијата на тренинг
програмата “Безбедност на вода и
управување со кризи”
На 20-ти декември 2019 година, во Тетово, АДКОМ
и проектот „Подобрување на отпорноста на поплави во Полошкиот регион“ финансиран од страна на
Швајцарската влада и спроведуван од страна на
УНДП, организираа настан на кој беше презентирана спроведената тренинг програма на АДКОМ “Безбедност на вода и управување со кризи”.
Главната цел на настанот беше јавните комунални
претпријатија (ЈКП), но и другите релевантни институции од Полошкиот регион, да се запознаат со
тренинг програмата “Безбедност на вода и управување со кризи” како и за придобивките кои ги нуди
истата за зајакнување на капацитетите на јавните
комунални претпријатија и другите институции со
цел подобро справување со ризикот од природни катастрофи.
Г-дин Јане Вртески, консултант на АДКОМ и главен
тренер на програмата имаше своја презентација, во
која информираше дека програмата „Безбедност на
вода и управување со кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“ е развиена и е надгледувана од техничкиот
партнер, IAWD, Конзорциумот Infraprotect, заедно со
Energie AG Wasser, Виенскиот водовод и Австриската асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW). Г-

дин Вртески додаде дека програмата е спроведувана од националните или регионалните центри, како
што е АДКОМ во земјава, а притоа додаде дека истата била спроведувана на македонски јазик и е дизајнирана врз принципите на учење по пат на пракса.
Таа вклучува комбинација на работилници за обука
лице-в-лице, кои обезбедуваат алатки и техники за
справување со предизвиците со кои се соочуваат;
да следат како тие се применуваат во пракса, проследено со обука на работа, каде претпријатијата
учесници ги применуваат алатките и техниките во
нивната средина и развиваат конкретни производи
(дијагностика, акциони планови, тарифни планови
итн.), рече г-дин Вртески.
Г-дин Вртески ги информира присутните дека АДКОМ ја спроведе програмата во 4 ЈКП, односно ЈКП
Струмица, Прилеп, Кочани и Неготино, а истата беше
во функција на поддршка на ЈКП за водоснабдување
во градењето на капацитети за да можат да одговорат на своите законски обврски од областа на безбедноста на водата и управувањето со кризи.
Г-дин Владо Трифунов ги сподели искуствата од
страна на КЈП „Водовод“ Кочани за спроведувањето
на Тренинг програмата во ЈКП. Во својата презентација посочи дека оваа програма е еден подолг процес, но истовремено и многу корисен. Истакна дека
за време на програмата најпрво бил дефиниран тимот кој ќе управува за време на кризата, потоа биле и
спроведени обуки за сите позиции во тимот за управување со кризи. Изработен бил модел на системот
за водоснабдување, се работело со домашни задачи,
а и на крајот од програмата направено било и сценарио на вежба – управување со криза.
Свое излагање имаше и д-р Стевко Стефаноски, Управување со кризи - Центар за управување со кризи
на РМ, кој при својата презентација детално ја елаборираше законската рамка, обврските и надлежностите на Центар за управување со кризи на РМ.
Настанот беше затворен со повик на ЈКП од Полошкиот регион, кои се заинтересирани да се пријават на
програмата, а за истата беше уште еднаш напомнето
дека програмата е во функција на поддршка на ЈКП
за водоснабдување во градењето на капацитети за
да можат да одговорат на своите законски обврски
од областа на безбедноста на водата и управувањето со кризи
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