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Здружение на даватели на комунални услуги

БИЛТЕН БР.  2

АДКОМ: Која беше причината за основање на регулаторно 
тело за водните услуги?

МБ: Со новиот Закон за утврдување на цени на водните услуги 
и измените во Законот за енергетика на Регулаторната коми-
сија за енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за 
енергетика) и беше определена уште една надлежност и тоа 
во доменот на регулирање на цените на водните услуги, од-
носно утврдување на тарифите за снабдувањето со сурова вода 
и вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни 
води и пречистување на отпадни води. 

Пред оваа надлежност да и биде доверена на Регулаторната 
комисија за енергетика, овие тарифи односно цени се утврду-
вале од страна на Јавните комунални претпријатија и градона-
чалниците, а се одобрувале од страна на Советите на општини-
те. Искуството покажало дека овој процес не секогаш бил ефи-
касен, односно многу често се случувало предлогот за висината 
на цените да не биде одобрен во потребниот временски рок 
или пак воопшто да не биде одобрен. Воедно праксата покажа-
ла дека постојните тарифи не ги покриваат трошоците на дава-
телите на услугите за води, особено оние трошоци поврзани со 
собирањето и третманот на отпадните води и не се применува 
начелото „загадувачот плаќа“.

Оттука, главната цел на оваа реформа е да се воспостави ефи-
касен систем на определување на цените на водните услуги и 
Регулаторната комисија за енергетика, како прво регулаторно 
тело со најголемо искуство во Република Македонија, го пред-
води тој процес.

АДКОМ: Дали регулаторното тело за водните услуги работи 
според некои стандарди/методологии, кои се тие и кој е 
одговорен за нивната изработка?

МБ: Регулаторната комисија за енергетика како и при утврду-
вање на цените на останатите енергетски дејности кои соглас-
но Законот за енергетика се под нејзина надлежност, така и 
при определувањето на цените на водните услуги,  примену-
ва соодветна методологија за пресметка. 

Согласно Законот за утврдување на цени на водни услуги, 
Регулаторната комисија за енергетика во мај 2017 година ја 
донесе Методологијата за определување на тарифите за во-
дна услуга. Имајќи го во предвид фактот дека давателите на 
водни услуги за прв пат се соочија со за нив овој нов начин на 
утврдување на тарифа за водна услуга, а со цел да им се олес-
ни овој премин од стариот кон новиот начин на утврдување 
на тарифите на водните услуги, Регулаторната комисија за 
енергетика во август истата година изготви Упатство за подго-
товка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга.

АДКОМ: Какво е Вашето досегашното искуство во врска со 
регулирањето на водните услуги во земјава?

МБ: Она што слободно можe да го констатираме е дека оваа ре-
форма беше пречекана со широко отворени раце кај најголем 
дел од Јавните комунални претпријатија. Кај дел од претприја-
тијата цената на водната услуга снабдување со вода за пиење 
последен пат е променета пред 10, па и повеќе години, а нивни-
те трошоци во овој период се во постојан пораст, што може да го 
доведе под знак прашање квалитетот за водата за пиење, што во 
никој случај не смее да се дозволи.

За да се добие квалитетна услуга и да се овозможи квалитетно 
и одржливо користење на водната инфраструктура, неопходно 
е да се формираат цени кои ќе ги одразуваат оправданите тро-
шоци на работењето на Јавните комунални претпријатија, но 
притоа особено е важно да не се занемари финансиската дост-
апност на водините услуги за населението, и во таа насока Регу-
латорната комисија за енергетика ќе работи со цел во разумно 
време да се добијат квалитетни услуги обезбедени со најниски 
можни трошоци.

Давателите на водни услуги на подрачја поголеми од 10.000 ек-
вивалент жители во 2018 година започнаа да ги применуваат та-
рифите утврдени од страна на Регулаторната комисија за енер-
гетика. Процесот на давање на согласност на утврдените тарифи 
од Регулаторната комисија за енергетика од страна на Советите 
на општините, во текот на 2018 година се одвиваше многу бавно 
и резултираше со задоцнета примена на утврдените тарифи. Ис-
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куството се преслика и кај давателите даватели на водни услуги 
на подрачја помали од 10.000 еквивалент, кои требаше да започ-
нат со примена на тарифите утврдени од страна на Регулаторна-
та комисија за енергетика од јануари 2019 година.

АДКОМ: Кои се најголемите предизвици со кои се 
соочувате при регулаторниот процес на водните услуги? 

МБ: Како што споменав и претходно, најголем предизвик со 
кој се соочивме ние како регулаторно тело е токму примената 
на овие тарифи. Но она што би сакал да го додадам е дека 
се соочивме со сектор во кој над 60% од вкупните трошоци 
на претпријатијата се трошоците за плати за вработените, она 
кон што ќе бидеме насочени во наредниот период при утврду-
вање на тарифите е поефикасно работење преку намалување 
на трошоците, ефикасно искористување на човечките ресурси 
и спречување на превработеноста кај овие претпријатија.

АДКОМ: Колку од давателите на водни услуги започнаа со 
работење и користење на новите тарифи?

МБ: Од вкупно 76 утврдени тарифи на давателите на водни ус-
луги на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители, само 
27 беа применети во јануари 2018 година, за 6 не беше дадена 
согласност во текот на 2018 година, додека останатите соглас-
ности беа дадени во текот на 2018 година.

АДКОМ: Од следната година започнува втората фаза на 
поднесување на нови бизнис планови и тарифни апликации 
за давателите на водни услуги (со над 10 000 жители) кои се 
законските санкции доколку истите не се поднесат?  

МБ: Регулаторната комисија за енергетика е во постојан кон-
такт и координација со давателите на водни услуги и искрено 
верувам дека нема да се доведеме во ситуација на недоставу-
вање на барањата за утврдување на тарифи за водни услуги. 
Но секако доколку се случи ќе постапиме онака како што ни 
налага законот, доколку не достават барање за утврдување на 
тарифи ќе започнеме постапка за утврдување на регулаторна 
тарифа. Единствена реперкусија од недоставувањето на ба-
рање за утврдување на тарифа ќе биде поголемиот трошок 
за утврдување на тарифата што ќе го наплати Регулаторната 
комисија за енергетика од оној што би го наплатила во случај 
на поднесено уредно барање.

АДКОМ: Дали досега е употребена регулаторна тарифа и во 
кој случај се применува истата?

МБ: Да, морам да кажам дека имавме таков случај со кому-
налното претпријатие Пролетер од Ресен, по недавањето на 
согласност од страна на Советот на општина Ресен, Регулатор-
ната комисија за енергетика во 2018 година донесе три регу-
латорни тарифи за ова претпријатие.

АДКОМ: Како мислите да го унифицирате работењето 
на давателите на водни услуги, имајќи во предвид 
дека сите даватели на водни услуги користат различни 
сметководствени програми, урнеци за известување и сл?

МБ: Во склоп со Методологијата за определување на тарифи-
те за водна услуга е Планот за прилагодување на тарифите за 
водните услуги, тоа се табели кои претпријатијата мора да ги 
пополнат при доставувањето на барањето за утврдување тари-
фа, со што постигнуваме унифицираност во начинот на доста-
вување на податоците при утврдување на цените, исто така со 
методологијата е предвидено при доставување на барањето 
секое претпријатие да достави Листа на главни индикатори за 
успешност и цели за исполнување, која покрај тоа што ни овоз-
можува да го следиме напредокот на самото претпријатие и 
ни претставува основ за споредба на она што е испланирано и 
реализирано од нивна страна, исто така ни овозможува да пра-
виме споредбени анализи помеѓу самите претпријатија. Исто 
така претпријатијата имаат обврска секоја година да доставу-
ваат Годишниот извештај чија форма и содржина е пропишана 
од страна на Регулаторната комисија за енергетика, што значи 
дека извештаите кои се доставуваат до Регулаторната комисија 
за енергетика се унифицирани за сите претпријатија. Во овој 

дел мора да споменам и за Платформата за водни услуги која 
претставува особено важна алатка за усовршување на проце-
сот на унифицирање на работењето на давателите на водните 
услуги. Во истата сите јавни комунални претпријатија имаат ист 
пристап, со исти можности и преку истата можат да придонесат 
во градењето на базата на податоци која во моментов преста-
вува единствен ресурс од овој домен и со оваа карактеристика.

АДКОМ: Во некои од останатите соседски земји регула-
торните тела ја определуваат конечната тарифа на водните 
услуги, дали истото се планира да се воведе и кај нас? 

МБ: Регулаторната комисија ќе побара од 1 јануари 2021 годи-
на да ја утврдува конечната цена на водата во општините. Во 
моментов тоа го прават советите на општините, а Регулаторна-
та комисија за енергетика утврдува најниска и највисока цена. 
Со тоа ќе ја поедноставиме целокупната постапка при опреде-
лување на цената за водата и водните услуги. Доколку Регула-
торната комисија за енергетика ја носи конечната одлука за 
цената секоја општина ќе има обврска да ја спроведува. Сега 
од носењето на нашата одлуката, која важи од 1 јануари до 31 
декември во тековната година, поминува подолг период доде-
ка не влезе во сила и не биде одобрена од соодветните совети 
на општините и се случува да се потврди во март, април или мај 
и да има проблем при контролата на нивните резултати.

Кога би носеле конечна цена за водата и водните услуги би 
испратиле сигнал до комуналните претпријатија да ја зголемат 
ефикасноста на  својата работа. Со овој потег не треба да се 
очекува зголемување на цената на водата, а ако дојде до тоа, 
поскапувањето би било минимално од 10 до 20 денари во 
сметката на месечно ниво.

АДКОМ: Дали имате некој предлог за подобрување на 
давателите на водни услуги во врска со регулаторниот 
процес на водните услуги?

МБ: Предлогот би бил да се фокусираат сите во подобрувањето 
на квалитетот на водните услуги и комуникацијата со потрошу-
вачите, навременото известување за сите промени, разлики, 
предизвици и/или нови можности, интензивирање на комуни-
кациите помеѓу другите даватели на водни услуги особено со 
тие кои делат ист плански регион, поголемо внимание на ид-
ните предизвици, развојни политики, кадровски решенија, итн. 

АДКОМ: Дали во блиска иднина се планира воведување и 
на регулаторно тело во врска со отпадот? 

МБ: Да, во моментов е во фаза на подготовка законот со кој 
се уредува оваа проблематика. Во блиска иднина очекувам 
со поголем интензитет да се работи на ова прашање со што 
би се постигнал посакуваниот ефект од цел овој реформски 
и развоен процес. Ние очекуваме дека со додавање на инге-
ренциите и надлежностите во делот на регулирање на пра-
шањата врзани со отпадот ќе се затвори реформскиот процес 
во делот на отворените прашања од животната средина. 

АДКОМ: Кои се идните планирани активности на 
регулаторното тело за водните услуги?

МБ: Ние продолжуваме со активностите кои се регулирани 
согласно Законите и подзаконските акти. Дополнителен пре-
дизвик претставува до екипирањето и соодветни кадровски 
решенија кои ќе го покриваат делот на регулирањето на во-
дните услуги во идниот период. 

АДКОМ: Како гледате на соработката помеѓу РКЕВУ и 
АДКОМ?

МБ: Одлична. Како и во претходните три години, така и сега 
продолжуваме со силно темпо на соработка, што овозможи 
зголемена информираност, зајакнување на соработката и ко-
ординацијата на сите заинтересирани страни од овој сектор. 
Убеден сум дека тоа што е заеднички до сега сработено веќе 
има свое влијание во реформскиот процес на водниот сектор 
на Република Северна Македонија, и дека оваа соработка ќе 
продолжи успешно како и до сега.
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АКТИВНОСТИ 

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 со-
работка и со поддршка на Проектот RCDN, беше организиран настан 
за размена на искуства (peer exchange) „Процена на потребите за обу-
ка за функционирање и одржување на Пречистителните Станици за 
Отпадни Води (ПСОВ)“.

Главната цел на настанот за размена на искуства беше да се спрове-
де процена на потребите за обука (ПБО) за менаџментот и клучниот 
оперативен персонал на ПСОВ со цел да се идентификуваат главни-
те проблеми што го попречуваат функционирањето и одржувањето 
(Ф&О) на ПСОВ и соодветно да се приспособат претстојните активнос-
ти за градење на капацитетите.

Конкретните цели на овој настан беа:

• Да се адресираат/констатираат проблемите во Ф&О на ПСОВ и нивните причини

• Да се адресираат методите и форматите за настава/учење што се претпочитаат

• 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.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

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 швајцар-
скиот Државен секретаријат за економски прашања (SECO) 
и Германското сојузно министерство за економска соработ-
ка и развој (BMZ), го спроведува проектот „Регионална мре-
жа за развој на капацитети за водоснабдување и санитарни 
услуги (RCDN)“.

АДКОМ е дел од RCDN мрежата и активно учествува во неј-
зините 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 зголе-
мување 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 во земјите од западен Балкан. Мрежата нуди 
мерки за развој на капацитети на ЈКП и општините во сектор водоснабдување и санитарни услуги. 
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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.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ФОТОГАЛЕРИЈА

Јуни – Јули 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”.  При-
тоа на Регулаторната Комисија за Енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија 
(РКЕВУ) и беше определена уште една надлеж-
ност и тоа во доменот на регулирање на цените 
на водните услуги, односно утврдување на та-
рифите 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 тари-
фите, Јавните Комунални Претпријатија (ЈКП) 
беа обврзани да изработат и да достават триго-
дишни бизнис планови (БП) и планови за прила-

годување 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.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

АКТИВНОСТИ 
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На 12 Јули, 2019 година Општина Кочани и Комуналното Јавно Претпријатие ,,Водовод” Кочани организираа свечено пуштање 
во употреба на новоизградената Пречистителна станица за третман на отпадни води во с.Мојанци, Општина Кочани. На на-
станот присуствуваа Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Г-дин Зоран Заев, Заменик министерот за 
животна средина и просторно планирање Г-дин Јани Макрадули, Амбасадорот на Швајцарската конфедерација Г-ѓа Сибил 
Зутер Техада, Градоначалници од соседните општини, претставници на консултатската компанија од Швајцарија ЕБП како и 
други претставници од многу организации. 

Договор за реализација на проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води беше потпишан во октомври 2015, 
а градежните работи беа реализирани во периодот од Јуни 2017 до август 2019 година. Изградбата на пречистителната стани-
ца за третман на отпадни води е дел од ,,Проектот за третман на отпадни води - Кочани”, со вкупна вредност од 23.069.000,00 
швајцарски франци, реализиран со донаторски средства на Владата на Швајцарската конфедерација преку СЕКО во износ од 
20.985.000,00 швајцарски франци, Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Маке-
донија во износ од 1.785.000,00 и Општина Кочани и КЈП Водовод Кочани во износ од 299.000,00 швајцарски франци.

Проектот содржи две компоненти: инфраструктурна компонента и компонента за институционален 
развој.

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПОНЕНТА
Пречистителна Станица и Колекторски Систем 

Во рамките на инфраструктураната компонента на проектот се изградени повеќе објекти. Изградена е Пречистителна станица 
за третман на отпадни води и Колекторски систем за прибирање на отпадни води од градот Кочани и околните места. 

Пречистителна станица за третман на отпадни води (ПСОВ) е со капацитет од 65’000 ЕЖ со најсовремена технологија. Објектот 
ќе врши пречистување на  отпадните води од градот Кочани и околните села во прва фаза, а во втора фаза планирано е 
приклучување на системот за отпадни води на општина Виница кон ПСОВ. За оваа намена во рамките на проектот изработена 
е  Физибилити студија за поврзување на системот на отпадни води на општина Виница кон ПСОВ.               

На шемата  дадена погоре прикажан  е целосен процес на третирање  на отпадна вода (од  влезот до производство на компост).

Целиот третман на отпадните води од влез во пречистителна станица до излез во околните реки  се одвива во две фази. Првата 
фаза е прелиминарен третман каде отпадната вода која влегува во Пречистителната станица Кочани најпрво е третирана 

ПРОЕКТ ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ -КОЧАНИ

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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преку груби решетки каде густината на решетките е 60 мм, а потоа отпадната вода испумпана од влезната пумпна станица со 
капацитет од 1200 м3/ч се третира низ фини решетки каде густината на решетките е 6мм. Целиот отпад собран од решетките 
ќе се спроведува до контејнери за одведување на цврст отпад. Отпадната вода продолжува низ фаќач на песок и на маснотии, 
во кои песокот, чакалот и маснотиите се отстрануваат со таложење и лебдење. Отстранетиот песок и чакал од отпадната 
вода се спроведува до контејнерите за цврст отпад. Во примарното прочистување големите парчиња од органско потекло се 
отстрануваат со таложење, кое создава примарна мил. 

По примарното прочистување настапува втората фаза во која отпадната вода биолошки се третира во секвенциски сериски 
реактори (SBR), т.е. хранливите материи и материјалот од органско потекло се разградуваат со микроорганизми. Вишокот на 
микроорганизми мора да се отстранува периодично со цел да се спречи создавање на вишок мил.

Примарната мил (од примарното прочистување), вишокот на мил од секвенциски сериски реактори (од SBR) и маснотијата 
(од фаќачот на маснотии и чакал) се концентрира (да се згуснува/да се исцеди) и се испумпува во мезофилната дигестија. 
Мезофилната дигестија создава стабилизирана мил и биогас. Биогасот ќе се користи за производство на електрична енергија 
и топлина во комбинирана постројка за топлина и енергија. Стабилизираната мил се одводнува и потоа се носи во процес за 
компостирање.

Одводнетата мил се меша со оризова слама и се компостира. Откако ќе заврши  процесот на компостирање, се планира 
компостот да се користи како ѓубриво за земјоделството.                                      

Колекторскиот систем за одведување на отпадните води до Пречистителна станица за отпадни води е уште еден објект 
изграден во рамките на проектот. Самиот систем  се  состои од главен колектор во должина од 10 км и секундарни колектори 
во должина од 4,5 км  кои ја одведуваат отпадната вода од системот за отпадни води на град Кочани и на околните села до 
влезот во пречистителната станица.

Фотонапонската електроцентрала е со вкупна инсталирана моќност од 452,62kW  и се очекува производство на електрична 
енергија од 678,930MWh  што значително ќе ги намали трошоците за работа на ПСОВ. Фотонапонските панели се од тип 
монокристални панели JAM60 (D00)-305/BP набавени од фирмата Ja Solar. 

  

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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Во рамките на проектот набавено е специјално возило за чистење на канализационата мрежа Canal Jet  и друга опрема за 
целосно одржување на пречистителната станица за отпадни води. Набавена е комплетна опрема за собирање на оризова 
слама која ќе се користи во производството на компост од отпадната мил.

КОМПОНЕНТА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Во рамките на проектот реализирани се повеќе активности. Направена е надградба  на осум модули кои се дел од  

компјутерскиот системот за финансиски менаџмент, и  комплетно е ажурирана базата со податоци за 12 000 корисници. 
Воведено е читање на водомерите со мобилни телефони. Исто така овозможен е увид во состојбата и електронска наплата 
на сметката за вода преку web-страницата на Водовод. Дизајнирана е и пуштена во користење новата сметка за комунални 
услуги.  Исто така овозможено е месечно информирање преку Индикатори за успешноста од работењето на претпријатието 
КЈП Водовод Кочани. Подготвени се договори за индустриските коминтенти и започнат е процесот за нивно потпишување. За 
подобро информирање на жителите на општина Кочани  спроведена е  кампања за зголемување на јавната свест.

Придобивки од  овој проект се  подобрување на квалитетот на водата во околните реки до класа 2 според Законот за води, 
што значи вода е погодна за капење; поквалитетни земјоделски производи и секако подобрување на животната средина во  и 

околу реката Брегалница. 

Подобрените услуги и капацитети на КЈП ,,Водовод” Кочани се чекор напред кон успешно комунално претпријатие и задоволни 
корисници.

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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Поважни настани и превземени активности  
на РЕ Водовод Охрид 

Согласно новите светски стандарди, во делот од дигитализацијата, имплементи-
ран е софистициран софтвер за електронско отчитување на водомерните броила 
со помош на телефонска апликација како и електронска наплата на сметки со цел 
подобрување на услугите на потрошувачите.

Во склоп на проектите финансирани од Локалната самоуправа на Општина Охрид 
целосно се реконструирани и изведени нови водоводни линии на повеќе локации 
од општината и тоа:

• Изместување на водоводна линија на ул.„Пирин Планина“ во должина од 
28метри  и профил на цевка од 63мм

• Дислокација на водоводна линија во с.Пештани во должина од 16 метри и про-
фил на цевка ф90

• Замена на водоводна линија на ул.„15ти Корпус“ од ул.„Александар Турунџев“ 
до Хидростаница с.Лескоец во должина од 37 метри со профил ф1“ , 5 метри 
со профил ф2“ и 18 метри со профил ф3/4

• Изведба на водоводна линија на ул. „Илинденска“ , два краци во с.Лескоец и 
тоа : еден со должина од 163 метри и профил на цевка од 63мм и друг со дол-
жина од 100 метри и профил на цевка од 25мм

• Извршена е дислокација на водоводна линија на ул.„7ми Ноември“ во должи-
на од 88метри со профил на цевка 225мм  

• Извршено е подводно одржување и контрола (санација) на усисен цевковод за пумпна станица Трпејца во должина 70 
метри и профил ф5/4

Потпишан е договор со Министерството за животна средина и просторно планирање , со кој на претпријатието му се додели 
грант од 2 милиони денари  од програмата за вода за 2019 година. Добиените средства ќе бидат употребени за поставување 
контролни и регулациони шахти на територијата на Општина Охрид , со што ќе се откријат загубите во системот и ќе се врши 
регулација на протокот односно ќе се подобри водоснабдувањето во целиот град, а истовремено и ќе се намали потрошувач-
ката на електрична енергија за испумпување .

Ова е втор грант што во текот на оваа година го добива РЕ Водовод Охрид. Првиот во вредност од 20 милиони денари   пре-
тпријатието го доби за реализација на проект за подобрување на водоснабдителните системи во руралните подрачја од Аген-
цијата за рурален развој. Со одобрените средства во целост ќе се заменат старите енергетски неефикасни пумпи заедно со 
комплетната инсталација во пумпните станици Трпејца и Љубаништа а пумпните станици во с.Долно Лакочереј и Метропол се 
веќе целосно реконструирани и модернизирани односно  набавени се и инсталирани  нови потопни пумпи, инсталирани се 
нови системи за хлорирање и нови командни табли за целосна автоматска работа.

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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ЈКП „Комуналец“ Струмица
Проект „Уметност и вода – магија на животот“

Културно-уметничкиот проект „Уметност и вода – ма-
гија на животот“ е проект кој го спроведува Здруже-
нието за третман на вода со поддршка на Европската 
Унија. Под овој слоган „Уметност и вода – магија на жи-
вотот„ пред неколку седмици започнаа активности на 
пречистителната станица за отпадни води во Општи-
на Струмица. Проектот инволвираше ангажирање на 
уметници кои ги оплеменија бетонските површини на 
Пречистителната станица.

Преку овој проект се дава акцент на неопходната пот-
реба од решавање на проблемот со отпадните води во 
нашата држава – со што значајно се подигнуваат стан-
дардите за заштита на животната средина и се намалу-
ва надземното и подземното загадување. Секако, тоа 
се постигнува со планирање и примена на современи 
системи за третман на отпадните води кои се реализи-
раат во согласност со стандардите и регулативите на 
Европската Унија. Со тоа се унапредува квалитетот на 
местата во коишто живееме и се запазува еколошкиот 
аспект на модерното живеење.

„Со евроамбасадорот Самуел Жбогар, присуствуваме 
на прекрасен настан на Пречистителната станица каде 
што уметноста уште еднаш ја потврди својата големи-
на и моќ на обединување, а вештите раце на ликовни-
те уметници за упатување силни пораки за глобални 
акции. Имав чест посебно да ги поздравам уметници-
те кои на бетонските површини им дадоа нов лик и на 
учениците од основните училишта во општина Стру-
мица кои преку нивните дела покажаа, а нас, возрас-
ните, не потсетија за нашата одговорност, за значење-
то на водата, како еден од основните природни ресур-
си. Како Општина на која што заштитата на животната 
средина во овој современ начин на живеење и е при-

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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Превземено од: http://komunalec-strumica.com.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8/?fbclid=IwAR0g_tufY2Oxno
9AiiZn5i46VUkT9fMNfGXqsey0Y6fFLVIHJgbOc16Ngss

оритет, без двоумење ја прифативме партнерската понуда на 
Здружението за третман на води на Северна Македонија за 
реализација на културно – уметничкиот проект „Уметност и 
вода – Магија на животот“, финансиран од Европската Унија. 
И денеска бевме навистина горди на делата од овој проект. 
Горди сме и на Пречистителната станица, која изградена со 
средства од ИПА фондовите и во согласност со регулативите 
на Европската Унија, е прва во државата, со која што Општина 
Струмица го решава проблемот со отпадните води.  Ќе про-
должиме и понатаму да иницираме и поддржуваме нови 
проекти со кои ќе обезбедуваме квалитетен живот на нашите 
граѓани во чиста животна средина.“ изјави Градоначалникот 
на Општина Струмица, Коста Јаневски

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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ЈКП „Комуналец“ Струмица
„Комуналец” почна со доставување на бесплатни корпи за 

собирање отпад
На територијата на целата општина Струмица треба да се поделат вкупно 8.500 стандардизирани корпи со зелена боја.

ЈПКД„Комуналец” од Струмица почна со доставување на корпи за собирање комунален отпад за домаќинствата во населените 
места Баница, Водоча и Вељуса, а на територијата на целата општина треба да се поделат вкупно 8.500 стандардизирани корпи 
со зелена боја.

-Корпите се наменети исклучиво за индивидуалните домаќинства. Сакам да истакнам дека од друга корпа за отпад освен од 
тие кои ќе бидат поделени нема да се подига отпадот. Aцијата ќе продолжи во текот на цел месец август, кога ќе бидат поде-
лени 8.500 корпи со зафтнина од 120 литра и ќе бидат офатени сите населени места, како и градот Струмица, информираше 
Бранко Ѓорѓиев, раководител на одделението „Комунална хигиена” при ЈПКД „Комуналец”.

Граѓаните ќе ги добијат кантите бесплатно, а за нивна набавка струмичкото комунално претпријатие потроши околу 8 милиони 
денари. /МИА

Превземено од: https://kanal5.com.mk/articles/384246/-komunalec-pochna-so-dostavuvanje-na-besplatni-korpi-za-sobiranje-otpad 

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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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 (D-LeaP) - 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 донесу-
вање 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 едноднев-
ни 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, Стру-
мица, покрај тренерите од АДКОМ во работата учествуваа и г-дин Christian Plohberger и г-дин Christian Hasenleithner, претставни-
ци на Техничкиот партнер на Дунавското партнерство за учење кој ја изработи програмата за обука.

АКТИВНОСТИ НА ЈКП 
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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 упра-
вување со кризи; 2) Втора фаза на имплементација - Воспоставување на организациска структура и процедури за управување 
со кризи во ЈКП преку спроведување 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 водо-
снабдување 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 пре-
тпријатија за справување со кризи.

Програмата за “Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од ка-
тастрофи“ 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.


