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11.09.2018
СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ  
ОД СВЕТСКА БАНКА 

Во Извршната канцеларија на АДКОМ на 11- 
ти септември 2018 година се одржа работен 
состанок на барање на претставниците од 
Светската Банка. На состанокот присуствуваа 
Г-ѓа Маури, Г-ѓа Бараку и Г-дин Имери. Целта 
на одржување на овој состанок беше запозна-
вање на претставниците од Светска Банка за 
активностите кои АДКОМ ги спроведува во из-
минатиот период, но и за планираните актив-
ностите кои ќе следат во блиска иднина. 

14 и 17.09.2018
СОСТАНОК ВО РЕГУЛАТОРНА 
КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА СО 
ПОЕДИНИ ЈКП КОИ СЕ ДЕЛ ОД 
ПРОЕКТОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
БИЗНИС ПЛАНОВИ НА ЈКП ВО 
ОПШТИНИ СО ПОД 10.000 ЖИТЕЛИ 

На покана на Регулаторната Комисија за Енер-
гетика (РКЕ) на Р.Македонија на 14 и 17 сеп-
тември 2018 год во просториите на РКЕ се одр-
жаа работни состаноци со ЈКП и на истите од 
страна на вработените во РКЕ им беа презенти-
рани начинот на кој ќе биде утврдена тарифа-
та за регулираниот период 2019-2021 година и 
предлог решенијата за утврдување на тарифа 

за собирање и одведување на урбани отпадни 
води, како и предлог решенијата за снабду-
вање со вода за пиење. На подготвителните 
седница беа поканети и присуствуваа претста-
вници од: ЈКП „Комуналец“ Крива Паланка, ЈКП 
„Гази Баба 2007“ Скопје, ЈКП „Силком“ Крато-
во, ЈКП „Козјак“ Старо Нагоричане. Покрај вра-
ботените од ЈКП на седниците присуствуваа 
консултантите кои беа ангажирани во рамките 
на овој проект. 

18.09.2018
РАБОТИЛНИЦА  
„ДИСКУСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И 
ЗАКЛУЧОЦИТЕ ОД МИСИЈАТА 4“

Во организација на проектот за Мониторинг и 
Евалуација на ИПА фондови за рурален развој 
ЕЦ ИПА, финансиран од Европска Унија, на 18- 
ти септември 2018 година во Скопје беше ор-
ганизирана еднодневна работилница на тема: 
„Дискусија за резултатите и заклучоците од 
Мисијата 4  “. На работилницата беа поканети 
и присуствуваа претставници од Делегацијата 
на Европска Унија, тимот на Единицата за им-
плементирање на проекти при Министерство за 
Финансии (МСИП- Municipal Service Improvement 
Project funded by the World Bank), преставник од 
Светска Банка, како и преставници од други за-
сегнати министерства и институции. Од стра-
на на АДКОМ на оваа еднодневна работилни-
ца како член на Координативниот комитет во 
МСИП присуствуваше Г-ѓа Фани Карамиха – Пе-
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трушева. На работилницата беа презентирани 
активностите и заклучоците од првата фаза во 
рамките на ИПА фондовите за рурален развој.

19.09.2018 
СОСТАНОК НА КОМИСИИ

На ден 19- ти септември 2018 год во Скопје, 
сите комисии на АДКОМ се собраа со цел да се 
дефинираат темите за обуки кои се планираат 
да се реализираат преку Тренинг центарот на 
АДКОМ, потоа да се разгледаат сите позначај-
ни работилници кои ќе бидат организирани во 
претстојниот период. На состанокот беа диску-
тирани и сите законските пречки во работење-
то на ЈКП.

20.09.2018
ШЕСТА СЕДНИЦА НА  
УПРАВЕН ОДБОР НА АДКОМ

На ден 20- ти септември 2018 год. во Скопје 
беше одржана шестата седница на Управниот 
одбор на АДКОМ. Членовите на У.О и Н.О на АД-
КОМ на шестата седница работеа и дискутираа 
согласно дневниот ред. Присутните членови 
на У.О и Н.О на АДКОМ во текот на седницата 
дискутираа по однос на одредување на теми 
за одржување на заеднички состанок помеѓу 
членовите на У.О на АДКОМ и ЗЕЛС и донесоа 
заклучок, односно да бидат организирани тр-
калезни маси на кои би биле поканети претста-
вници од ресорни министерства, институции и 
донатори кои работат во делот на комуналната 

сфера, а потоа и да се планира одржување на 
заедничка седница на У.О на АДКОМ и ЗЕЛС за-
ради постигнување на целта за подобра кому-
никација помеѓу засегнатите страни. Во рамки 
на активностите на проектот за „Зајакнување 
на дијалогот за засегнати страни во секторот 
за вода во Република Македонија“ исто така 
беше дискутирано во однос на одредувањето 
на темите и динамиката на спроведување на 
заеднички состаноци помеѓу директорите на 
ЈКП и надлежните ресорни министерства МЖ-
СПП, МТВ, МИОА. Притоа на шестата седница 
присутните беа информирани за предложе-
ните теми за обуки од ЈКП и надворешните 
консултанти и за начинот на организација на 
студиско патување и работни посети на IAWD и 
Виенски водовод во период од 22-23 Октомври 
2018 година.

26, 27 и 28.09.2018
РАБОТИЛНИЦИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ, 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ  
И РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
ОЦЕНУВАЊЕТО ВО ЈКП

АДКОМ во соработка со МИОА на ден 26, 27 и 
28.09 2018 год во извршната канцеларија на 
АДКОМ организираше и одржа три едноднев-
ни консултативни работни средби на тема: 
Оценување, пополнување на обрасци и реали-
зација на оценувањето во ЈКП. Работилниците 
беа водени од страна на Г-ѓа Чукиќ вработена 
во МИОА . На работилниците присуствуваа вра-
ботени од ЈКП кои ги спроведуваат овие актив-
ности согласно законските одредби.
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01-05.10.2018
ОБУКА „МЕНАЏМЕНТ ЦИКЛУС“ - 
ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛНАТА МРЕЖА 
ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА“

Проектот „Регионалната мрежа за јакнење на 
капацитетите на јавните комунални претприја-
тија“ (RCDN) за водоснабдување и одведување 
на отпадни води, организираше четиридневна 
обука за „Менаџмент циклус“ во Будва, Црна 
Гора, од 01- ви до 05- ти октомври 2018 година. 
Целна група на обука беа Фокалните точки на 
асоцијациите на единиците на локалната са-
моуправа и здруженијата на јавните комунал-
ни претпријатија од 6-те земји-проекти (Маке-
донија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, 
Црна Гора и Србија). 

АДКОМ беше претставен од стана на Леа Пав-
ловиќ, тренинг менаџер во Тренинг центарот 
на АДКОМ и одговорното лице за проектот „Ре-
гионалната мрежа за јакнење на капацитетите 
на јавните комунални претпријатија“

Во фокусот на обуката беше развојот на капа-
цитетите и клучните елементи на циклусот за 
управување со обуките според RCDN, исто така 
беа претставени и методолошките стандарди 
и стандарди за квалитет на RCDN за доставу-
вање на обуки и размена на искуства и добри 
практики за спроведување на обуката.

04.10.2018 
ЗАВРШЕН НАСТАН НА ТВИНИНГ 
ПРОЕКТОТ „ПОДОБРУВАЊЕ НА 
УПРАВУВАЊЕТО СО ПОСЕБНИ 
ВИДОВИ НА ОТПАД“

На 4-ти октомври 2018 год во Скопје беше одр-
жан завршниот настан на твининг проектот за 

јакнење на административните капацитети за 
спроведување на Рамковната директива за от-
пад и директивите за посебните видови на от-
пад (пакување, батерии и отпад од електрична 
и електронска опрема). На завршната церемо-
нија свое обраќање имаа Заменик министерот 
за животна средина и просторно планирање 
г-дин Јани Макрадули, Раководителот на од-
делот за оперативни работи на Делегацијата 
на ЕУ г-дин Вирве Импари, и Амбасадорот на 
кралството Шпанија Н.Е. Г-дин Емилио Лорен-
ца Сера. Проектот имаше за цел да им помогне 
на надлежните органи да го усогласат нацио-
налното законодавство за управување со по-
себните видови на отпад со правото на ЕУ и да 
ги зајакнат капацитетите на Министерството 
за животна средина и просторно планирање на 
Р.М за имплементација и имплементирање на 
директивите во оваа област. При тоа посебен 
предизвик беше постигнување на целите на 
Европската Унија за воспоствување на систем 
за управување со контролираните текови на 
отпад, преку кој се пренасочува индустрија-
та кон постигнување на целите на циркулар-
ната економија. Министерството за животна 
средина и просторно планирање е институ-
цијата-корисник на Проектот, а главните парт-
нери од ЕУ беа „Northern Ireland Co-operation 
Overseas“ (NI-CO) од Обединетото Кралство и 
„Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas“ (FIIAPP) од 
Шпанија. Со овој проект се подготви подобрен 
систем за управување со отпад, им се помогна 
на сите вклучени сектори да добијат појасна 
слика за нивните задолженија и се отворија 
можности за развој и функционирање на сис-
темите за управување со отпад. Како резул-
тат на ова, ќе се постигне поголем степен на 
рециклирање и ќе се подобри системот за от-
странување на другите видови отпад. Покрај 
официјалната церемонија на затворање на 
Проектот, на завршниот настан излагања имаа 
и експерти во полето на управување со отпад 
од земјата и од твининг проектот.



8

ОК
ТО
М
ВР
И

8

09.10.2018 
СЕДМА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН 
ОДБОР НА АДКОМ

На 09-ти октомври 2018 год во Кочани се одр-
жа седмата седница на Управниот одбор на 
АДКОМ. Членовите на У.О и Н.О на АДКОМ рабо-
теа согласно донесениот дневен ред. Согласно 
усвоените точки за работа на седмата седница 
членовите на У.О на АДКОМ донесоа заклучок 
согласно предлог агендата за организирање и 
закажување на тркалезните маси кои се дел 
од активностите на проектот „Зајакнување на 
дијалогот за засегнати страни во секторот за 
вода во Република Македонија“ да се продол-
жи со спроведување на истите. 

09.10.2018 
ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА, НА ТЕМА 
„ГИЗ СИСТЕМ ЗА ВОДОВОДНА 
И КАНАЛИЗАЦИОНА 
ИНФРАСТРУКТУРА”

По завршувањето на седмата седница на У.О 
на АДКОМ беше организирана презентацијата, 
на тема „ГИЗ систем за водоводна и канализа-
циона инфраструктура” од страна на компа-
нијата Intelligent Network Solutions. Во текот на 
презентацијата присутните беа запознаени со 
начинот на имплементација на софтверот во 
КЈП „Водовод“ Кочани кој на корисниците им 
овозможува преглед и локација на сите водо-
мери, хидранти, шахти, внесување на докумен-
ти, спроведување на синхронизација со систе-
мот за фактурирање, СКАДА и др. На презента-
цијата покрај членовите на У.О и Н.О на АДКОМ 
присуствуваа и вработени од сите ЈКП.

21-24.10.2018 год.
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ВИЕНА, 
АВСТРИЈА 

Во период од 21- ви до 24- ти октомври 2018 
година од страна на АДКОМ беше реализира-
на студиска посета во Виена - Австрија. Деле-
гацијата од АДКОМ која учествуваше на оваа 
студиска посета беше составена од членови 
на У.О и Н.О на АДКОМ, претставник од Регу-
латорната комисија на Р.М и претставник од 
Министерството за транспорт и врски на Р.М. 

Делегацијата на работните состаноци беше 
предводена од Претседателот на Управниот 
Одбор на АДКОМ Г-дин Зоран Горгиев и Изврш-
ниот Директор на АДКОМ Г-ѓа Лолита Стојанов-
ска. 

Целта на оваа студиска посета беше посета на 
IAWD долгогодишен подржувач и партнер во 
работењето на АДКОМ.

26.10.2018
СОСТАНОК  
„ВОВЕД ВО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ И СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ“

На ден 26-ти октомври во Скопје беше орга-
низиран состанок на тема „Вовед во предлог-
законот за јавни набавки и спроведување на 
електронски јавни набавки“.

На состанокот главните теми на дискусија беа 
поделени во две групи:

1. Електронски систем за јавни набавки

 � Спроведување на постапка за јавна на-
бавка целосно по електронски пат, ка-
рактеристики на ЕСЈН, технички и прав-
ни препораки;
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 � Најчести грешки и совети при корис-
тењето на најважните алатки на Елек-
тронскиот систем за јавни набавки; 

 � Потпишување на документите со диги-
тален сертификат и кој го врши потпи-
шувањето;

 � Јавно отворање на понудите, евалуација 
на понудите и комуникација со ЕО преку 
ЕСЈН;

 � Претставување на случаи на “добра 
пракса” при спроведувањето на е-Набав-
ките и е-Аукциите и прашања и диску-
сија за реални и потенцијални проблеми 
при спроведувањето на е-Набавките;

 � Повторна евалуација или повторно одлу-
чување;

 � Како да се објавуваат склучените до-
говори во евиденцијата на постапки за 
јавни набавки и во известувањето за 
склучен договор имајќи ги во предвид 
одредбите за заштита на податоците?

2. Новини во Предлог-законот  
за јавните набавки

 � Разлики и сличности со постојниот закон
 � Видови постапки според новиот предлог 

закон
 � Нови вредносни прагови кај класичниот 

јавен сектор и кај секторските дејности
 � Објавување на е-План за јавни набавки
 � Концепт на е-Пазар за набавки од мала 

вредност
 � Пристап до целата документација од 

постапката во рокот за жалба
 � Имплементација на електронска жалба
 � Објава на договорите за јавни набавки и 

реализација на истите

30.10.2018
ТРКАЛЕЗНА МАСА: КООРДИНАЦИЈА 
ВО СЕКТОРОТ ВОДНИ УСЛУГИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КЛУЧНИ 
ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА 
НАДМИНУВАЊЕ

АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот „Регио-
налната мрежа за јакнење на капацитетите на 
јавните комунални претпријатија“, на 30- ти но-
ември во Скопје, ја организираше првата трка-
лезна маса на тема “Координација во секторот 
водни услуги во Република Македонија - Клучни 
предизвици и препораки за надминување”. 

Главна цел на оваа тркалезна маса беше „Пот-
тикнување на дијалог во секторот водоснабду-
вање и отпадни води во Република Македонија 
преку евидентирање на клучните предизвици 
со кои се соочуваат засегнатите страни и пре-
пораки за нивно надминување “.

Поканети и присутни засегнати страни на тр-
калезната маса: 

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ)

 � Јавни Комунални Претпријатија – ЈКП
 � Заедница на единици на локалната са-

моуправа (ЗЕЛС)
 � Регулаторна комисија за енергетика и 

вода (РКЕ)
 � Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 � Министерство за животна средина и 

просторно планирање (МЖСПП)
 � Министерство за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство (МЗШВ)
 � Министерство за локална самоуправа 

(МЛС)
 � Швајцарска развојна агенција (SDC)
 � Германско друштво за меѓународна со-

работка (GIZ)
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01.11.2018 
РАБОТЕН СОСТАНОК СО 
КОНСУЛТАНТИ ОД ПРОЕКТОТ ЗА 
„ИЗРАБОТКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ 
НА ЈКП ВО ОПШТИНИ СО ПОД 10.000 
ЖИТЕЛИ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
ДИЈАЛОГ ПЛАТФОРМА ПОМЕЃУ ЈКП 
ЦЕНТРАЛНАТА И ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ“

На 01-ви ноември 2018 год во Скопје, АДКОМ 
одржа работна средба со нконсултантите кои 
беа ангажирани и вклучени при и изработка на 
бизнис планови (БП) за утврдување на тарифа 
за снабдување со вода за пиење или водоснаб-
дување и тарифа за собирање и одведување на 
урбани отпадни води за регулираниот период 
2019-2021 година, дел од проектот за изработ-
ка на бизнис планови на ЈКП во општини со под 
10.000 жители и воспоставување на дијалог 
платформа помеѓу ЈКП централната и локална-
та власт проект поддржан од ГИЗ.

 На средбата покрај надворешните консултан-
ти присуствуваа и вработените во ЈКП (од пе-
тте региони) кои беа вклучени во процесот на 
изработка на БП. Целта на одржување на овој 
состанок беше размена на искуства стекнати 
при процесот на изработка на бизнис плано-
вите и тек на организација за претстоечката 
тркалезна маса – Координација на секторот на 
водни услуги во Р.Македонија. 

Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита 
Стојановска ги запозна присутните со планот 
за организација на тркалезната маса, потенци-
рајќи го делот каде ќе треба да се презентира-
ат стекнатите искуства и клучните предизвици 
во процесот на изработка на БП и тарифните 
апликации на малите ЈКП. Присутните воедно 
беа запознаени дека оваа тркалезна маса ќе 
биде организирана во соработка со Регулатор-
ната Комисија за Енергетика на Р.М и Држав-
ниот инспекторат за животна средина при МЖ-

СПП, со цел поттикнување на дијалог во секто-
рот водоснабдување и отпадни води во Репу-
блика Македонија за подобрено управување со 
средствата (asset management) и јакнење на 
капацитетите на давателите на водните услу-
ги и останатите засегнати страни. 

По кусата дискусија беше договорено од стра-
на на г-дин Тони Поповски, Г-дин Горан Анче-
ски и Г-дин Миле Паункоски, дел од тимот на 
консултанти, да бидат изготвени презентации 
за настанот и од страна на вработените во ЈКП 
кои беа вклучени како внатрешни консултан-
ти од ЈКП презентација да изготви Г-ѓа Лидија 
Дојчинова вработена во КЈП „Водовод“ Кочани.

01-02.11.2018
ОБУКА „ПРОЦЕНКА НА 
ПОТРЕБИТЕ НА АСОЦИЈАЦИИТЕ“ 
- „РЕГИОНАЛНАТА МРЕЖА ЗА 
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА“

Проектот Регионалната мрежа за јакнење на 
капацитетите на јавните комунални претприја-
тија (RCDN) за водоснабдување и одведување 
на отпадни води, организираше дводневна за 
„Проценка на потребите на асоцијациите“ во 
Белград, Србија, на 01-02 ноември 2018 година. 

АДКОМ беше претставен од стана на Леа Пав-
ловиќ, тренинг менаџер во Тренинг центарот 
на АДКОМ и одговорното лице за проектот „Ре-
гионалната мрежа за јакнење на капацитетите 
на јавните комунални претпријатија“

Една од целите на проектот „Регионалната 
мрежа за јакнење на капацитетите на јавни-
те комунални претпријатија“ е да ги развие 
капацитетите на партнерските асоцијации на 
локалните самоуправи, како и на асоцијациите 
на јавните комунални претпријатија.
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Преоценката на потребите на асоцијацијата 
ќе ја одреди моменталната состојба на развој 
на партнерските асоцијации,ќе ги анализира 
нивните недостатоци, а потоа и ќе предложи 
план за развој на капацитети за подобрување 
на недостатоците.

Поради таа цел беше организирана оваа обука 
каде најпрво координаторите на проектот беа 
информирани за процесот на спроведување на 
процената. Обуката се фокусираше на прео-
ценката на потребите, според развиената ме-
тодологија и алатки од страна на консултанти-
те на проектот. На истата координаторите беа 
обучуави во однос на сите практичните веш-
тини потребни за спроведување на добра про-
ценка на потребите, вклучително и интервјуи-
рање, интервјуирање и вештини за слушање, 
како и анализа на информации и подготовка на 
добро извештај за проценка.

06.11.2018 
ОБУКА  
„ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО 
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

На 06-ти ноември 2018 год во Скопје беше одр-
жана обука на тема „Воспоставување на интег-
рирано регионално управување со отпадот во 
Република Македонија“

На обуката главен презентер и обучувач беше 
г-ѓа Ана Каранфилова Мазневска, Раководител 
сектор отпад, МЖСПП.

АДКОМ преку проектот „Регионалната мрежа 
за јакнење на капацитетите на јавните кому-
нални претпријатија“ воведува нови стандар-
ди за организирање на обуки, па оттаму и 
потребата да бидат испратени прелиминарни 
прашалници до учесниците пред обуката „Вос-

поставување на интегрирано регионално упра-
вување со отпадот во Република Македонија“. 
Преку одговорените прашалници, обучувачите 
го утврдија нивото на компетентност, како и 
очекувањата од обуката на учесниците. На тој 
начин АДКОМ заедно со обучувачите ја дизај-
нираа обуката и истата одговори на потребите 
и нивото на учесниците. 

За таа цел најпрво Ана Каранфилова Мазнев-
ска ја презентираше презентација – синтеза 
на прелиминарните прашалници и преку иста-
та беа точно поентирани темите кои ќе бидат 
опфатени на оваа обука како и очекувањата од 
обуката на учесниците.

Г-ѓа Каранфилова Мазневска ги опфати след-
ните теми при својата презентација:

 � Искористување на економијата на обем 
(повеќе отпад - пониски цени)

 � Реализација на ефективни и ефикасни 
активности 

 � Познавање на секторот и препораки 
како да се надмине сегашната состојба

 � Обврските на ЈКП во рамките на идниот 
регионален систем

Беше посочено дека како обврски на општини-
те и јавните комунални е:

 � Да ја спроведат постапката за експро-
пријација на земјиштето каде се наоѓаат 
нестандардните депонии;

 � Да обезбедат ревизија на основните 
документи за затворање на нестандард-
ните депонии,како и за основните доку-
менти за основањето на новиот систем 
(депонија и трансфер станици);

 � Да обезбедат средства за регистрација 
на возилата за собирање на отпади за 
нивно одржување (вкупно39возила);

 � Да обезбедат средства за редовно одр-
жување на контејнерите што ќе бидат 
набавени (3.923контејнери);
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 � Да обезбедат службени лица што ќе 
работат во делот на управувањето со 
отпадот како и овластени инспектори за 
животна средина и комунални редари;

 � Да земат активно учество во спрове-
дувањето на проектот финансиран од 
ИПА за Зајакнување на капацитетите за 
спроведување на регионалниот систем 
за управување со отпад.

07.11.2018
КОНФЕРЕНЦИЈА  
„ВОДА И ПРИРОДА“ ВО АЛБАНИЈА

Балканската 6-та по ред конференција беше 
организирана од 07-ти до 09-ти ноември 2018 
година во Албанија. Темата на овогодинешната 
конференција беше „Вода и Природа“. На иста-
та беше ставен акцентот токму на зачувување-
то на природата и истражувањето на природни 
опции преку кои би се надминале проблемите 
со водата и би се обезбедиле подобри услуги 
за водоснабдување и одведување на отпадни-
те води, како и заштита на јавното здравје. 

Во склоп на конференцијата беше организи-
рана и работилница на тема “Воспоставување 
програми за сертификација за оперативни ме-
наџери во секторот за водоснабдување и кана-
лизација – Патека до професионално управу-
вање и подобрени перформанси”

Работилницата е ко-организирана од страна на 
Здружението за водоснабдување и канализа-
ција на Албанија (ШУКАЛБ) и Министерството 
за инфраструктура и енергетика на Албанија, 
во рамките на проект „Одржлив развој на ка-
пацитетите на секторот на вода” финансиран 
од УСАИД и Регионалната мрежа за развој на 
капацитети (RCDN). Работилницата исто така 
е поддржана и од интернационалното Здру-
жение на комунални претпријатија за вода во 
областа на реката Дунав (IAWD), здружение за 

вода и отпадни води во Косово (ШУКОС).

Целта на работилницата е да се подигне свес-
та во регионот за програмите за сертификација 
на оперативни менаџери за водоснабдување 
и комуналните услуги за отпадни води, како 
еден од начин да се дојде до професионално 
управување и подобрување на перформансите 
во секторот за вода. 

Министерството за инфраструктура и енер-
гетика на Албанија на 28-ми септември 2018 
година ги објавило инструкциите бр. 660 „Вос-
поставување на Институционализиран Нацио-
нален Тренинг- Сертификационен Програм 
- Тест Базиран за Оперативни Менаџери за Во-
доснабдување и Одведување на Отпадни Води 
во Албанија“ Целта на Националниот Тренинг- 
Сертификационен Програм - Тест Базиран е 
да ги обучи и да ги подигне професионалните 
вештини и оперативните перформанси на пер-
соналот при работењето на претпријатијата на 
начин на Тест Базиран сертификат според ис-
полнување на одредени барања и процедури.

На прашањето што е Сертификационен Про-
грам - Тест Базиран и зошто истиот е потребен, 
беше одговорено дека сертификатот потврдува 
дека професионалецот во водниот сектор има 
минимално ниво на знаење, едукација и ис-
куство за да ги сработи дадените одговорности. 
Беше посочено дека ова е процес во кој Нацио-
налната Агенција за Водоснабдување, Канали-
зација и Инфраструктура на Отпадот во блиска 
соработка со Министерството за Инфраструк-
тура и Енергетика на Албанија ги квалификува 
, ги евалуира и ги препознава индивидуите со 
цел да се утврди дали ги поседува сите прет-
ходно детерминирани барања или критериуми. 
Во однос на важноста беше посочено дека овој 
Сертификационен Програм - Тест Базиран им 
помага да се осигурат дека услугите за водо-
снабдување и канализација во претпријатијата 
ќе бидат правилно спроведени, а пак квалите-
тите услуги ќе помогнат да се заштити јавното 
здравје. 
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Програмата опфаќа 4 области:

 � Дистрибуција на вода
 � Производство/Прочистување на вода
 � Собирање на отпадни води
 � Третман на отпадни води

Нивоата на сертификација се наменети за 
следниве работни позиции:

 � Ниво 1 – Квалификуван работник 
 � Ниво 2 - Супервизор
 � Ниво 3 – Менаџер
 � Ниво 4 – Технички Директор

Критериумите за добивање на сертифика-
тите се:

 � Едукација
 � Искуство
 � Код на етика
 � Испит 

Секој критериум ќе се разликува според ниво-
то на сертификат за кој индивидуата ќе биде 
тестирана. 

07.11.2018 
ОСМА СЕДНИЦА НА  
УПРАВЕН ОДБОР НА АДКОМ

Осмата седница на Управниот Одбор на АД-
КОМ се одржа на 07-ми ноември 2018 годи-
на во Скопје во просториите на ЈП „Водовод и 
Канализација“Скопје. Членовите на У.О и Н.О 
на АДКОМ на осмата седница работеа согласно 
донесениот и усвоен дневен ред. На седницата 
присутните членови дискутираа согласно реа-
лизираната студиска посета во Виена и дебати-
раа согласно предстоечките две тркалезни маси 
кои треба да бидат организирани од страна на 

АДКОМ на 13.11.2018 со Регулаторната комиси-
ја за енергетика и на 27.11 или 04.12. со МИОА 
на тема– Управување со средства и јакнење на 
капацитети, согласно проектот „Зајакнување 
на дијалогот за засегнати страни во секторот 
за вода во Република Македонија“. На оваа се-
дница од страна на членовите на У.О и Н.О на 
АДКОМ беше договорена заедничка посета на 
десеттиот саем и форум за вода кој ќе се одржи 
во Белград од 13 до 15.11.2018 година.

08.11.2018 
СОСТАНОК НА КОМИСИЈАТА  
ЗА КОНТРОЛА И ОБРАБОТКА  
НА ВОДА НА АДКОМ

Членовите на комисијата за контрола и обработ-
ка на вода на АДКОМ на 08- ми ноември 2018 го-
дина во просториите на Извршната канцеларија 
на АДКОМ одржаа состанок на кој дискутираа 
во врска со донесениот Правилник за безбед-
ност и квалитет на водата за пиење (Службен 
Весник на РМ бр183/2018). Овој состанок беше 
инициран со цел развивање на дебата во врска 
со потребата од целосна примена на подзакон-
скиот акт кој е донесен со цел да ги регулира 
прашањата со безбедноста и квалитетот на во-
доснабдувањето и работата на дистрибутерите 
на вода за пиење како даватели на јавна услуга. 
Како експерт од областа и директен изготвувач 
на Правилникот бр.183/2018 на состанокот при-
суствуваше д-р Ленче Јовановска, од Агенцијата 
за храна и ветеринарство на Р.М. Д-р Јовановска 
ги објасни и образложи пред комисијата: потре-
бата, целите и задачите на новиот Правилник, 
како и во врска со усогласувањето на нашата 
легислатива со легислативата на ЕУ. Врз осно-
ва на дискусијата во која земаа учество сите 
присутни членови, комисијата ги систематизи-
раше дискусиите кои доведоа до потребата од 
продолжување на дијалогот со цел дообјасну-
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09.11.2018 
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА РКЕ 

Во просториите на Регулаторната Комисија за 
Енергетика на Р.Македонија на 09- ти ноември 
2018 год се одржа подготвителна седница на 
која беа рагледувани предлог решенијата за 
утврдување на тарифа за снабдување со вода 
за пиење за регулираниот период 2019-2021 
година, како и решенија за утврдување на 
тарифа за собирање и одведување на урбани 
отпадни води. На оваа подготвителна седница 
беа разгледувани решенијата за следните ЈКП: 
ЈКП „Гази баба 2007“ Скопје, ЈКП „Козјак“ Старо 
Нагоричане, ЈКП „Клепа“ Градско, ЈКП „Шари“ 
Боговиње, ЈП „Кале“ Центар Жупа, ЈПКД „Кому-
налец“ Стар Дојран. На седницата како прет-
ставник на АДКОМ присуствуваше извршниот 
Директор г-ѓа Лолита Стојановска.

13.11.2018
КООРДИНАЦИЈА ВО СЕКТОРОТ 
ВОДНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА - УПРАВУВАЊЕ 
СО СРЕДСТВА И ЈАКНЕЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИ

АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот „Регио-
налната мрежа за јакнење на капацитетите на 
јавните комунални претпријатија“, на 13- ти но-
ември во Скопје, ја организираше втората трка-
лезна маса на тема “Координација во секторот 
водни услуги во Република Македонија - Упра-
вување со средства и јакнење на капацитети“

Главна цел на оваа координација беше „Пот-
тикнување на дијалог во секторот водоснабду-
вање и отпадни води во Република Македонија 
за подобрено управување со средствата (asset 

вање на прашањата кои ќе овозможат целосна 
примена на Правилникот при што беа донесени 
следиве предлог заклучоци кои до сите членки 
на АДКОМ беа испратени на разгледување и ус-
војување: 

1. Да се организира состанок со Министер-
ствата кои имаат надлежност поврзани 
со вода, заради усогласувања во врска со 
локацијата за контрола (во едни акти тоа 
е на водомерот на влез во објектот кај ко-
рисникот во други акти тоа е славината кај 
корисникот) која предизвикува значајни 
несогласувања и непредвидени обврски 
кај дистрибутерите на вода. Да се пока-
нат: Министерство за здравство, Министер-
ство за животна средина, Министерство за 
транспорт и врски, Министерсво за земјо-
делие и водостопанство, Министерство за 
економија и други агенции.

2. Да се донесе став со кој се бара од Влада-
та на Република Македонија да ги зголеми 
капацитетите (кадровски, просторни, опре-
ма) на Агенцијата за храна и ветеринарство 
како и на Институтот за јавно здравје на Ре-
публика Македонија, за да можат институ-
циите да одговорат на зададените обврски 
што произлегуваат од примената на Пра-
вилникот. 

3. Да се побара и добие консултантантска по-
мош за дистрибутерите на вода во врска со 
примената на стандардите за определување 
на степен на ризик поврзан со начинот, обе-
мот и карактерот на местата за земање на 
примероци за определување на квалитетот 
на водата во дистрибутивниот систем. Во 
смисол на воведување на принципите на 
СЗО поврзани со плановите за сигурност и 
санитација како надградба на НАССР прин-
ципите кои се пак предуслов за спроведу-
вање на препораките од Правилникот.
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management) и јакнење на капацитетите на да-
вателите на водните услуги и останатите за-
сегнати страни“

Поканети и присутни засегнати страни на тр-
калезната маса: 

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ)

 � Заедница на единици на локалната са-
моуправа (ЗЕЛС)

 � Регулаторна комисија за енергетика и 
вода (РКЕ)

 � Министерство за животна средина и 
просторно планирање

 � Министерство за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство

 � Министерство за локална самоуправа
 � Министерство за транспорт и врски
 � Јавни комунални претпријатија
 � Локална самоуправа
 � ГИЗ 
 � СЕКО

14-16.11.2018 
ДЕСЕТТАТА МЕЃУНАРОДНА 
ИЗЛОЖБА И ФОРУМОТ ВОДА – 
БЕЛГРАД, СРБИЈА

Во период од 14 до 16 ноември 2018 год во Бел-
град - Србија се одржа десеттиот меѓународен 
саем и форум за вода „ Сектор вода – Отпор-
ност и одржливост на системите“ во организа-
ција на Здружението за технологија за вода и 
санитарен инженеринг – UTVSI. 

Делегацијата на АДКОМ ја сочинуваа четири-
наесет директори и вработени во ЈКП кои беа 
дел од работните сесии на форумот. Водниот 
сектор - отпорноста и одржливоста на систе-
мот, беа главните теми на овогодинешниот фо-
рум за вода. Учесниците на форумот имаа мож-

ност да се запознаат повеќе со проблемите и 
решенијата на програмите во секторот води, 
како и во врска со проектите кои се одвиваат 
во регионот. Посебен осврт беше даден на про-
чистувањето на отпадните води во регионот, 
и беа презентирани некои од новите инвести-
циски проекти во Р. Србија. 

Претседателот на АДКОМ Г-дин Зоран Горгиев 
кој беше дел од делегацијата на АДКОМ има-
ше свое излагање во сесијата за „Регионална 
соработка – Здруженија и Проекти“ каде пред 
присутните учесници ја презентираше работа-
та на АДКОМ. Исто така Г-дин Горгиев имаше 
неколку состаноци со колегите од регионални-
те здруженија на кои се дискутираше за след-
ни активности кои претстојат во регионот, под-
дршката од донаторите, зајакнување на меѓу-
себната соработка и др. 

16.11.2018 
КОМИСИЈА ЗА ПРАВНИ РАБОТИ  
НА АДКОМ

На 16- ти ноември 2018 год, во ЈКП „Плаваја“ 
Радовиш, Комисијата за правни работи на АД-
КОМ одржа работен состанок. Се работеше 
согласно начинот на дефинирање на клучни 
проблеми при примена на Законот за админи-
стративни службеници, Законот за вработени 
во јавниот сектор и Законот за Јавни претприја-
тија, изготвување на насоки за подготовка на 
презентација на истите пред претставници од 
МИОА на тркалезна маса. 

Членовите на правната комисија на АДКОМ 
дискутираа за тековните проблеми со кои се 
соочуваат при примена на Законот за админи-
стративни службеници, Законот за вработени 
во јавниот сектор и Законот за Јавни претприја-
тија и тешкотиите со кои се соочуваат во се-
којдневното работење. Членовите на комисија-
та побараа од вработените во Извршната кан-
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целарија на АДКОМ да организираат едноднев-
на работилница со претставници од Агенцијата 
за администрација согласно начинот на изра-
ботка на годишните планови за вработување и 
изработка на функционална анализа согласно 
новата методологија. Согласно барањето на 
членовите на Комисијата за правни работи, од 
страна на АДКОМ беше наведено дека во најкус 
можен рок ќе се направат напори за организа-
ција на еднодневна работилница.

22.11.2018 
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА Р.М 

На 22-ри ноември 2018 год во просториите 
Регулаторната Комисија за Енергетика на Р. 
Македонија се одржа подготвителна седница 
на која беа разгледани предлог решенијата за 
утврдување на тарифа за снабдување со вода 
за пиење и предлог решенијата за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урба-
ните отпадни води за регулиран период 2019-
2021 година .На седницата беа разгледувани 
предлог решенијата за следниве ЈКП: ЈКП Зеле-
никово, ЈКП „Чист ден“ Ранковце, ДКУ „Силком 
дооел“ Кратово, ЈПКД „Комуна“ Ново Село, ЈП 
„Комуна“ Крушево и ЈП „Еремја“ Вевчани. На 
подготвителната седница од страна на АДКОМ 
присуствуваа Г-ѓа Лолита Стојановска и Г-ѓа 
Фани Карамиха Петрушева.

23.11.2018 
ПОДГОТВИТЕЛНА СЕДНИЦА 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА Р.М

На 23-ти ноември 2018 год во просториите на Ре-
гулаторната Комисија за Енергетика на Р. Маке-

донија се одржа подготвителна седница на која 
беа разгледани предлог решенијата за утврду-
вање на тарифа за снабдување со вода за пиење 
и предлог решенијата за утврдување на тарифа 
за собирање и одведување на урбаните отпад-
ни води за регулиран период 2019-2021 година. 
На седницата беа разгледувани предлог реше-
нијата за следниве ЈКП: ЈП „Комунален сервис“ 
Валандово, ЈП „Комунална чистота“ Богданци, ЈП 
„Комуналец“ Крива паланка, ЈПКД „Турија“ Ва-
силево, ЈКП „Лакавица“ Конче и ЈКП „Комунална 
Хигиена“ Новаци. На подготвителната седница 
од страна на АДКОМ присуствуваше Г-дин Ромео 
Ивановски, вработен во ЈП „Водовод“ Куманово 
кој беше вклучен во изработка на БП .

23.11.2018 
СОСТАНОК СО ДИРЕКТОРОТ НА БИРО 
ЗА МЕТРОЛОГИЈА И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
И КАНАЛИЗАЦИЈА НА АДКОМ 

Во Извршната канцеларија на АДКОМ на 23-ти 
ноември 2018 год се одржа работен состанок 
на кој присуствуваа членови на Комисијата за 
водоснабдување и канализација, вработени во 
ЈКП кои имаат свои баждарници и Директорот 
на Бирото за метрологија директорката г-ѓа 
Мерита Мустафаи. На состанокот присутни-
те дискутираа со претставници од Бирото за 
Метрологија во врска со проблемите кои се ја-
вуваат кај ЈКП кои имаат баждарници и пред-
лагање на измени во правилникот во врска со 
верификација на мерачи за отпадни води. 

Од страна на вработените во ЈКП беа изнесени 
заклучоци кои укажуваат на потребите за ин-
сталирање на мерачи на отпадни води и како 
да ги верифицираат истите. На овие барања 
претставникот од Бирото за метрологија се 
произнесе дека во нивните лаборатории нема 
можност за нивна верификација а дека ќе се 
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заложат во иднина да ја набават, а дотогаш 
таа верификација може да се врши во друга 
земја а Бирото за мерологија ќе испраќа свој 
контролор по барање на подносителот на ба-
рањето за да се верифицираат овие мерачи. 

По однос на вонредната верификација на водо-
мери по единична метода на испитување беше 
потенциран проблемот дека верификацијата 
оди споро и се побара за вонредната верифи-
кација да важи статистичка метода на испиту-
вање како за прва верификација. Од страна на 
претставникот на Бирото за метрологија беше 
образложено дека таа постапка е согласно 
нивниот правилник за работа и дека ќе се об-
врзат да имаат повеќе контролори на терен за 
да ги задоволат потребите на ЈКП а ќе остане 
да важи правилникот за единчено испитување. 

Исто така беше предочено дека во други земји 
од регионот дозволениот опсег на отстапу-
вање (грешка) при вонредна верификација 
е поголем во однос на испитувањето од прва 
верификација. На состанокот беше донесен 
заклучок дека до донесувањето на новиот пра-
вилник за работа ќе бидат разгледани овие су-
гестии од ЈКП и ќе има уште една средба.

26.11.2018 
ШЕЕСЕТ И ТРЕТА СЕДНИЦА НА 
КООРДИНАТИВНИОТ КОМИТЕТ НА 
ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ – МСИП 

Во просториите на Министерството за Финан-
сии на Р. Македонија на 26 –ти ноември 2018 
год се одржа шеесет и третата седница на ко-
ординативниот комитет на проектот за подоб-
рување на општинските услуги. Од страна на 
АДКОМ како член на Координативниот комитет 
присуствуваше Г-ѓа Фани Карамиха Петрушева. 

На седницата од страна на Директорот на про-
ектот Г-ѓа Татјана Томиќ беа презентирани 

договорите за под-заем на општините Ресен и 
Демир Хисар. Членовите на координативниот 
комитет ги одобрија договорите за двете опш-
тини без забелешки на истите. На состанокот 
од страна на консултантот Г-ѓа Јасминка Варна-
лиева беа презентирани изготвените извештаи 
за евалуација на критериумите за успешност 
на следните ЕЛС: Липково, Дебрца, Делчево, 
Македонска каменица, Град Скопје и општини-
те на Град Скопје: Кисела Вода и Бутел. Евалуа-
циите без забелешки беа усвоени од присутни-
те членови на координативниот комитет.

28.11.2018
КООРДИНАЦИЈА ВО СЕКТОРОТ 
ВОДНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот „Реги-
оналната мрежа за јакнење на капацитетите 
на јавните комунални претпријатија“, на 28- ти 
ноември во Скопје, ја организираше третата 
тркалезна маса на тема Координација во секто-
рот водни услуги во Република Македонија 

Главна цена на оваа тркалезна маса беше „Усо-
гласување на гледиштата во однос на закони-
те заради примена на Правилникот за безбед-
ност и квалитет на водата за пиење бр.183 од 
02.10.2018год”

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ)

 � Заедница на единици на локалната са-
моуправа (ЗЕЛС)

 � Министерство за животна средина и 
просторно планирање (МЖСПП)

 � Министерство за здравство
 � Институт за јавно здравје (ИЈЗ)
 � Агенција за храна и ветеринарство (АХВ)
 � Државен санитарен инспекторат (ДСИ)
 � Министерство за економија (МЕ)
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 � Министерство за транспорт и врски 
(МТВ)

 � Државен комунален инспекторат (ДКИ)
 � Министерство за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство (МЗШВ)
 � Министерство за локална самоуправа 

(МЛС)
 � Швајцарска развојна агенција (SDC)
 � Германско друштво за меѓународна со-

работка (GIZ)

,

Модераторот Катерина Цаневска –Арсовска ги 
истакнаа следните главни заклучоци кои про-
излегоа од тркалезната маса: Правилникот е 
добра основа и сите сакаме негова имплемен-
тација, да се продолжи со дијалогот, да се ра-
боти на отстранување на вистинските потеш-
котии и да се направат неопходните измени 
за примена на Правилникот во пракса, да се 
укаже дека за оваа област има несоодветен и 
недоволен кадар, за оваа значајна тема да има 
правилно информирање, АДКОМ да ја реализи-
ра почнатата активност за неопходните обуки.
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04-06.12.2018
ОБУКА  
„МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
“ - „РЕГИОНАЛНАТА МРЕЖА ЗА 
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА“

Проектот „Регионалната мрежа за јакнење на 
капацитетите на јавните комунални претприја-
тија“ (RCDN) за водоснабдување и одведување 
на отпадни води, организираше тридневна 
обука на тема „Мониторинг и Евалуација“ во 
Бијелина, Босна и Херцеговина, од 04- ви до 
06- ти декември 2018 година. 

Обуката се фокусираше на зајакнување на 
капацитетите на учесниците во однос на опе-
ративното планирање, мониторингот и ева-
луација. Преку презентациите и практичните 
вежби учесниците беа запознаени кои се еле-
ментите на мониторингот и евалуацијата, како 
и нивната важност. 

АДКОМ беше претставен од стана на Леа Пав-
ловиќ, тренинг менаџер во Тренинг центарот 
на АДКОМ и одговорното лице за проектот „Ре-
гионалната мрежа за јакнење на капацитетите 
на јавните комунални претпријатија“

11.12.2018
СОСТАНОК НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ПРАВНИ РАБОТИ

Правната комисија на Здружението на давате-
ли на комунални услуги АДКОМ на 11-ти декем-
ври 2018 дискутираше за проблемите со кои 
се соочуваат јавните претпријатија, како пре-
тпријатија кои се формирани за извршување на 
повеќе дејности при примената на Законот за 
административни службеници, Законот за вра-
ботени во јавниот сектор и Законот за јавните 

претпријатија и проблемите со кои се соочува-
ат јавните комунални претпријатија при нивна-
та примена, како и донесување на нови правни 
акти и пречките кои ги имаат во работењето 
поради овие законски одредби.

На средбата се донесоа заклучоци и предлози за 
кои надлежните институции е потребно да ги зе-
мат во предвид при интервенирање во Законите.

12-14.12.2018 
ОБУКА „ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ“ 

Во периодот од 12-14 декември 2018 во Драч, 
Албанија беше одржан тренинг на тема „Енер-
гетска Ефикасност“ за комуналните претприја-
тија за снабдување со вода и одведување на 
отпадни води. Главен обучувач на тренингот 
беше Albert Williams, претставник на ECONOLER. 
Теоретскиот дел од тренингот се одржа во прос-
ториите на комуналното претпријатие во Драч, 
додека практичниот дел од тренингот се спро-
веде во пумпната станица во Fushe-Kruje, место 
во околината на Драч. Теоретскиот дел од тре-
нингот даде акцент на значајност на енергет-
ската ефикасност и влијанието на истата врз 
глобалните климатски промени и влијанието на 
животната средина, како и заштедата на пре-
кумерно потрошената електрична енергија која 
директно влијае и на финансиската заштеда на 
претпријатијата. Беа разгледани клучните ас-
пекти на управувањето со енергијата, на кратко 
се запознавме со стандардот ISO 50001 и вове-
дувањето на политики за енергетска ефикас-
ност. На практичниот дел од тренингот беа на-
правени мерења и собирање на податоци, кои 
подоцна беа анализирани со помош на софтве-
рот RET Screen, како и беа испробани неколку 
различни сценарија за подобрување на ефикас-
носта во работењето на пумпната станица. 

На тренингот претставници имаше од асоцијаци-
ите на комунални претпријатија на Албанија, Ко-
сово и Македонија. Претставници од државава 



ДЕКЕМ
ВРИ

23

беа Драган Чоробенски, Мирослав Михајловски 
и Бобан Петрушевиќ од ЈП „Водовод“Куманово.

15.12.2018 
ОБУКА „ИСПОЛНУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР“

На ден 15-ти декември се одржа обуката на тема 
„Исполнување на обврските согласно Законот за 
вработување во јавниот сектор“. Обучувачи беа 
г-ѓа Билјана Николовска Жагар – МИОА и г-дин 
Миланчо Успрцов – Агенција за администрација. 

АДКОМ преку проектот „Регионалната мрежа за 
јакнење на капацитетите на јавните комунал-
ни претпријатија“ воведува нови стандарди за 
организирање на обуки, па оттаму и потребата 
да бидат испратени прелиминарни прашални-
ци до учесниците пред обуката „Исполнување 
на обврските согласно Законот за вработување 
во јавниот сектор“. Преку одговорените пра-
шалници, обучувачите го утврдија нивото на 
компетентност, како и очекувањата од обуката 
на учесниците. На тој начин АДКОМ заедно со 
обучувачите ја дизајнираа обуката и истата од-
говори на потребите и нивото на учесниците. 

За таа цел најпрво г-ѓа Жагар ја презентираше 
презентација – синтеза на прелиминарните пра-
шалници и преку истата беа точно поентирани 
темите кои ќе бидат опфатени на оваа обука, 
како и очекувањата од обуката на учесниците.

По оваа презентацијата, г-ѓа Жагар повторно 
имаше своја презентација на тема „ Методоло-
гија за спроведување на функционална анализа“, 
а од страна на г-дин Успрцов беше презентирано:

 � Планови за вработување 
 � Новини во постапката за донесување на 

годишни планови за вработување
 � Годишни планови за вработување за 

2019 година

Главна цел на оваа обука беше учесниците да се 
запознаат со новините од Законот за вработени-
те во јавниот сектор и Законот за администра-
тивните службеници. Како спесифични цели за 
учење беше ставено акцент на следните:

1. Учесниците ќе се стекнат со вештини за 
спроведување на функционална анализа и 
изработка на Извештај од спроведена функ-
ционална анализа и План за подобрување

2. Учесниците ќе се стекнат со зголемено 
знаење за изработка на годишни плано-
ви за вработување

3. Учесниците ќе разменат практични иску-
ства и дилеми од досегашната примена на 
Законот за вработените во јавниот сектор

17-18.12.2018 
ТРКАЛЕЗНАТА МАСА НА 
АСОЦИЈАЦИИТЕ НА ЈАВНИ 
КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
СОСТАНОК СО D-LEAP СОВЕТОТ НА 
КОМИСИЈАТА ВО ВИЕНА, АВСТРИЈА.

На 17 и 18-ти декември, во Виена, Австрија се 
одржаа состанок со D-LeaP Советот на комиси-
јата. На истите присуствуваа IAWD, GIZ, RCDN, 
SECO, NALAS, асоцијациите на Јавни Комунални 
Претпријатија и останати. 

Главна цел за одржување на состанокот беше, 
врз база на прегледот на постојната состојба, 
идентификуваните предизвици и потенцијал-
ни решенија, да се развие акционен план за 
понатамошно унапредување на испорака на 
програмата D-LeaP.

Претставници од страна АДКОМ беа Јане Вр-
тески, консултант на АДКОМ и Леа Павловиќ, 
тренинг менаџер во Тренинг центарот на АД-
КОМ и одговорното лице за проектот „Регио-
налната мрежа за јакнење на капацитетите на 
јавните комунални претпријатија“.
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18.12.2018 
ТРКАЛЕЗНА МАСА СО МИОА 

Во организација на АДКОМ - Здружение на дава-
тели на комунални услуги на Република Македо-
нија, на 18.12.2018 беше одржана Координација 
и соработка во реформата и развојот на секторот 
за комунални дејности во Република Македонија.

Учесници беа:

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ) 

 � Претставници на единици на локалната 
самоуправа 

 � Министерство за информатичко опш-
тество и администрација (МИОА)

 � Министерство за локална самоуправа 
(МЛС) 

 � Претставници на Јавните комунални 
претпријатија (ЈКП)

Како заклучок од координацијата беше посоче-
но заеднички да се работи на координација и 
синергија меѓу централната и локалната власт 
во развојот на комуналните претпријатија, за 
заокружување на оваа тема ќе биде неопхо-
ден дијалог и со претставниците на Европска-
та комисија кои го мониторираат процесот на 
реформа на јавната администрација. Она што 
е најзначајно и на што сите треба да работат е 
граѓаните да добијат брзи и квалитетни услуги.

20.12.2018 
ДЕВЕТТИ УПРАВЕН ОДБОР  
НА АДКОМ

Деветтата седница на Управниот одбор на АД-
КОМ се одржа на 20 -ти декември 2018 годи-
на во Свети Николе. Членовите на Управниот 

и Надзорниот одбор на АДКОМ дискутираа со-
гласно предложениот текст на предлог Мемо-
рандумот за соработка помеѓу АДКОМ – ЗЕЛС – 
РКЕ – ГИЗ во рамки на проектот „Координација 
и соработка во реформата и развојот на секто-
рот за комунални дејности во Р.М“. Исто така 
на седницата членовите на У.О беа запознаени 
со идните активности на тренинг центарот на 
АДКОМ на тема „Безбедност на вода и управу-
вање со кризи: основи на континуитет на рабо-
тење за управување со ризици од катастрофи.“

21.12.2018 
64-ТА СЕДНИЦА НА 
КООРДИНАТИВНИОТ  
КОМИТЕТ – МСИП 

Во Скопје на 21-ви декември 2018 год во прос-
ториите на Министерството за финансии се 
одржа шеесет и четвртата седница на Коорди-
нативниот комитет. 

На седницата се разгледуваа повеќе извештаи 
од експертите за евалуација на исполнување 
на условите за грантот за успешност и воед-
но беа усвоени договорите за под-заеми за 
Општина Кривогаштани и Општина Гази баба.

28.12.2018
СКОПЈЕ ПОДГОТВИТЕЛНА  
СЕДНИЦА РКЕ

На покана на регулаторната комисија на 
Р.Македонија беше одржана подготвителна 
седница на која беше разгледано предлог – 
решението за утврдување на тарифа за снаб-
дување со вода за пиење или водоснабдување 
за ЈКП Зелениково за регулиран период 2019-
2021 година.
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Интервју со
Генерален директор на ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје

АДКОМ: На што конкретно 
работи ЈП „Комунална хигие-
на“ Скопје ?
АШ: Екипите на ЈП „Комунална 
хигиена“ – Скопје, секојдневно, 
во три смени, го собираат и го 
транспортираат комуналниот 
отпад од домаќинствата и сто-
панските субјекти во урбаниот 
и во руралниот дел на градот. 
Истовремено, ја одржуваме хи-
гиената и на шест милиони ква-

дратни метри јавни и сообраќај-
ни површини, што подразбира 
нивно метење и миење. 

Во изминатиот период, спрове-
довме есенски акции за гене-
рално чистење на сите скопски 
општини, засилени активности 
за чистење на Кејот на реката 
Вардар и акции за рачно миење 
на поголемите булевари и ули-
ци во градот. Почнувајќи од ок-
томври 2018 година, Претприја-
тието го презема собирањето и 
транспортот на комуналниот 
отпад во урбаниот дел на тери-
торијата на општината Сарај, 
како и во спортско-рекреатив-
ниот центар „Матка“.

АДКОМ: Дали ЈП 
„Комунална хигиена“ - 
Скопје размислува да ги 
прошири своите активности 
во однос на собирањето 
и на останати видови на 
отпад (медицинскиот отпад, 
отпад од електрична и 
електронска опрема и сл.)?

АШ: Со своите специјални во-
зила, ЈП „Комунална хигиена“ - 
Скопје на граѓаните им ја нуди 
услугата за собирање и транс-
порт на кабастиот отпад од нив-
ните домови. Под кабаст отпад 
спаѓа и отпадот од електрон-
ската и електричната опрема, 

г. Абдусамед Шабани
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како и застарениот мебел. 

Но, она што е особено значај-
но да се спомене е дека Пре-
тпријатието им овозможува на 
граѓаните без плаќање на па-
ричен надомест самите да го 
депонираат овој вид на отпад 
во нашите Центри за селекција 
на отпадот во Карпош и во Вар-
дариште, како и во претовар-
ната станица во Шуто Оризари. 

ЈП „Комунална хигиена“ - Ско-
пје не е надлежно за собирање 
и транспорт на опасен отпад, 
во којшто спаѓа медицинскиот 
отпад.

АДКОМ: Дали сметате дека 
е потребно да се воспостави 
регулаторно тело за 
одредување на цените за 
управување со отпадот, 
како што беше направено за 
водните услуги? 

АШ: Веќе неколку години сме 
во исчекување на нова мето-
дологија за пресметување на 
цената на нашите услуги и се-
како дека воспоставување на 
регулаторно тело би било по-
зитивен исчекор во таа насока. 

Новата методологија би се од-
несувала пред сè на плаќањето 
според продуциран отпад, а не 
според големината на субјекти-
те, без разлика дали станува 
збор за колективни и индиви-
дуални домаќинства, или прав-
ни субјекти. На тој начин би се 
почитувала премисата „Зага-
дувачот плаќа“, односно оној 
субјект којшто произведува и 
исфрла повеќе отпад би плаќал 
повисока цена и обратно.

АДКОМ: Дали ЈП „Комунална 
Хигиена“ Скопје работи 
според некои стандарди и 
кои се тие?

АШ: Согласно определба-
та на менаџерскиот тим за 
постојано унапредување и по-
добрување на работењето, ЈП 
„Комунална Хигиена“ - Скопје 
во јули годинава изврши ре-
сертификација, односно ги ис-
полни новите барања на стан-
дардот на ISO 9001:2015, со 
што се стекна со престижниот 
меѓународен Сертификат MKC 
EN ISO 9001:2015 за имплемен-
тиран систем за менаџмент 
со квалитет, со следниот оп-
сег: Селектирање, собирање, 
транспортирање и обработка 
на комунален отпад од физич-
ки и правни лица, одржување 
на јавната чистота во град-
ски и други населени места, 
чистење (метење и миење) на 

јавни сообраќајни површини, 
заловување и третман на жи-
вотни скитници и подигање 
на мрши од јавни сообраќајни 
површини. И во претстојниот 
период ќе ги имплементираме 
сите зацртани стандарди и ќе 
настојуваме да го задржиме и 
надминеме квалитетот на на-
шите услуги и активности.

АДКОМ: Кое е Вашето 
размислување во врска 
со дивите депонии и дали 
имате некој предлог за да 
истите се надминат? 

АШ: Дивите депонии наста-
нуваат како резултат на несо-
весното одлагање на отпадот 
од страна на граѓаните. Ние 
се обидуваме да ја подигнеме 
јавната свест за штетноста на 
оваа појава, секојдневно ги ин-
формираме граѓаните и апели-
раме до нив својот комунален 
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отпад да го исфрлаат само во 
наменски поставените садови, 
а кабастиот отпад да го депо-
нираат во нашите Центри за 
селекција. Секое исфрлање 
на отпад на јавни површини 
претставува кршење на Зако-
нот за јавна чистота и подле-
жи на санкции. Во таа насока, 
во текот на изминатите некол-
ку месеци, Еко-патролата на ЈП 
„Комунална хигиена“-Скопје 
и комуналните редари од Ин-
спекторатот на Градот Ско-
пје реализираа координирани 
акции и дежурства, при што 
беа изготвени над 300 инфор-
мативно-едукативни записни-
ци за граѓаните што се забе-
лежани дека го прекршуваат 
Законот за јавна чистота, неп-
рописно одлагајќи го својот 
отпад на јавни површини. Овие 
акции резултираа со значител-
но намалена појава на диви де-
понии и непрописно одлагање 
отпад од страна на граѓаните.

АДКОМ: Како да се реши 
проблемот со градежниот 
шут?

АШ: Според Законот за јавна 
чистота е забрането градеж-
ниот шут да се одлага во садо-
вите за собирање на отпадот 
или на јавни површини. Гра-
дежните фирми, како и граѓа-
ните коишто при реновирање 
на своите живеалишта произ-
веле градежен шут, се долж-
ни да го депонираат овој вид 
отпад во депонијата Дрисла, 
а од ЈП „Комунална хигиена“-
Скопје може ја побараат услу-
гата за транспорт со нашите 
специјални возила. 

АДКОМ: Предлог решение 
во врска со дивите 
неформални собирачи на 
отпадна пластика и отпадна 
хартија?

АШ: ЈП „Комунална хигиена“ 
– Скопје е потписник на Мемо-
рандумот за меѓусебна сора-
ботка со Градот Скопје, со што 
сме обврзани заеднички да 
дејствуваме во интерес на по-
добрено управување со отпа-
дот, унапредување на центри-
те за собирање, селектирање 
и складирање на отпадот, 
како и интегрирање на нефор-
малните собирачи на отпадот 
во организираниот систем за 
управување со отпад. 

Една од целите на овој Мемо-
рандум е преку ЈП „Комунална 
хигиена“ – Скопје во формал-
ниот систем да бидат интегри-
рани околу 1400 неформални 
собирачи на отпадот, претеж-
но од ромска националност. 
За таа цел, овие лица ќе бидат 
обучени, едуцирани и опреме-
ни за отпадот да го собира-
ат директно од домовите на 
граѓаните и потоа истиот да 
го селектираат во рамките на 
Центрите за селекција. Селек-
тираниот отпад ќе можат да 
го пласираат кај постоечките 
компании што работат со от-
куп и рециклирање и на тој 
начин да ги обезбедат своите 
приходи. Покрај социјалните 
придобивки, се очекува ин-
тегрирањето на неформални-
те собирачи во организирани-
от систем за управување со от-
пад да има позитивни ефекти 
врз заштитата на животната 
средина и да го намали зага-

дувањето на територијата на 
градот Скопје. 

АДКОМ: Како гледате на 
соработката помеѓу ЈП 
„Комунална Хигиена“ Скопје 
и АДКОМ?

АШ: Со АДКОМ отсекогаш сме 
имале конструктивна соработ-
ка, во насока на вашата при-
марна дејност како Асоција-
ција што се стреми да ги обе-
дини и застапува интересите 
на давателите на комунални 
услуги во државата. Се наде-
вам дека и во иднина ќе про-
должиме да соработуваме, со 
крајна цел преку промената на 
легислативата и заедничките 
проекти да се подобрат усло-
вите за работа на комуналните 
препријатија и да се подигне 
квалитетот на нашите услуги.
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21-24.10.2018 год.
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ВИЕНА, 
АВСТРИЈА 

Во период од 21-ви до 24-ти октомври 2018 го-
дина од страна на АДКОМ беше организирана 
студиска посета во Виена - Австрија. Делега-
цијата од АДКОМ се состоеше од членови на У.О 
и Н.О на АДКОМ, претставник од Регулаторната 
Комисија за Енергетика на Р.М и претставник 
од Министерството за транспорт и врски на Р.М.

Целта на оваа студиска посета беше посета на 
IAWD - долгогодишен подржувач и партнер во 
работењето на АДКОМ. 

Најпрво беше организиран работен состанок во 
Виенскиот Водовод, на кој Г-дин Валтер Клинг, 
заменик директор на Водовод Виена и Претсе-
дател на IAWD ја презентираше работата и на-
чинот на кој функционира Виенскиот водовод. 

Во текот на истиот состанок помеѓу присутните 
се разви плодна дискусија во делот на размена 
на искуства, начинот на работење, соочување 
и решавање на тековните проблеми. На соста-
нокот исто така своја презентација имаше и 
извршниот директор на IAWD, г-дин Филип Ве-
лер и г-ѓа Катерина Вагнер, тие ги претставија 
активностите и новините кои оваа асоцијација 
ги спроведува во делот на поддршка и развој 
на асоцијациите меѓу кои е и АДКОМ. Воедно 
IAWD го изразија своето задоволство што АД-
КОМ е нивен долгогодишен член и партнер во 
реализација на голем број на проекти. Во те-
кот на состанокот со раководството на IAWD се 
дискутираше за поддршка и развој на тренинг 

Размена
на искуства
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центарот на АДКОМ како и други можности 
за соработка на меѓународно ниво. 

Во рамките на оваа дводневна студиска посе-
та делегацијата оствари посета на депонија-
та во Виена МА -48, каде директорите на ЈКП 
беа во можност да се запознаат со начинот на 
функционирање на депонијата и примената 
на најсовремената технологија при преработ-
ка, селекција и депонирање на отпадот. 

Притоа беше организирана и посета на пре-
чистителната станица во Виена за членовите 
на делегацијата на АДКОМ. При посетата на 
пречистителната станица беше одржан со-
станок со г-дин Маркус Рејчел, технички ди-
ректор на пречистителната станица. При оби-
колката на пречистителната станица члено-
вите на делегацијата беа запознаени со тех-
ничките можности на функционирањето на 
еколошко енергетска пречистителна стани-
ца. (начинот на механичкото пречистување, 
биолошкиот степен на пречистување и др.) 
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14-16.11.2018 
ДЕСЕТТАТА МЕЃУНАРОДНА 
ИЗЛОЖБА И ФОРУМОТ ВОДА – 
БЕЛГРАД, Р. СРБИЈА

Од 14-ти до 16-ти ноември 2018 во Белград – 
Р.Србија се одржа десеттата меѓународна из-
ложба и форум ВОДА, истата беше организира-
на од страна на Здружението за технологија за 
вода и санитарен инженеринг - UTVSI и компа-
нијата Belexpo плус.

Водниот сектор - отпорноста и одржливоста на 
системот, беа главните теми на овогодинеш-
ниот форум за вода. Учесниците на овој форум 
имаа можност да дознаат повеќе за пробле-
мите и решенијата на програмите во секторот 
води, како и во врска со проектите со кои се со-
работува регионално. Посебно внимание беше 
посветено на прочистувањето на отпадни води 
во регионот, а беа презентирани и некои од но-
вите инвестициски проекти во Србија. 

За време на форумот, паралелно се одржаа и 
голем број на различни комерцијални преда-
вања. Како дел од регионалната програма за 
зајакнување на капацитетите, UTVSI органи-
зира и работилници за безбедност на вода и 
управување со кризи за време на работењето 
во итни ситуации, како и за користење на DCM 
платформа, која се користи за собирање и уп-
равување на податоците, добиени од страна 
на водоводните претпријатија преку интернет.

АДКОМ, заедно со 10-те директори од јавните 
комунални претпријатија учествуваа на фору-
мот a претседателот на АДКОМ г-дин Зоран 
Горгиев на сесијата за „Регионална соработка 
– здружување и проекти“ ја презентираше асо-
цијацијата на Јавните комунални претпријатија 
–АДКОМ. На сесијата присутните беа запозна-
ени со работата и идните планови на АДКОМ. 

Форумот беше посветен и на младите профе-
сионалци, како оние кои се вработени во секто-
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рот за вода, така и на оние кои се на работ на 
завршување на нивните студии и нивните први 
чекори во кариерата. За младите професионал-
ци се смета дека се еден од условите за соз-
давање на понатамошна работа и иден успех. 
Форумот за вода обезбедува шанса младите 
инженери, биолози, хемичари, екологисти и 
други да ги промовираат и презентираат ре-
зултатите од работата.

Притоа за време на форумот беше дискутирано 
во врска со регулаторната и институционална-
та рамка, кои се уште не се поставени во секто-
рот за вода во Р.Србија. Притоа беа споменати 
и проблемите во однос на тарифната политика 
и утврдување на цената на услугите за вода, 
земајќи ги во предвид принципот на дирек-
тивите на ЕУ во областа на водоснабдување, 
одведување и третман на отпадните води во 
Србија, кои се уште се провлекуваат. Беше де-
батирано за тоа кои се можностите за развој 
на секторот за вода и што размислуваат за тоа 
директорите на јавните комунални претприја-
тија кои обезбедуваат услуги за вода. Притоа 
беше акцентот на дискусијата беше ставен на 
моменталната ситуација и основните проблеми 
во секторот, но и на тоа како да се надминат 
проблемите во секторот. 

Како и во претходните години, така и на ово-
годишниот форумот се претставија голем број 
на компании кои работат на производство, про-
ектирање, планирање, градежништво, увоз на 
опрема, одржување на опремата и објектите за 
снабдување со вода и канализациони системи, 
објекти за заштита на водите и заштита на во-
дите, како и опрема за обработка на вода за 
пиење и третман на отпадни води.
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Во овој број
ИЗДВОЈУВАМЕ

Во текот на првата фаза при процесот на 
утврдување на тарифите за ЈКП со над 10 
000 еквивалент жители беше идентифику-
вана потребата за подобрување на кому-
никацијата и соработката помеѓу различ-
ните засегнати страни во секторот води – 
Јавните комунални претпријатија, општи-
ните, Регулаторната Комисија за Енерге-
тика, Министерството за животна средина 
и просторно планирање, Министерството 
за транспорт и врски....

Со цел да се засили дијалогот меѓу засегна-
тите страни, АДКОМ на 10-тата меѓународ-
на конференција “Вода и Отпад” - реалност 
и предизвици “ организирана на 24-25 ап-
рил 2018 година во Охрид, организираше 
една сесија посветена токму на оваа тема. 
Заклучоците јасно ја потврдија потребата 
од воспоставување и одржување дијалог 
со засегнатите страни и АДКОМ беше по-
викан да ја иницира и организира истата.

.... Имајќи го ова предвид, АДКОМ подготви 
предлог-проект како прва фаза од подолга-
та визија за воспоставување и одржување 
на платформа за дијалог помеѓу засегнати-
те страни во секторот води во Република 
Македонија ....

Имплементацијата на проектот беше поде-
лена на 3 фази: 

Фаза I: АДКОМ организираше различни 
форми на дијалог (состаноци на одборот на 

АДКОМ, билатерални состаноци ...)

...... Евидентно е дека постои итна потреба 
за подобрување на соработката помеѓу за-
сегнатите страни во секторот води и беше 
договорено да се воспостави и да се инсти-
туционализира дијалог помеѓу засегнатите 
страни меѓу сите релевантни институции 
во земјата ....

Фаза II: АДКОМ организира четири трка-
лезни маси 

1. Координација во секторот водни услуги 
во Република Македонија - Клучни пре-
дизвици и препораки за надминување 
(30 октомври 2018 година)

2. Координација во секторот водни услуги 
во Република Македонија - Управување 
со средства и јакнење на капацитети (13 
ноември 2018 година)

3. Координација во секторот водни услуги 
во Република Македонија - „Усогласу-
вање на гледиштата во однос на закони-
те заради примена на Правилникот за ба-
рањата за безбедност и квалитет на во-
дата за пиење бр.183 од 02.10.2018год” 
(28.11.2018)

4. Координација во секторот водни услуги 
во Република Македонија- Законската ре-
гулатива во секторот води (18.12.2018)

Фаза III: Сите засегнати страни заеднички 
се согласуваат да го институционализираат 

ПРОЕКТ „ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИЈАЛОГ ПОМЕЃУ 
ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ВО СЕКТОРОТ ВОДИ“
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дијалогот на заинтересираните страни и да 
ги адресираат приоритетните предизвици

Церемонија за потпишување на мемо-
рандумот за соработка (Јануари 2019)

Очекуваните крајните резултати од про-
ектот е потпишувањето на меморандум на 
разбирање помеѓу засегнатите страни во 
секторот води. 

Во прилог следат записниците од фаза II, 
односно од одржаните тркалезни маси, 

30.10.2018
ТРКАЛЕЗНА МАСА: КООРДИНАЦИЈА 
ВО СЕКТОРОТ ВОДНИ УСЛУГИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КЛУЧНИ 
ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА 
НАДМИНУВАЊЕ

АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот „Ре-
гионалната мрежа за јакнење на капаците-
тите на јавните комунални претпријатија“, 
на 30- ти ноември во Скопје, ја организира-
ше првата тркалезна маса на тема “Коор-
динација во секторот водни услуги во Ре-
публика Македонија - Клучни предизвици и 
препораки за надминување”. 

Главна цел на оваа тркалезна маса беше 
„Поттикнување на дијалог во секторот 
водоснабдување и отпадни води во Ре-
публика Македонија преку евиденти-
рање на клучните предизвици со кои се 
соочуваат засегнатите страни и препо-
раки за нивно надминување “.

Поканети и присутни засегнати страни на 
тркалезната маса: 

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ)

 � Јавни Комунални Претпријатија – ЈКП
 � Заедница на единици на локалната са-

моуправа (ЗЕЛС)
 � Регулаторна комисија за енергетика и 

вода (РКЕ)
 � Министерство за транспорт и врски 

(МТВ)
 � Министерство за животна средина и 

просторно планирање (МЖСПП)
 � Министерство за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство (МЗШВ)
 � Министерство за локална самоуправа 

(МЛС)
 � Швајцарска развојна агенција (SDC)
 � Германско друштво за меѓународна со-

работка (GIZ)

Модераторот на тркалезната маса, Катери-
на Цаневска –Арсовска го отвори настанот.

Во своите поздравни говори Зоран Горгиев, 
претседател на АДКОМ, Петар Шилегов, 
претседател на ЗЕЛС и Марко Бислимоски, 
претседател на РКЕ ја поздравија иниција-
тивата на АДКОМ за организирање на вак-
ва тркалезна маса и ја истакна важноста 
на организирањето на истата. 

Претседателот на ЗЕЛС, Петар Шилегов, 
рече дека градот има формирано Јавно 
претпријатие за водоснабдување и посе-
дува сопствена лабораторија за испиту-
вање на квалитетот на водата која е ИСО 
стандардизирана.e потребно е, посочи, 
континуирано одржување на квалитетни 
водоснабдителни системи преку постојани 
инвестиции, потоа, регулирање на отпад-
ните води и нивно одржување каде се по-
требни самоодржувачки решенија и детек-
тирање на подземната инфраструктура, 
која е голем предизвик.

Според Шилегов, одржувањето на квали-
тетни системи за водоснабдување е голема 
инвестиција и бара силни финансиски ка-
пацитети кај општините.Најевидентен про-
блем е инфраструктурата и запишување 
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во регистарот на подземен катастар. Како 
друг горлив проблем, го издвои и детек-
тирање на загубите на води низ водоснаб-
дителните системи.Во однос на одводните 
води, најголем проблем е инвестицискиот 
дел во однос на поставување на пречисти-
телни станици за отпадни води и нивно од-
држување кое е скапо. Не помал проблем е 
и укинувањето на Фондот за води со зако-
нот за води донесен во 2012 година со што 
општините се оштетени во делот на инвес-
тиции во водоснабдителната структура.

Претседателот на АДКОМ Зоран Горгиев, 
преку својата презентација на тема подсе-
корски групи и мапа на засегнати страни, 
го започна воведот во дијалогот. Горгиев 
истакна дека во Министерството за живот-
на Средина и просторно планирање во тек 
е оформување на работна група, која ќе се 
фокусира на проблематиките поврзани со 
животната средина и климатските промени. 
Групата ќе биде поделена на неколку под-
групи, односно на вода, отпад, природа и 
итн. Горгиев потенцираше дека е неопход-
но АДКОМ да биде активно вклучен во ра-
ботната група за водни услуги со оглед на 
големото искуство и знаење за оваа област. 

Горгиев ја прикажа и предложената мапа-
та на засегнати страни, поврзана со втора-
та подгрупа за водни услуги (водоснабду-
вање и канализација).

На темата клучни предизвици во секторот 
и препораки за нивно надминување, Гор-
гиев ги посочи петте предизвици со кои се 
соочува секторот води:

1. Слаба координација помеѓу засегнатите 
страни во секторот води.

2. Недостаток на соодветен кадар во ЈКП и 
потреба за развој на капацитетите.

3. Различни системи за управување со по-
датоците во сите ЈКП; софтверски реше-

нија кои кои ги немаат сите неопходни 
функционалности за регулација на це-
ните на водни услуги.

4. Не поседуваат или пак имаат несоодвет-
ни системи за управување со основните 
средства

5. Голем број на ЈКП (особено во малите 
општини), работат со загуба и недоста-
ток на човечки капацитети. 

Тој предложи и пет препораки за надмину-
вање на истите:

1. Воспоставување на дијалог помеѓу за-
сегнатите страни во секторот.

2. Организирање на обуки (менаџерски, те-
хнички, креирани според потребата на 
ЈКП) преку тренинг центарот на АДКОМ, 
со цел да зголеми развојот на капаците-
тите; АДКОМ да продолжи со активност-
ите за вмрежување на ЈКП и колегијално 
учење од искуството.

3. Потреба од подготовка на унифицирано 
софтверско решение за управување со 
податоците. 

4. Воведување на софтвер за управување 
со средствата.

5. Да се размисли за некоја форма на 
групирање/регионализација

Свое обраќање имаше Илбер Мирта, ра-
ководител на сектор води во МЖСПП, кој 
најпрво ја претстави институционалната 
поставеност, главните обврски и тековни-
те проекти кои се спроведуваат во секто-
рот води при МЖСПП. 

Како главни проблеми и предизвици Мирта 
ги истакнати следниве проблеми:

1. Слаба соработка и координација помеѓу 
институциите на национално, регионал-
но и локално ниво,
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2. Недоволна соработка помеѓу соседни опш-
тини за изнаоѓање на заеднички решенија,

3. Финансиски проблеми итн.

Секторот се соочува со следните предизвици:

1. Реформа на Институционалната поста-
веност во Секторот ВОДИ

2. Воспоставување на систем за заштита на 
стручните кадри од политичките влија-
нија и нивна дополнителна мотивација,

3. Обуки на вработените за:

 � Спроведување на реформата во тариф-
ниот систем

 � Подготовка на проекти за финансирање,
4. Подигнување на јавната свест на на-

селението за спроведување на принци-
пите “корисникот плаќа“ и “загадувачот 
плаќа“

Љубиша Јовановски, државен советник во 
МТВ, стави акцент на тоа дека во секторот 
води постои голем хаос и преклопување на 
одговорностите и правата помеѓу засегна-
тите страни, односно релевантните инсти-
туции. Додаде дека е потребна организа-
ција и координација кои пак би довеле до 
трансформација на секторот. Јовановски ја 
потенцираше важноста на оформување на 
Агенцијата за води, која би работела токму 
на оваа координација и решавање на сите 
проблеми поврзани со секторот води. 

Панче Орцев, комесар во РКЕ, даде објас-
нување во врска со работата на РКЕ и во 
однос на двете фази на доставување на 
бизнис плановите и плановите за прилаго-
дување на тарифите од страна на ЈКП. Пр-
вата фаза се поголемите ЈКП до над 10 000 
еквивалент жители, а пак втората со под 
10 000 еквивалент жители. Орцев посочи 
дека РКЕ соработува со дел од министер-
ствата, но дека е потребна поголема ко-
ординација помеѓу засегнатите страни во 

самиот сектор. Беше напоменато дека по-
требно е да се постават цели кои се реални 
и остварливи во однос на оваа координа-
ција. Исто така беше споменато дека идеја-
та за Агенцијата за води, како тело кои ќе 
ги координира релевантните институции 
од секторот води е генерално прифатлива. 

Бојан Дурнев, раководител на сектор, во 
МЗШВ при својата презентација стави ак-
цент на моменталните проблеми со кои се 
соочува секторот:

1. Недостаток од кохерентна и унифицира-
на национална политика за водите

2. Разните државни органи превземаат ак-
ции кои не се меѓусебно координирани

3. Активностите се преклопуваат и повто-
руваат

4. Избегнување на одговорноста на сите 
инволвирани страни

5. Неисполнување на обврските согласно 
националното и законодавството на ЕУ,

6. Имплементација, 

7. Лошо управување со ресурсот, 

8. Несоодветност и неефикасност на 
водостопанските услуги

9. Неисполнување на обврските согласно 
националното и законодавството на ЕУ,

10. Имплементација, 

11. Лошо управување со ресурсот, 

12. Несоодветност и неефикасност на во-
достопанските услуги

По завршување на презентациите беше от-
ворена пленарна дискусија на која присут-
ните имаа можност да постават прашања, 
како и да споделат некои од проблемите 
и предизвиците при своето работење. Дел 
од предизвиците кои беа споделени од 
страна на директорите од ЈКП се однесуваа 
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на проблемите со наплатата, кражбата со 
вода, како и проблемите во однос на бушо-
тини (бунари) и нивното пријавување (ле-
гализирање, начин на користење, контрола 
од страна на инспекциски служби.

Претставникот од ГИЗ, Горѓи Христов и мо-
дераторот Катерина Цаневска –Арсовска 
ги истакнаа следните главни заклучоци 
кои произлегоа од тркалезната маса:

1. Институционална поставеност (Агенција 
за води; регионализација/групирање)

2. Развој на капацитетите и мотивација на 
вработените во ЈКП 

3. Одржување на инфраструктурата и 
воведување на софтвер за менаџмент на 
основните средства.

4. Воспоставување на дата база/плат-
форма 

5. АДКОМ да биде активно вклучен во 
работната група за водни услуги 

6. Неопходен е дијалог и координација 
меѓу засегнатите страни

Христов посочи дека оваа тркалезна маса 
е само почеток на сите средби кои се пла-
нираат да се организираат во претстој-
ниот период, а исто така додаде дека за-
сегнатите страни е потребно да направат 
приоретизирање на клучни предизвици во 
секторот и за истите да се направи план за 
да се изнајдат најдобрите решенија.

13.11.2018
КООРДИНАЦИЈА ВО СЕКТОРОТ 
ВОДНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА - УПРАВУВАЊЕ 
СО СРЕДСТВА И ЈАКНЕЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИ

АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот 
„Регионалната мрежа за јакнење на капа-
цитетите на јавните комунални претприја-
тија“, на 13- ти ноември во Скопје, ја орга-
низираше втората тркалезна маса на тема 
“Координација во секторот водни услуги 
во Република Македонија - Управување со 
средства и јакнење на капацитети“

Главна цел на оваа координација беше 
„Поттикнување на дијалог во секто-
рот водоснабдување и отпадни води 
во Република Македонија за подобре-
но управување со средствата (asset 
management) и јакнење на капацитети-
те на давателите на водните услуги и 
останатите засегнати страни“

Поканети и присутни засегнати страни на 
тркалезната маса: 

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ)

 � Заедница на единици на локалната са-
моуправа (ЗЕЛС)

 � Регулаторна комисија за енергетика и 
вода (РКЕ)

 � Министерство за животна средина и 
просторно планирање

 � Министерство за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство

 � Министерство за локална самоуправа
 � Министерство за транспорт и врски
 � Јавни комунални претпријатија
 � Локална самоуправа
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 � ГИЗ 
 � СЕКО

Модераторот на тркалезната маса, Катери-
на Цаневска – Арсовска го отвори настанот.

Зоран Горгиев, претседател на АДКОМ, 
Ивана Серафимова, претставник од ЗЕЛС, 
беше следната која се обрати на присутни-
те и Андријана Нелкова Чучук од РКЕ имаа 
поздравни говори до присутните. Беа един-
ствени во ставовите дека е добро што се 
организира ваков дијалог меѓу засегнатите 
страни, бидејќи само врз основа на отворен 
дијалог ќе се лоцираат проблемите, ќе се 
види кои се предизвиците и ќе се постават 
цели кои ќе водат кон решавање и подоб-
рување на состојбата. Беше посочено дека 
нема евиденција но и на лошата состојба 
на инфраструктурата за водни услуги. 

Според агендата, следеа презентации од 
страна на консултантите кои беа ангажи-
рани од АДКОМ, во соработка ГИЗ и СЕКО, а 
истите конкретно работа во текот на јуни – 
септември 2018 година, на изработката на 
бизнис плановите и тарифните апликации 
на малите JKP (<10.000 p.e.).

Првата презентација беше од страна на 
консултантот Тони Поповски, кој ги ис-
такна приоритети на политиката за регу-
лирање на цените на водните услуги, ги 
идентификува предизвици на национално 
ниво - со препораки за нивно адресирање, 
а исто така и даде свое објаснување во вр-
ска со функционална платформа за кому-
никација и координација. 

Идентификувани предизвици:

 � Постоечките цени за водните услуги кај 
поголем дел од малите ЈКП (население 
под 10 000 ж) не ги покриваат ниту 
оперативните трошоци за разлика од го-
лемите ЈКП кои минатата година влегоа 
во процес на регулација со нови тарифи 
пресметани на начин да се покријат ми-
нимум оперативните трошоци и аморти-
зацијата на основните средства и да се 
обезбедат средства за ликвидност.

 � Спојување на надлежни организациски 
единици на МЖСПП, МТВ и МЗВШ во интег-
рирана Управа за води и постепена тран-
зиција кон создавање Агенција за води.

 � Инфраструктурата за водни услуги е во 
лоша состојба и претставува закана по 
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функционирањето на поголем дел од 
водоснабдителните и други поврзани 
системи во општините.

 � Окрупнувањето на секторот на даватели 
на водни услуги е можно преку региона-
лизација.

 � Воспоставувањето на националните 
одредници ќе ги направи поцелисходни 
мерките и активностите предложени во 
бизнис плановите на ЈКП (особено повр-
зано со неприходуваната вода и управу-
вањето со човечките ресурси).

 � Во најголем дел од ЈКП законската обвр-
ска за водење сметководство по трош-
ковни и профитни центри е само делум-
но спроведена.

 � Како да се адресира социјалното влија-
ние на цените на водните услуги врз 
најранливите категории на население?

Потоа збор зеде консултантот Горан Анче-
ски, кој им објасни на присутните од што се 
состоела задачата на консултантите, кои 
биле предизвиците, а потоа се задржа на 
главните препораки и мерки за подобру-
вање ба деловните процеси на ЈКП. 

Дел од препораките на кои беше ставен ак-
цент се следните:

 � Усвојување на тарифната методологија 
 � Подобрување на управување со инфра-

структурата во ЈКП
 � Евидентирање на сета водоводна 

инфраструктура во книга на Основни 
средства 

 � Утврдување на воден биланс и влезни 
количини вода во системот

 �  Набавка на проточни водомери за 
главната доводна инфраструктура 

 � Утврдување на технички загуби во 
системот 

 � Трошоци за одржување, оптимизација 
на системот

 � Усогласување на развојните планови на 
ЕЛС и инвестиционите планови на ЈКП

 � Набавка на интегрирано софтверско ре-
шение за сметководствена евиденција 
на приходи и трошоци по водена услуга 
или прилагодување на постоечките 
 � Мапирање на трошоци според водна 

услуга 
 � Подготовка на месечни и квартални 

финансиски извештаи согласно Фи-
нансиска алатка заради мониторинг и 
контрола 

 � Навремена подготовка на План за Јав-
ни Набавки

 �  Оптимализација на оперативни трошоци 
(скапа блок тарифа заради рационал-
ност) 

 �  Подобрување на финансиска ликвид-
ност преку поефикасна наплата 

 � Поефикасна организација заради долго-
рочна одржливост на ЈКП или регионали-
зација 

 � Навремена подготовка на бизнис план/фи-
нансиски план за секоја наредна година

Консултантот Миле Паунковски, во својата 
презентација посочи дека проектот е ус-
пешно завршен и постигнат е голем успех. 
Притоа Паунковски додаде дека пристапот 
за формирање на консултантски тимови со-
ставени од по два надворешни консултан-
ти и два консултанти од јавните комунални 
претпријатија –домаќини, се покажа успе-
шен. Беа презентирани искуствата од реа-
лизираниот проект и исто така итните мер-
ки за подобрување на ЈКП беа потенцирани:

 � Постапката и правилно книжење на от-
писот на ненаплатените побарувања

 � Книжење на набавките и трошењето 
на куќни водомери и дефинирање на 
должничко доверителни односи помеѓу 
јавното претпријатие и корисниците на 
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услугата после инсталирање на водоме-
рите кај корисниците

 � Валоризирање на вредноста на недвиж-
ностите

 � Планирање на инвестициите во недвиж-
ности, постројки и опрема и адекватно 
нивно книжење во сметководство после 
нивната реализација

 � Пренесување на сопственоста на сред-
ствата од општината на јавното кому-
нално претпријатие

 � Вметнување во Методологијата на:
 � Дефинициите на податоците кои се 

користат за пресметка на индикато-
рите

 � Формулата за пресметка на индика-
торите

 � Дефиниција на индикаторите
 � Помош на ЈКП за редовното годишно из-

вестување
Лидија Кочовска, еден од консултантите 
од ЈКП Кочани, ги идентификуваше про-
блемите кои се појавиле за време на изра-
ботката на бизнис плановите, како што се 
различното толкување на одредени поими 
кои се користат при подготовка на табели-
те и индикаторите во различни претприја-
тија, како и организациона поставеност и 
кадровска екипираност. Но, во својата пре-
зентација Дојчинова исто така предложи 
неколку предлог мерки за подобрување:

 � Дефинирање на сопственоста на водна-
та инфраструктура

 � Софтверско решение за сите ЈП
 � Прецизно дефиниран еднозначен поим-

ник
 � Подобрена екипираност и обучен кадар

Андријана Нелкова Чучук во своето изла-
гање додаде дека законот за утврдување 
на водните услуги е потребно да претрпи 

некои измени, како на пример во однос на 
согласноста на одлуката за утврдување на 
тарифа за водна услуга, за која се има рок 
од 150 дена од денот на објавување на ре-
шението за утврдување на тарифата за во-
дна услуга во „Службен Весник на Републи-
ка Македонија”, Дојдено е до заклучок дека 
конкретно рокот од 150 дена одзема прем-
ногу време и овој дел треба да е променет. 

Притоа беше додадено дека по втора-
та фаза на аплицирањето на малите JKP 
(<10.000 p.e.). на седниците се повикуваат 
и градоначалниците и директорите на ЈКП, 
за разлика од првата фаза со поголемите 
ЈКП. Ова било направено со цел и градона-
чалниците да бидат вклучени во овој про-
цес и да видат на каков начин е подготвена 
пресметката на тарифите. 

Нелкова Чучук исто така рече дека пона-
така се очекува и индикаторите на успеш-
носта да бидат подетално објаснети, со 
цел подобро да бидат изработени и самите 
бизнис плановите. 

На пленарната дискусија беше посочено до-
полнително да се работи на платформата на 
РКЕ со што би се олеснило целото аплици-
рање на ЈКП. Нелкова Чучук на тоа одговори 
дека во веќе се превземени чекори и се рабо-
ти на подобување на истата. Беше укажано 
дека треба да се дискутира, но крајно време 
е да се започне веднаш и со реализација на 
плановите и решавање на проблемите.

Модераторот Катерина Цаневска –Арсов-
ска ги истакнаа следните главни заклучо-
ци кои произлегоа од тркалезната маса:

 � Да се работи на финансиски самоодрж-
лив систем на водни услуги.

 � Националниот совет за води да се на-
дополни со претставници на Министер-
ството за локална самоуправа и АДКОМ

 � Зајакнување на капацитетите на ЈКП
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 � Да се обезбеди систем на поврат на тро-
шоци

 � Функционална и ефективна платформа 
за координација и комуникација на за-
сегнатите страни

 � Евидентирање и обнова на основните 
средства

 � Подобрување на ликвидноста на ЈКП, не-
опходна е интервенција од државата

 � Ефикасно искористување на ресурсите
 � Подобрување на финансиското рабо-

тење на ЈКП согласно барањата на регу-
латорот

 � Обука за стручен кадар

ПРЕДЛОЗИ ОД ЈКП 

1. Обука на вработените за следење и про-
ценка на реализација на бизнис планови-
те и формирање на комисија во РКЕ која ќе 
го следи процесот на постигнати резулта-
ти и давање насоки

2. Утврдување на сопственоста на основните 
средства (мрежа, пречистителни станици) 
соработка со Општина во тој поглед.

3. Изготвување на еднозначен поимник (пре-
цизно дефинирање на дефинициите/ пои-
мите од законите методологијата и сл.)

4. Софтверско решение во ЈКП кое ќе овоз-
можи унифицирана рамка на податоци 
и извештаи за Регулаторна Комисија за 
Енергетика.

5. Функционална платформа на регулаторна 
комисија преку која ќе може да се генери-
раат извештаи покрај за регулаторна и за 
совет и за менаџерски тим, детална обука 
за работење и функционирање на плат-
формата од страна на регулаторна коми-
сија за вработените на ЈКП.

6. Подигнување на свеста на менаџерските 
тимови на ЈКП за утврдувањето на тари-
фите, нивно следење и извршување на БП.

7. Годишен извештај РКЕ- унифицирана рам-
ка за сите ЈКП за опис на инвестиции, при-
клучен конзум, одржување на водоводна-
та мрежа и другите податоци кои треба 
да се прикачат како фајл на платформата.

8. Подобрување на законска регулатива за 
ЈКП

9. Потреба од формирање од агенција за 
вода (сите засегнати министерства да зе-
мат учество)

10. Да дискутира во врска со регионализа-
ција на водните системи ( предности и 
негативни страни)

28.11.2018
 КООРДИНАЦИЈА ВО СЕКТОРОТ 
ВОДНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА- „УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА ГЛЕДИШТАТА ВО ОДНОС НА 
ЗАКОНИТЕ ЗАРАДИ ПРИМЕНА НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА БАРАЊАТА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ НА 
ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ БР.183 ОД 
02.10.2018ГОД”

АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот „Ре-
гионалната мрежа за јакнење на капаците-
тите на јавните комунални претпријатија“, 
на 28- ти ноември во Скопје, ја организира-
ше третата тркалезна маса на тема “Коор-
динација во секторот водни услуги во Репу-
блика Македонија 

Главна цена на оваа тркалезна маса беше 
„Усогласување на гледиштата во однос на 
законите заради примена на Правилникот 
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за барањата за безбедност и квалитет на 
водата за пиење бр.183 од 02.10.2018год”

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ)

 � Заедница на единици на локалната са-
моуправа (ЗЕЛС)

 � Министерство за животна средина и 
просторно планирање (МЖСПП)

 � Министерство за здравство-Институт за 
јавно здравје (ИЈЗ)

 � Агенција за храна и ветеринарство ( 
АХВ)

 � Државен санитарен инспекторат (ДСИ)
 � Министерство за економија (МЕ)
 � Министерство за транспорт и врски 

(МТВ)
 � Државен комунален инспекторат (ДКИ)
 � Министерство за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство (МЗШВ)
 � Министерство за локална самоуправа 

(МЛС)
 � Швајцарска развојна агенција (SDC)
 � Германско друштво за меѓународна со-

работка (GIZ)

Модераторот на тркалезната маса, Катери-
на Цаневска – Арсовска го отвори настанот, 
посочувајќи дека основна цел на Коорди-

нацијата е усогласување на гледиштата 
во однос на законите заради примена на 
Правилникот за барањата за безбедност 
и квалитет на водата за пиење бр.183 од 
02.10.2018 год. Задачите на новиот Правил-
ник се јасни, а тоа е хармонизација на на-
шата легислатива со легислативата на ЕУ. 
Целта на овој Правилник е обезбедување 
на безбедна и чиста вода поради заштита 
на здравјето на луѓето од есаканите ефек-
ти од контаминацијата на водата за пиење. 
Има прашања поврзани со директната им-
плементација на членови од Правилникот, 
можни тешкотии или нејаснотии околу при-
мена во пракса. Затоа е неопходен дијалог 
и АДКОМ ја организира оваа дебата.

Зоран Божиновски, претседател на коми-
сијата за водоснабдување и канализација 
на АДКОМ, Ленче Јовановска - АХВ, Михаил 
Кочубовски - ИЈЗ и Љупка Димовска Зајков – 
МЖСПП имаа поздравни говори до присут-
ните. Го поздравија одржувањето на ваква 
дебата бидејќи полезно за сите засегнати 
страни е отворено да се разговара за сите 
можни проблеми кои би се појавиле во те-
кот на имплементацијата на Правилникот 
во пракса. Говорниците имаа заеднички 
ставови дека присутноста на голем број на 
учесници и засегнати страни во имплемен-
тација на Правилникот е добар индикатор, 
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но и дека организирањето на една ваква 
тркалезна маса е одлична можност да се 
продискутира за правилникот.

Зоран Божиновски ги пренесе заклучоците 
на седницата на Комисијата за контрола 
и обработка на вода. Комисијата, рече, ги 
систематизираше дискусиите кои доведоа 
до потребата од продолжување на дија-
логот со цел дообјаснување на прашања-
та кои ќе овозможат целосна примена на 
Правилникот при што беа донесени следи-
ве предлог заклучоци:

1. Да се организира состанок со Министер-
ствата кои имаат надлежност поврзани 
со вода заради усогласувања во врска 
со локацијата за контрола( во едни акти 
тоа е на водомерот на влез во објектот 
кај корисникот во други акти тоа е сла-
вината кај корисникот) која предизви-
кува значајни несогласувања и непред-

видени обврски кај дистрибутерите на 
вода. Да се поканат: Министерство за 
здравство, Министерство за животна 
средина, Министерство за транспорт и 
врски, Министерсво за земјоделие и во-
достопанство, Министерство за еконо-
мија и други агенции 

2. Да се донесе став со кој се бара од Вла-
дата на Република Македонија да ги зго-
леми капацитетите( кадровски, простор-
ни , опремски) на Агенцијата за храна и 
ветеринарство како и на Институтот за 
јавно здравје на Република Македонија, 
за да можат институциите да одговорат 
на зададените обврски што произлегу-
ваат од примената на Правилникот.

3. Да се побара и добие консултатнска 
помош за дистрибутерите на вода во 
врска со примената на стандардите за 
опрделување на степен на ризик повр-
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зан со начинот, обемот и карактерот 
на местата за земање на примероци за 
опрделување на квалитетот на водата 
во дистрибутивниот систем. Во смисол 
на воведување на принципите на СЗО 
поврзани со плановите за сигурност и 
санитација како надградба на НАССР 
принципите кои се пак предуслов за 
спроведување на препораките од Пра-
вилникот.

Љупка Димовска Зајков – МЖСПП рече 
дека на изминатите тркалезни маси кои 
АДКОМ ги организираше, таа имала свои 
забелешки односно ја потенцирала важ-
носта на овој правилник. Односно дека до-
несувањето на ваков тип на правилник е 
од големо значење, бидејќи преку истиот 
е пропишуваат барањата за безбедноста и 
квалитетот на водата за пиење. 

Прим. Др Ленче Јовановска-АХВ, експерт и 
еден од изготвувачите на Правилникот, ги 
образложи целите за измената на постоеч-
киот Правилник , тенденциите и потребата 
од усогласување со актите на ЕУ. Јованов-
ска стави акцент на тоа дека Република 
Македонија како земја кандидат за член-
ство во Европската Унија (ЕУ) тежнее кон 
синхронизирање на националното зако-
нодавство кон тоа на ЕУ. Па оттаму и при-
чината за овој нов правилник. Јовановска 
додаде дека навистина било тешко еден 
ваков правилник да биде донесен, бидејќи 
истиот морал да помине низ повеќе фил-
три, односно институции. 

Михаил Кочубовски - ИЈЗ исто така додаде 
дека за изработката на еден ваков пра-
вилник не е воопшто лесен чин. Тој додаде 
дека и претходниот правилник бил во ред, 
меѓутоа одредени новини од ЕУ недостасу-
вале. Во новиот е додаден Water Safety Plan 
кој е обврска на ЈКП да го изработуваат и 
да го доставуваат до АХВ. Кочубовски рече 
дека ЈКП се веќе делумно запознаени со 

овој Water Safety Plan, бидејќи досега спо-
ред стариот правилник ЈКП подготвувале 
НАССР. 

На пленарната дискусија присутните реа-
гираа конкретно на „дел Г“ од правилни-
кот каде се бара од ЈКП да земаат мостра, 
од славината од корисникот. ЈКП остро ре-
агираа на ова и бараа да биде изменето во 
правилникот. 

Присутните истакнаа дека е потребно да 
биде донесен правилник кој на ЈКП ќе им по-
могне во текот на работењето, па затоа од-
редени членови треба да бидат изменети. 

Беа дискутирани конкретни забелешки од 
кои произлезе дека е потребно да се раз-
граничат одговорностите поврзани со ква-
литетот на водата меѓу другото и зарди 
различниот приод на Законот за комунал-
ни дејности и Законот за водоснабдување 
и одведување од една страна и Законот за 
води и Законот за безбеност на храна така 
да давателите на услугите-дистрибутери-
те на вода бидат одговорни за квалитетот 
до мерилото во објектот а за состојбата на 
внатрешната инсталација во објектите би-
дат сопствениците при што би се испочиту-
вале критериумите за безбедност на водо-
снабдувањето согласно важечките норми.

Да се пропишат прецизни постапки за слу-
чајни загадувања, елементарни непого-
ди или други состојби кои ќе го нарушат 
квалитетот на водата краткотрајно или на 
подолг период. Во смисол на оперативни 
постапки за реализација на плановите за 
надминување на ризиците при водоснаб-
дувањето во најкраток можен период со 
цел заштита на потрошувачите.

Да се преиспитаат техничките прашања во 
врска со складирањето на гасовитиот хлор 
во рамките на оперативно изводливи кри-
териуми.
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Кочубовски наведе дел од забелешките 
од технички карактер кои пристигнале до 
него а биле констатирани од Центрите за 
јавно здравје поврзани со потребата од до-
прецизирање на одредени прашања или 
отстранување на технички пропусти. 

Беше констатирано дека забелешките тре-
ба да се преработат и групираат и во фор-
ма на предлози за измена и дополна на ос-
новниот текст достават до изготвувачот на 
разгледување. 

Ако е потребно дијалогот да продолжи се 
со цел добивање на современ документ кој 
ќе се реализира во целост што беше интен-
ција на сите дискутанти.

Кочубовски напомена дека тој стои на рас-
полагање со цел да бидат организирани 
обуки и да им се помогне на ЈКП со цел по-
лесно спроведување на Правилникот. 

Лолита Стојановска, извршен директор на 
АДКОМ рече дека АДКОМ уште пред да биде 
донесен овој правилник започна со под-
готовките за организирање на обуката на 
тема „Безбедност на вода и управување со 
кризи: Основи на континуитет на работење 
за управување со ризици од катастрофа.“ За 
истата материјалите се спремни и ќе биде 
спроведена во текот на 2019-та година. 

Модераторот Катерина Цаневска –Арсов-
ска ги истакнаа следните главни заклучо-
ци кои произлегоа од тркалезната маса: 
Правилникот е добра основа и сите сакаме 
негова имплементација, да се продолжи со 
дијалогот, да се работи на отстранување на 
вистинските потешкотии и да се направат 
неопходните измени за примена на Правил-
никот во пракса, да се укаже дека за оваа 
област има несоодветен и недоволен ка-
дар, за оваа значајна тема да има правилно 
информирање, АДКОМ да ја реализира поч-
натата активност за неопходните обуки.

18.12.2018
КООРДИНАЦИЈА ВО СЕКТОРОТ 
ВОДНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА- ЗАКОНСКАТА 
РЕГУЛАТИВА ВО СЕКТОРОТ ВОДИ

АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот 
„Регионалната мрежа за јакнење на капа-
цитетите на јавните комунални претприја-
тија“, на 18- ти декември оември во Скопје, 
ја организираше четвртата тркалезна маса 
на тема “Координација во секторот водни 
услуги во Република Македонија 

Учесници беа:

 � Асоцијација на даватели на комунални 
услуги (АДКОМ)

 � Претставници на единици на локалната 
самоуправа 

 � Министерство за информатичко опш-
тество и администрација (МИОА

 � Министерство за локална самоуправа 
(МЛС) 

 � Претставници на Јавните комунални 
претпријатија (ЈКП)

На почетокот модераторот Катерина Ца-
невска-Арсовска посочи дека цел на сред-
бата е координација и создавање синер-
гија во развојот на секторот на комунални 
дејности помеѓу централната и локалната 
власт. Она за што треба отворено да се 
разговара е проблемот со законската регу-
латива со кој се соочуваат ЈКП. Тие работат 
според одредбите на три закона: Законот 
за административни службеници, Законот 
за вработени во јавниот сектор и Законот 
за јавните претпријатија.

Горан Козаров член на УО на АДКОМ и и ди-
ректор на ЈП „Водовод’ Битола, во своето 
поздравно обраќање рече дека средбата е 
значајна и неопходни се вакви почести со-
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станоци за да се говори отворено за про-
блемите со цел изнаоѓање на најдобри и 
најприфатливи решенија.

Александар Бајдевски-заменик министер 
за информатичко општество и админи-
страција рече дека прашањето колку вра-
ботени во јавниот сектор треба да имаме, 
најчесто зависи и од капацитетот и од соп-
ствениот избор на државата, особено ако 
се има предвид дека за оваа област нема 
заедничка европска регулатива со која 
земјите треба да бидат усогласени. Бајде-
ски најави дека во широк консултативен 
процес, од почетокот на наредната годи-
на, ќе се работи на измени на законот за 
вработените во јавниот сектор и законот за 
административни службеници во насока 
на намалување на ризиците од политиза-
ција во постапките за селекција при вра-
ботување, но и на унапредување на оце-
нувањето, дисциплинската одговорност и 
други институтиции.

Прашањето на статусот и правната полож-
ба на вработените во јавните претприја-
тија, останува отворено и поради фактот 
што недостасуваат критериуми и стандар-
ди при основањето на јавните претприја-

тија, како и критериуми и стандарди во од-
нос на квалитетот на работата.

Марија Валакова, Член на правна комиси-
ја на АДКОМ-ЈП Плаваја Радовиш ги изло-
жи предлозите за измени во Законот за 
административни службеници, Законот 
за вработени во јавниот сектор и Законот 
за јавните претпријатија од Правната ко-
мисија на АДКОМ. Најгорливо прашање е 
прашањето за платите, за што предлагаат 
да се донесе Закон за плати, за да можат 
да се избегнат проблемите кои се јавуваат 
при пресметката и исплатата на платите 
на вработените а сите се вработени во исто 
ЈКП. Во врска со покачување на платите на 
административните службеници во износ 
од 5%, побара одговор дали за вработени-
те во јавниот сектор што не се буџетски 
корисници покачувањето е можност или 
обврска и дали само на административни-
те службеници ќе се исплаќа и како ЈКП ќе 
го спроведат тоа знаејќи го фактот дека 
тие се финансираат само од извршена-
та наплата за извршените услуги спрема 
граѓаните. Исто така огромен проблем е 
нерегулираноста на законските норми со 
кои ЈКП се соочуваат, во самиот закон за 
вработени во јавниот сектор, сите, без раз-
лика на која група вработени припаѓаат се 
вработени во јавен сектор што индицира 
на тоа дека треба да ги применуваат од-
редбите на колективниот договор за јавни-
от сектор, но од друга страна има колекти-
вен договор кој се однесува на комунални-
те дејности и кој е во тотална колизија со 
колективниот договор за јавниот сектор и 
сите закони под кои се подведоа јавните 
комунални претпријатија, што доведува до 
тоа да сите јавни комунални претпријатија 
се соочуваат со бројни судски постапки кои 
во последно време станаа тренд и за кои 
судовите водени од некоја стара судска 
пракса досудуваат во корист на вработе-
ните. Јавните претпријатија имаат проблем 
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и со делот на плановите за вработување, бидејќи се 
предвидени калкулации со предвидувања на врабо-
тени од националностите со што се доведуваат во 
ситуација во која огласите паѓаат или да мора пов-
торно да се објавуваат.

Одговор даде заменик министерот Бајдевски кој по-
сочи дека ќе се работи да се надмине проблемот за 
нееднаквост на платите и дека за иста работа тре-
ба да има иста плата. Зголемувањето од 5% се од-
несува на буџетските корисници. Балансерот е врз 
основа на Пописот од 2002 година и има проблеми 
во приманета. Најави ново решение на почетокот на 
наредната година, каталогот се ажурира.

Емил Јанески, директор на ЈП „Водовод и канализа-
ција“ Прилеп имаше презентација на тема: Симу-
лација на одредување на плата според Законската 
регулатива.

Јанески посочи на проблемот на неусогласување на 
висината на платите, особено кај вработените со 
средно образование.

На неговата симулација и изготвени пресметки 
објаснување даде Биљана Николовска Жагар од 
МИОА, која посочи дека е недозволиво секој сам 
да ги уредува платите. Ќе се изготви нов Закон за 
плати, но рамката е неопходна, и овие проблеми не 
може веднаш денес да се решат.

Г-ѓа Лолита Стојановска, извршен директор на АД-
КОМ, ги презентираше наодите од Анкетата за пот-
ребите и интересот на ЈКП за јакнење на капаците-
тите на вработените. Анкетата покажа дека кај ЈКП 
постои голем интерес за обуки, како технички така 
и генерички. Г-ѓа Стојановска информира дека АД-
КОМ врши технички обуки за ЈКП, а го постави пра-
шањето дали АДКОМ може да се вклучи во испора-
ката и на генерички обуки за истите, со оглед на 
потребата од нивно прилагодување за потребите 
на ЈКП. Исто така беше нагласено да се разгледа и 
можноста сертификатите кои би ги издал АДКОМ да 
бидат признаени во процесот на оценка на вработе-
ните. Во поглед на обуките и нивната неопходност 
се согласи и Заменикот министер г-ин Бајдевски. 
Г-ѓа Стојановска ја потенцира потребата за продол-
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жување на дијалогот со МИОА во поглед на 
обуките и јакнењето на капацитетите на 
ЈКП.

Ромео Ивановски од ЈП „Водовод “ Кумано-
во предложи, со што се согласија и присут-
ните од јавните претпријатија, од Законот 
за административни слуќбеници да се из-
земат Јавните претпријатија формирани од 
општините. Со тоа Јавните претпријатија 
основани од општините согласно Законот 
за локална самоуправа ќе останат во на-
длежност на општините.

Директорот на ЈПКД „Брегалница“ Делчево 
Стојче Стојковски, со писмен допис, посо-
чувајќи го својот личен пример, предложи 
во Законот за вработени во јавниот сек-
тор да се изврши измена на член 31 став 
1 со кој на јасен и недвосмислен начин во 

остварувањето на правото на мирување на 
работниот однос ќе бидат опфатени и име-
нуваните директори на ЈП, а по истекот на 
мандатот да му се даде рок од 10-15 дена 
да заснова работен однос во тоа ЈП на ра-
ботно место соодветно на неговата струч-
на спрема. 

Како заклучок од Координацијата беше по-
сочено заеднички да се работи на координа-
ција и синергија меѓу централната и локал-
ната власт во развојот на комуналните пре-
тпријатија, за заокружување на оваа тема 
ќе биде неопходен дијалог и со претставни-
ците на Европската комисија кои го мони-
торираат процесот на реформа на јавната 
администрација. Она што е најзначајно и на 
што сите треба да работат е граѓаните да 
добијат брзи и квалитетни услуги.
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RCDN е регионална мрежа која овозможува 
подобрувања дури и во најтешките услови, 
преку постојано креирање на иновативни 
решенија за знаење и идеи за подобри пер-
форманси и на општините и на водоводни-
те претпријатија во обезбедување на водо-
снабдување и санитарни услуги во земјите 
од Западен Балкан, преку заедничко спро-
ведување на иновативни, високо квалитет-
ни, стандардизирани, прифатливи и на-
менски производи за развој на капацитети.

 � КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕТО ОДРЖЛИВИ УСЛУГИ ЗА ВОДО-
СНАБДУВАЊЕ И САНИТАРНИ УСЛУГИ ВО 
ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Еден од клучните предизвици на општи-
ните и јавните водоводни претпријатија за 
обезбедување одржливо водоснабдување 
и санитарни услуги на граѓаните од Запа-
ден Балкан се недоволните менаџерски 
и технички компетенции, како и лошите 
финансиски резултати, во комбинација 
со комплексна институционална поставе-
ност. Додека инфраструктурните инвести-
ции, честопати во фокусот на Меѓународ-
ните финансиски институции и донатори, 

се од суштинско значење за обезбедување 
на висококвалитетни, економични и инклу-
зивни услуги за водоснабдување и канали-
зација, искуството покажа дека тие треба 
да се усогласат конзистентно со подобру-
вање на менаџерските и оперативните ка-
пацитети, истовремено и на општините и 
на јавните водоводни претпријатија.

Од една страна, општините имаат закон-
ска одговорност за испорака на услугите 
за водоснабдување и санитарни услуги на 
граѓаните, тие се сопственици на основ-
ните средства и имотот и ги донесуваат 
клучните стратешки одлуки. Од друга 
страна, водоводните претпријатија, всуш-
ност, ги обезбедуваат услугите на граѓа-
ните, тие управуваат со основните сред-
ства и имотот и ги носат секојдневните 
оперативни одлуки.

Воведувањето на современи стандарди за 
управување и подобрување на услугите 
за водоснабдување и канализација бара 
од општините, кои се основачи и стра-
тешки носители на одлуките за јавните 
водоводни претпријатија, претходно да 
ги разберат главните цели и приоритети. 
Како последица на тоа, значајни промени 

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИ 
(RCDN) ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И САНИТАРНИ УСЛУГИ
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во подобрување на општинските услуги 
може да се постигнат само преку интерак-
ција на клучните чинители, истовремено и 
општините и водоводните претпријатија. 
Сепак, комуникацијата и соработката 
меѓу овие институции не функционира се-
когаш најдобро.

Општините и водоводните претпријатија 
често бараат поддршка од нивните на-
ционални здруженија за обезбедување 
на мерки за развој на капацитети. Сепак, 
квалитетот и опсегот на мерките за раз-
вој на капацитетите значително се разли-
куваат и се силно поврзани со капаците-
тите на самите здруженија. Повеќето од 
националните здруженија на водоводни 
претпријатија и општини во Западен Бал-
кан немаат доволно ресурси за да изгот-
ват политики и да креираат квалитетни 
мерки за развој на капацитетите за рела-
тивно мала група професионалци во нив-
ните земји и да ги спроведат систематски 
и ефикасно. Мерките за развој на капаци-
тети се најчесто дополнувања на инфра-
структурни проекти кои се финансирани 
од страна и кои главно се фокусираат на 
подобрување на индивидуалните перфор-
манси на крајниот корисник, но ретко се 
случуваат одржливи и системски ефекти 
на прелевање на институционално ниво.

 � RCDN КАКО ОДГОВОР НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ 

Со цел да се одговори на овие предизви-
ци, беше дизајниран регионален проект 
со времетраење до крајот на 2020 година 
за воспоставување на самоодржлива Ре-
гионална мрежа за развој на капацитети 
за услугите за водоснабдување и санитар-
ни услуги.

RCDN е партнерство на 16 национални 
здруженија - 7 здруженија на општини и 
9 здруженија на водоводни претпријатија 
во 6 земји во регионот (Албанија, Босна и 
Херцеговина, Косово, Македонија, Црна 
Гора и Србија). Здружението на даватели 
на комунални услуги во Република Маке-
донија (АДКОМ) е еден од членовите на 
Мрежата.

Проектот кој ја поддржува Регионалната 
мрежа за развој на капацитети е управу-
ван од Германската агенција за меѓуна-
родна соработка (ГИЗ) - Отворен региона-
лен фонд за модернизација на општински-
те услуги (ОРФ ММС), во име на швајцар-
скиот Државен секретаријат за економски 
прашања (SECO) и Германското сојузно 
министерство за економска соработка и 
развој (BMZ).

Проектот го спроведува Тим за имплемен-
тација на проектот (ТИП) кој се состои од 
три регионални мрежи: Мрежа на здру-
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женија на локални власти на ЈИЕ (NALAS), 
Меѓународното здружение на компании 
за водоснабдување во Дунавското сливно 
подрачје (IAWD) во Австрија и Аквасан мре-
жата во Босна и Херцеговина (AQUASAN).

 � ФОКУС НА RCDN 

Главната цел на RCDN е да ја зголеми 
ефективноста и ефикасноста на водовод-
ните претпријатија во земјите од Западен 
Балкан, придонесувајќи за подобри услуги 
за поголем број групи од населението кои 
добиваат пристап до вода за пиење и са-
нитарни услуги и исполнување на Acquis 
Communautaire за животна средина на Ев-
ропската унија (ЕУ).

За да се постигне ова, RCDN има главен 
фокус на три клучни приоритетни обла-
сти: 1) Развој на партнерските здруженија, 
2) Понуда на производи за развој на капа-
цитети и нејзина испорака и 3) Воспоста-
вување партнерства и овозможување на 
поволна средина за развој на капацитети.

 � RCDN ПОНУДА НА ПРОИЗВОДИ ЗА РАЗ-
ВОЈ НА КАПАЦИТЕТИ 

RCDN ја надградува и интегрира постој-
ната понуда за развој на капацитети, 
како на регионално, така и на национал-
но ниво, и го олеснува проширувањето и 
понатамошната репликација во целиот 
регион. Зајакнувањето на капацитетите 
на здруженијата на општините и водовод-
ните  претпријатија за заедничка испора-
ка на производи за развој на капацитети 
е суштината на методолошкиот пристап. 
Проектот ја обезбедува неопходната по-
мош за воведување и подобрување на 
функционалните способности, процедури 
и инструменти кои им овозможуваат на 
партнерските здруженија на RCDN, вклу-

чувајќи го и АДКОМ, да обезбедат испора-
ка на ефикасен начин производи за развој 
на капацитети за кои се плаќа надоместок 
до водоводните претпријатија и општини-
те, . Главната идеја е да се збогати реги-
оналната понуда на производи за развој 
на капацитети што се користи на нацио-
нално ниво од страна на здруженијата на 
водоводните претпријатија и општините.

Крајните корисници на производите за 
развој на капацитети се врвните и средни-
те менаџери од општинските и регионал-
ните водоводни претпријатија и одговор-
ните службеници во општините.

Почетната понуда на RCDN за развој на 
капацитети за општините и водоводните 
претпријатија преку национални здруже-
нија вклучува:

 � Kапитални проекти за инвестиции во ин-
фраструктура во секторот за водоснаб-
дување и санитарни услуги

 � Интегрирано управување со основните 
средства и имотот

 � Развој на компетенции на избраните 
општински функционери за услуги за  
водоснабдување и санитарни услуги

 � Учење од колеги за успешни инфра-
структурни проекти за собирање и 
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третман на отпадни води.
RCDN го поддржува развојот на ткн. «ком-
бинирана» програмска секвенца од произ-
води за развој на капацитети која се ба-
зира на постоечки производи кои веќе се 
успешно тестирани во пракса во регионот, 
но исто така и во други земји низ целиот 
свет. Секвенцата вклучува комбинација 
на курсеви/материјали од постојните про-
изводи со интерактивни елементи како 
што се вебинари (онлајн семинари), онлајн 
конференции, е-учење и други елементи 
за трансфер лице-в-лице, како што се пре-
зентации за планирање на активности, 
посети на терен, размена меѓу засегнати 
страни и колеги, итн.

RCDN обезбедува поддршка на национал-
ните здруженија во усвојувањето на Стан-
дардите за квалитет во испораката на 
производи за развој на капацитети и вос-
поставување  на механизми за обезбеду-
вање на квалитет. На тој начин, мерките 
за развој на капацитетите што ги обебе-
дуваат партнерските здруженија во сите 
6 земји од Западен Балкан се со висок и 
споредлив квалитет.

RCDN поддржува и развој на нови произ-
води за развој на капацитет според потре-
бите. Следниве производи се моментално 
во фаза на развој и наскоро ќе им бидат 
достапни на водоводните претпријатија и 
општините:

 � Подобрена испорака и промоција на про-
изводи за развој на капацитети преку 
локална меѓусебна размена 

 � Почетно планирање и натамошно упра-
вување со услугите за отпадни води

 � Програма за развој на капацитети за 
постојните пречистителни станици за 
отпадни води.

 � КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ 
МОЖНОСТИ ВО ЗЕМЈИТЕ 

RCDN ги поддржува националните здруже-
нија да бидат признаени како клучни да-
ватели на услуги за водоснабдување и са-
нитарни услуги. Националните здуженија 
се оспособуваат да ги искористат постоеч-
ките можности на пазарот и случувањата 
во секторот за да воведат нови пристапи 
и соработка со различни засегнати страни.

Преку RCDN, АДКОМ ги поддржа водовод-
ните претпријатија во Македонија за фи-
нализирање на 35 тарифни модели, 31 за 
мали водоводни претпријатија и ажурира-
ни за 4 поголеми. Во овој процес, АДКОМ 
организираше 5 национални меѓусебни 
размени помеѓу 5 поголеми и 30 помали 
водоводни претпријатија за подготовка 
на Бизнис планови и Планови за прилаго-
дување на тарифи. Како резултат на тоа, 
до Регулаторната комисија за енергетика 
беа поднесени 34 барања за тарифи.

RCDN веќе обезбеди поддршка на АДКОМ 
за насочување на дијалогот на национал-
ните чинители и организирање на соста-
ноци на тркалезна маса за координација 
во секторот за вода во Македонија. 

Последно, но не и најмалку важно, RCDN 
исто така обезбеди и поддршка за органи-
зирање на конкретни сесии на Конферен-
цијата на АДКОМ што се одржа од 24 - 26 
април 2018 година во Охрид.

 � ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА RCDN

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕКОВНИТЕ 
АКТИВНОСТИ И ПОНУДАТА ЗА ПРОИЗВОДИ 
ЗА РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИ, ПОСЕТЕТЕ 
ЈА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА RCDN 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RCDN-
216738105758120/?REF=PAGE_INTERNAL 
И LINKEDIN ПРОФИЛОТ НА RCDN HTTPS://
WWW.LINKEDIN.COM/IN/REGIONAL-CAPACITY-
DEVELOPMENT-NETWORK-RCDN-806A38164/
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Новости
од ЈКП

ЈП „ВОДОВОД“ БИТОЛА ПРОСЛАВИ 
90 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ 

Со присуство на вработените, менаџер-
скиот тим, градоначалничката на Бито-
ла, претседателот на Советот, советници, 
менаџерски тимови на останатите јавни 
претријатија, деловни партнери, пора-
нешни вработени и голем број на гости, 
јавното комунално претријатие „Водовод“ 
го прослави големиот јубилеј, од 90 годи-
ни постоење.За големиот јубилеј, за рабо-
тењето на ова јавно битолско претријатие, 
за идните планови зборуваше директорот 
Горан Козаров, кој рече дека и во иднина 
сите вработени во ова претријатие ќе се 
трудат секогаш во домот и на работните 
места битолчани да имаат здрава вода за 

пиење, а индустриските капацитети да 
имаат доволно технолошка вода.-Чест и 
голема обврска за мене заедно со врабо-
тените да обезбедиме квалитетна вода, 
бидејќи квалитетната вода е живот за би-
толчани. Секој наш напор е мервил и ва-
жен за нашиот успех. 90 години се многу, 
но ништо не е многу да дадам се од себе, 
заедно со тимот на вработените во јавното 
претријатие “Водовод“, да бидеме подо-
бри во годините пред нас. Тоа е најмалку 
што можеме да направиме за битолчани 
и за новите генерации, бидејќи водата е 
магија, а ние сме тука да создадеме нови 
моменти и спомени, рече директорот на 
“Водовод“, Горан Козаров.На вработените 
големиот јубилеј им го честита и градона-
чалничката на Битола, м-р Наташа Петров-
ска, која имаше емотивно обраќање на 
прославата, бидејќи како рече посебно е 
поврзана со ова јавно претпријатие, неј-
зиниот татко целиот работен век го поми-
нал во ова претријатие и затоа најпрво ги 
поздрави сите пензионери кои работеле 
во “Водовод“.-Што сме ние без еден од 
најважните ресурси, водата. Токму затоа 
овој ден е значаен не само за работење-
то на јавното претријатие “Водовод“, туку 
за сите нас битолчани. Сакам да се забла-
годарам на сите вработени за фамилијар-
ната соработка, за соработката со мојот 
татко, со кој многупати споделувавме што 
се случува во тоа јавно претријатие и како 
истото се движи. Можам слободно да твр-



НОВОСТИ ОД ЈКП

65

дам дека станува знот за претпријатие 
кое навистина работи во интерес на граѓа-
ните. Во оваа прилика сакам да им поса-
кам добро здравје на сите сегашни вар-
ботени, ентизијазам и волја да успеат во 
сите замислени проекти. Да успееме сите 
заедно бидејќи водата е благодет кој на 
сите нам ни е потребен, рече градоначал-
ничката на Битола, м-р Наташа Петров-
ска.По двете обраќања беше прикажан и 
документарен филм за јавното претрија-
тие “Водовод“ кој е снимен специјално за 
овој голем јубилеј.На крајот беа доделени 

благодарници на истакнати вработени во 
јавното претријатие и на поранешни вра-
ботени, сега пензионери, кои во измина-
тиот период за време на своето работење 
во “Водовод“ дале придонес во развојот.
Благодарници беа доделни и на компании 
кои блиску се поврзани со работењето на 
“Водовод“, како “Стрежево“, Центарот за 
јавно здравство, РЕК “Битола“, Клиничка-
та болница и други.Прославата се одржа 
во ресторанот “Вила Виста“, а за забавни-
от дел, кога сите заедно се дружеа, се по-
грижи групата “Деспина“.

Превземено од: https://bitolanews.mk/2018/10/26/%D
0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D
0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D
0%B0%D0%B2%D0%B8-90-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%9A%D0%B5/ 
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ТУРИСТИЧКАТА НАСЕЛБА БЕРОВСКО 
ЕЗЕРО ДОБИ ФИЛТЕР СТАНИЦА ЗА 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Во туристичката населба Беровско Езеро 
конечно е решен долгогодишниот проблем 
со водата за пиење, кој претставуваше про-
блем пред се од хуман, но и од економски, 
туристички и развоен карактер.

Со завршувањето на имплементацијата на 
проектот „Градење на инфраструктура за 
одржлив развој на туризмот“, туристичката 
населба Беровско Езеро доби водоснабди-
телен сyстем, преку кој ќе се обезбеди без-
бедна вода за пиење за 1000 еквивалент 
жители, на задоволство на туристите и ло-
калното население.

Тоа подразбира изградба на филтер ста-
ница и систем за водоснабдување со кој се 
опфатени: транспорт, третман и склади-
рање на вода. За таа намена се изградени 
повеќе објекти: пумпна станица, потисен 
цевковод, фабрика за преработка на вода 
и резервоар.

 Овој проект е ко-финансиран од Европска-
та Унија преку Интеррег – ИПА програмата 
за прекугранична соработка Бугарија – Ма-
кедонија.

Вкупен буџет на проектот изнесува 498 
052.54 € , од кои со 291 596 €, Општина Бе-
рово го реализирање проектот, а со 206 456 
€ партнерската Општина Сандански од Р, 
Бугарија реализираше проект.

Времетраење на проектот е 24 месеци.
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ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ БИТОЛА  
„ОТВОРЕН ЕКО ЦЕНТАР“ 

Oтворен “Еко центар“

По повод Европскиот ден на соработка 
во присуство на градоначалничката на 
Општина Битола, ЈП Комуналец Битола от-
вори „Еко центар“ за едукација на теми 
од заштита и унапредување на животната 
средина наменет за зголемување на свеста 
на младите, меѓутоа и на сите граѓани во-
општо. Во истиот ќе следуваат активности 
на еко патроли, еко проекти, еко работил-
ници, со кои што на младите ќе им расне 
свеста за тоа како треба да се грижиме за 
животната средина, која што опфаќа по-
веќе сегменти, не само воздухот, кој што 
најмногу беше третиран во изминатиот пе-
риод во Општина Битола.
Превземено од: http://www.komunalecbt.com.mk/o%
D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%80/ 



НО
ВО

СТ
И 

ОД
 ЈК

П

68

Со јапонски грант и  
помош од УНДП

ГЕВГЕЛИЈА ДОБИ ДЕПОНИЈА ПО 
ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ВРЕДНА 
980.000 ЕВРА

Градоначалникот на општина Гевгелија, 
Сашо Поцков, амбасадорката на Јапонија 
во земјава, Кеико Ханеда и претставничка-
та на УНДП, Луиза Винтон присуствуваа на 
свеченото предавање во употреба на де-
понијата за комунален отпад во Гевгелија, 
вредна 980.000 евра. Депонијата кај Гевге-
лија зафаќа површина од 20.000 метри ква-
дратни, има капацитет од 50 тони отпад 
дневно и ќе биде од времен карактер за 
период од пет години.

Депонијата е прва од ваков тип во Македо-
нија, градена според стандардите на ЕУ за 
што градоначалникот Сашо Поцков изрази 
посебна благодарност до јапонската влада 
за доделениот грант и на УНДП за помошта 
при реализацијата на проектот.

„За нас ова е капитален еколошки проект кој 
ги решава најгорливите проблеми во општи-
на Гевгелија. За време на бегалската криза за 
нас особено беше значајна помошта од УНДП 
која донираше комунална опрема, возила за 
транспорт и финансиски ја подржа изград-
бата на бунарите за вода кај Вардар, а беше 
крунисана со грантот од Јапонија кој овозмо-
жи да се изгради оваа модерна депонија која 
ќе создаде услови за затворање на дивата 
депонија кај Сува река и најмодерен третман 
на комуналниот отпад”, рече Поцков.

Амбасадорката на Јапонија, Кеико Ханеда, 
посочи дека состојбата на луѓето секогаш 
е приоритет за Јапонија и дека проектот кој 
што е имплементиран од страна на УНДП и 
Општина Гевгелија ќе го подобри квалите-
тот на животот на граѓаните.

„Се надевам дека накоро ќе се вратам во 
Гевгелија за да видам како работи депо-
нијата и како придонесува за подобар жи-
вот на луѓето”, рече Ханеда.

Претставничката на УНДП, Луиза Винтон, 
рече дека е горда што нејзиниот мандат во 
Македонија завршува со извонреден про-
ект во Гевгелија што може да го следат и 
другите општини во државата.

„Мислам дека депонијата во Гевгелија ќе 
стане место каде ќе може да дојдат обич-
ните граѓани, сите други градоначалници и 
министри да видат дека депонијата изгра-
дена според стандардите на ЕУ не претста-
вува обично ѓубриште и обична дупка за 
отпад”, изјави Винтон.

Превземено од https://www.mkd.mk/makedonija/
gevgelija-dobi-deponija-po-evropski-standardi-vredna-
980000-evra 
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ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КРИВА ПАЛАНКА 
НАБАВИ НОВИ КОНТЕЈНЕРИ И КАНТИ 
ЗА СМЕТ ЗА ДОМАЌИНСТВА

Jавното претпријатие „Комуналец“ од Кри-
ва Паланка набави нови десет контејнери 
за смет што се поставени на различни ло-
кации на територијата на општината, ин-
формираат од претпријатието.-Во измина-
тиот период на подрачјето на градскиот и 
приградски реон поставени се десет нови 
контејнери, додека старите се сервисираат 
и оспособуваат за повторно користење. На-
бавени се и нови канти за смет за домаќин-
ства кои граѓаните можат да ги набават по 
цена од 960 денари, изјави директорот на 
ЈП „Комуналец“ Миле Марковски. Информи-
ра дека променет е и режимот на собирање 
смет на подрачјето на општината.

Превземено од https://mia.mk/2018/11/p-komunalec-
kriva-palanka-nabavi-novi-konte-neri-i-kanti-za-smet-
za-doma-instva/
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ЈП „Водовод и Канализација“ 
Скопје

НОВА УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО 
ПЛАЌАЊЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА

„Плати брзо“ е новата web услуга за елек-
тронско плаќање на сметките за вода. Пре-
ку оваа услуга ЈП Водовод и канализација 
– Скопје на своите корисниците им овозмо-
жува онлајн плаќање на фактурите без да 
биде потребно да се регистрираат во сис-
темот – Мој Водовод.

На елетронскиот сервис „плати брзо“ со 
внесување на фолио бројот од фактурата 
корисниците на услугата можат да извр-
шат плаќање со кредитна или дебитна кар-
тичка без провизија.

Дополнително на електронскиот систем 
претпријатието ги овозможува сите шал-
терски услуги како:

 � започнување процедура за ажурирање 
на личните податоци;

 � преглед на долгот;
 � плаќање на сметки или рати, (со било 

која Visa, Maesto или Mastercard картич-
ка издадена од домашна или странска 
банка);

 � ажурирање на состојбата на потрошу-
вачка на Вашиот водомер;

 � пријавување дефект;
 � електронска достава на месечна факту-

ра или целосно исклучување на печате-
ната достава на сметки;

Плаќањето преку„плати брзо“ може да се на-
прави преку линкот: https://e.vodovod-skopje.
com.mk/InstantPayment.aspx 

Превземено од:  https://plusinfo.
mk/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-
%D0%B1%D1%80%D0%B7%D0%BE-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83
%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%BF-%D0%B2%D0%
BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 
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ЈП „Водовод и Канализација“ 
Скопје

JП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
– СКОПЈЕ ПРЕЗЕМА НИЗА НА 
АКТИВНОСТИ СО ЦЕЛ ДА СЕ 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
И ДА СЕ НАМАЛИ ЗАГАДУВАЊЕТО  
НА ВОДИТЕ КОИ СЕ ВЛЕВААТ  
ВО РЕКАТА ВАРДАР 

Дел од активностите е поставувањето на 
првата автоматска решетка за отпад во 
фекалната пумпена станица во општина 
Аеродром - Горно Лисиче. Оваа решетка ќе 
го задржува крупниот отпад кој е присутен 
во фекалните води а со тоа ќе ги штити и 

пумпите од оштетување. На овој начин ќе 
се намалат и отпадоците кои досега биле 
присутни во отпадните води кои се влева-
ат во реката Вардар, а воедно ќе помогнат 
и да се намали оптоварувањето на реката 
од покрупниот отпад. Поставувањето на 
автоматската решетка е дел од активност-
ите кои ги преземаме како претпријатие за 
заштита на животната средина на градот 
Скопје. Поставувањето на оваа решетка 
директно ќе влијае во намалувањето на по-
големиот отпад кој што се влева во реката 
Вардар преку отпадните води, и истата ќе 
придонесе за намалено загадување на ре-
ката – велат од претпријатието.

Превземено од: https://faktor.mk/jp-vodovod-i-
kanalizacija---skopje-ja-postavi-prvata-avtomatksa-
reshetka-za-otpad 
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ЈП „Водовод и Канализација“ 
Скопје

ЛАБОРАТОРИЈАТА НА ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА Е ПРВА СО 
СТАНДАРДОТ ИСО 17025:2018

Центарот за санитарна контрола изврши 
акредитирање на својата работа согласно 
стандардот ИСО 17025 кој го регулира лабо-
раториското работење и земањето на при-
мероци за анализа. Лабораториите на Цен-
тарот за санитарна контрола на ЈП Водовод 
и канализација - Скопје први во државата го 
акредитираа своето работење според станд 
ардот ИСО17025:2018. Акредитирањето 
беше спроведено од страна на комисија од 
Институтот за акредитација на Република 
Македонија како овластена институција. 
Ова акредитирање беше извршено соглас-
но новите критериуми што се дел од стан-
дардот ИСО 17025:2018 и тоа за првпат во 
нашата држава со што станавме првата ла-
бораторија за тестирање која ги исполнила 
и докажала пред надлежната комисија ус-
ловите и критериумите предвидени со но-

виот стандард. Во исто време проширен е 
и обемот на акредитацијата со внесување 
на два нови параметрисо што го комплети-
раме прегледот на вода за пиење основен 
преглед - А, согласно новиот „Правилникза 
барања за безбедност и квалитет на вода-
та за пиење„ бр.183/2018. - изјавиД-р Зоран 
Божиновски, Директор на центарот за сани-
тарна контрола Активноста беше изведена 
од тимот на Центарот за санитарна контро-
ла кој беше претходно подготвен и соодвет-
но едуциран што на крајот резултираше со 
успешно спроведена акредитација, преод 
кон новите критериуми на стандардот и 
проширување на обемот на акредитирано 
работење.Сите досега успешно спроведе-
ни активности на лабораторијата отвараат 
простор за идно проширување на обемот на 
акредитација со нови потребни параметри 
за следење на квалитетот на водата за пи-
ење во дистрибутивниот систем на ниво на 
периодичен преглед - Б.

Превземено од:  https://faktor.mk/laboratorijata-
na-jp-vodovod-i-kanalizacija--skopje-e-prvata-
laboratorija-za-testiranje-koja-gi-ispolnuva-novite-
uslovi-od-standardot-iso-170252018 
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ЈП „Плаваја“ – Радовиш 

НОВА СОВРЕМЕНА МАШИНА З 
А МАШИНСКО МЕТЕЊЕ НА УРБАНИТЕ 
ПОВРШИНИ

За зголемување на хигиената низ улици-
те во Радовиш, ЈП „Плаваја” со донација од 
општина Радовиш набави нова современа 
машина за машинско метење на урбаните 
површини. 

Се изврши пробна употреба и обука за сите 
функционалности на машината. Со машин-
ското метење очекуваат дека ќе се зголеми 
ефикасноста при метењето и опфатените 
површини кои ќе се метат, со што градот ќе 
добие почисти улици и поубав хигено урбан 
изглед. 

Се очукува во најкраток можен период ма-
шината за машинско метење ќе ја започне 
својата редовна работа на задоволство на 
сите граѓани на Радовиш. 

Превземено од Facebook JP Radovis
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Безбедност на вода и 
управување со кризи: 
Основи на континуитет 
на работење за 
управување со ризици 
од катастрофи

СТЕКНЕТЕ практично искуство 
во мерките за планирање на 
безбедноста на вода

УЧЕТЕ од други експерти во 
секторот

БИДЕТЕ во тек со најнови 
трендови во секторот

КОРИСТЕТЕ ги регионалните 
и глобалните искуства од другите 
претпријатија и експерти

Danube
Learning
Partnership

Оваа програма 
се спроведува 
во соработка со 
АДКОМ
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Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на конти-
нуитет на работење за управување со ризици од катастрофи

Проширете го класичниот пристап на 
стандардот ISO 31000 Управување 
со ризик со користење на технички 
контролни точки и  мерки на контрола, 
за да можете во целост да го спроведете 
Планот за безбедност на вода (WSP) во 
вашиот воден систем.

Идентификувајте ја и намалете ја 
ранливоста на вашиот воден систем 
за да ја зголемите отпорноста кога ќе 
настапи следниот катастрофален настан.

Градете врз основа на 
Вашите WSP резултати и 
мерки за да воспоставите 
сразмерен, организациски 
одговор на повеќе нивоа, 
во согласност со Вашиот 
стандард за Управување 
со кризи

Интензитет

Време

Нормално
работње

(Управување со ризик)

Управување
со инцидент/

вонредна состојба
Управување

со кризи
Опоравување:

Прилагодено работење

Идентификувај, 
мери и намали 
го ризикот со 
користење на меѓу-
народно призната 
методологија за 
планирање на безбе-
дност на вода (WSP).
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Менаџер со кризи
1. 2.

3.

4.

Тим за управување со кризи

S1
Вработени

S2
Состојба

S3
Оперативно
работење

S4
Логистика

Менаџер со кризи

Тим за управување со кризи

S2
Состојба

S3
Опер. работ.

S5
Комуник.

Менаџер со кризи

Менаџер
со кризи

Менаџер
со кризи

Тим за управување со кризи

“Тим за управување со кризи”

S2/3
Состојба/

Операт. работење

S5

S5

Комуникации

КомуникацииОдговорен за сите други
функции во тимотОдговорен за сите

функции во тимот

S5
Комуникац.

S6
ИТ/ком.

Вработени Логистика

Дизајнирајте и 
имплементирајте 
работни процедури 
за поплави, 
земјотреси, прекини на 
електрична енергија, 
големи дефекти на 
цевководите или 
било кој друг вид 
на потенцијално 
катастрофален настан

Димензионирајте ги Вашето управување 
со кризи и мерките за одговор повеќе 
или помалку така да одговараат на 
специфичноста на Вашата организација. 
Плановите за управување со кризи можат 
сразмерно да се прилагодат за повеќе од 
1000 вработени или за само еден вработен!

Тестирајте ги и увежбајте ги Вашите мерки на подготве-
ност за кризи и катастрофи со врвни европски експерти. 

Искористете ги големиот број на вежби во реално 
време базирани на сценарија, со цел да ги увежбате 
своите вештини и да ја зајакнете свеста за состојбата 
кај Вашите раководители.

Спроведете целосен циклус на континуитетот на 
работењето со цел да обезбедите континуитет во 
снабдувањето со вода во Вашиот воден систем дури и 
во критични/катастрофални околности.

Управен одбор / извршен директор
Овластен да го активира управувањето со кризи

Извештај

Извештај

И
зв
еш

та
ј

Извршител (Ниво 3)*
авторизиран
да прогласи
кризна
ситуација 

* Бројот на нивоа на
управување може да варира 

Секое ниво
може да
одлучи према
инцидентот да
се однесува
како према
обичен
инцидент и
со него да
управува
самостојно

Инцидент

Диспечери
(24/7 Дежурна служба)

Извештај

Извршител (Ниво 2)*

Извештај

Извршител (Ниво 1)*

Извештај

Оперативен персонал 

Управување со кризи
и вонредни ситуации

Планирање за
безбедност на вода

Бизнис планови за опора-
вување на работењето (BRP)

Оперативен
одговор

Управување
со ризик

Планирање на
опоравувањето

Идентификувај, 
мери и намали 
го ризикот со 
користење на меѓу-
народно призната 
методологија за 
планирање на безбе-
дност на вода (WSP).
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Опис на програмата 
и опфатени теми
Недостатокот на механизми за одговор на големите 
загадувања и се почестите природни катастрофи, 
како што се поплави и суши, ја загрозуваат 
способноста на претпријатијата за водоснабдување 
за одржливо обезбедување на услуги, што 
претставува ризик за јавното здравје.

Низ оваа програма, претпријатијата кои ќе 
учествуваат во неа, ќе го подобрат 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 добиваат и обука 
базирана на практично сценарио за донесување на 
одлуки во неизвесни ситуации.

Програмата е развиена и ја надгледува нашиот 
технички партнер, Конзорциумот Infraprotect 
заедно со Energie AG Wasser, Виенскиот водовод и 
Австриската асоцијација за гас и водоснабдување 
(ÖVGW). Програмата ја спроведуваат 
националните или регионалните центри, на свој 
јазик. Времетраењето на Програмата е една 
година и ќе се состои од работилници, како 
и практични вежби во самите претпријатија 
со поддршка на обучувачите. Учесниците ќе 
плаќаат котизација за учество за која ќе бидат 
информирани од страна на тренинг центарот.

Воспоставување на програмата

Програмата 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.

За повеќе информации за концептот и дизајнот на 
програмата посетете ја страницата www.d-leap.org!

Цели на обуката 

Да се управува со ризици во услови на нормално 
работење и во случај на катастрофа

Да се подготват и применат алатки за планирање 
за безбедност на вода и управување со кризи во 
работењето на Вашиот водоснабдителен систем.

Да се спроведе управување со континуитетот на 
работењето во работата на вашето претпријатие

Сразмерно, повеќе или помалку, да се прилагодат 
решенијата за управување со кризи за да одговараат на 
потребите на било која големина на организацијата

Да се осмисли начин на соработка со релевантните 
локални и национални институции за меѓусебна помош 
и поддршка

Безбедност на вода и управување со кризи: 
Основи на континуитет на работење за 
управување со ризици од катастрофи

Danube
Learning
Partnership

The Danube Learning Partnership is supported byDanube Learning Partnership Secretariat
c/o IAWD Technical Secretariat
Praterstraße 31/17, A-1020 Vienna
office@d-leap.org

www.d-leap.org

Тренинг центар:

АДКОМ, Здружение на даватели на комунални 
услуги на Македонија

Технички партнер:

Контакт:

Лолита Стојановска, 
Извршен директор на АДКОМ
+389 2 2461971 
adkommk@gmail.com

Фани Карамиха Петрушева, 
АДКОМ Програм координатор
+ 389 2 2461971 
faniadkom@gmail.com


