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ЈАНУАРИ

08.01.2016. Скопје

45 Седница координативниот комитет на проектот за подобрување 
на општинските услуги 

На 08.01.2016 година во просториите на Минис-
терството за Финансии на Р. Македонија се одржа 
четриесетипеттата седница на Координативниот 
комитет на проектот за подобрување на општин-
ските услуги.На оваа седница се дискутираше и се 
разгледуваа договорите за ИПА грант за следниве 
ЕЛС: Центар Жупа, Василево, Могила, Радовиш, Ма-

кедонска Каменица,Неготино и Богданци. Воедно 
се дискутираше за техничката помош наменета за 
општините кои имаат поднесено проекти за канали-
зација и третман на отпадни води со ИПА грант. Од 
страна на присутните членови на координативниот 
комитет на проектот за подобрување на општински-
те услуги сите договори беа одобрени.

18.01.2016. Охрид

Четврта седница на Надзорен одбор на АДКОМ
Во Охрид  - хотел Белведере на 18.01.2016 година 
се одржа четвртата седница на Надзорниот Одбор 
на АДКОМ во полн состав на која се дискутираше 
по основ на две точки: Разгледување на финансов 
извештај на АДКОМ за 2015 година и Разгледување 
на финансов план на АДКОМ за 2016 год. Членовите 
на Надзорниот одбор на АДКОМ едногласно го ус-
воија приложениот извештај и донесоа Одлука дека 

истиот е во ред и може да се даде на усвојување 
пред членовите на Управниот одбор на АДКОМ. По 
однос на втората точка од дневниот ред членовите 
на надзорниот одбор на АДКОМ едногласно го ус-
воија предлог финансовиот план за 2016 година и 
донесоа одлука истиот да биде усвоен и даден на 
разгледување на членовите на Управниот Одбор на 
АДКОМ.

18.01.2016. Охрид

Дваесета седница на У.О на АДКОМ
Дваесетата седница на Управниот Одбор на АД-
КОМ се одржа на 18.01.2016 год. во Охрид – хотел 
Белведере. Членовите на У.О на АДКОМ на оваа се-
дница дискутираа за активностите кои Извршната 
Канцеларија на АДКОМ ги има реализирано во пе-
риод помеѓу две седници на У.О на АДКОМ.На се-
дницата исто така беа разгледувани финансовиот 
извештај на АДКОМ за изминатата 2015 година кој 
беше едногласно усвоен како и финансов план на 

АДКОМ за 2016 година. Членовите на У.О на АДКОМ 
на оваа седница ја одредија висината на котиза-
цијата за предстоечката конференција за вода која 
за ЈКП ќе биде во висина од 3.000,00 денари + ДДВ 
и за останатите учесници 5.000,00 денари +ДДВ.
Членовите на У.О на АДКОМ ја задолжија стручна-
та служба на АДКОМ во текот на месец Јануари да 
организираат работна средба со претставници од 
Бирото за јавни набавки.
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18.01.2016. Охрид

Годишно Собрание на АДКОМ
Годишното Собрание на АДКОМ се одржа на 
18.01.2016 год, во Охрид- Хотел Белведере. На сед-
ницата присуствуваа делегатите на собранието на 
АДКОМ, членки на АДКОМ, како и претставници од 
останати ЈКП во Р.М и други гости. На присутните на 
седницата на Годишното собрание им се обрати 
Претседателот на АДКОМ Г-дин Спасовски кој ги поз-
драви присутните и за отвори седницата на годиш-
ното собрание ставајќи го на гласање предложениот 
дневен ред: Избор на работно претседателство и 
верификациона комисија за оверување на записник 
од Собрание, Обраќање на Претседателот на АДКОМ 
за работата на У.О во 2015 год, Извештај за работата 
на АДКОМ и финансов извештај за 2015 год, Предлог 
програма за работ,предлог акционен план и пред-
лог финансов план на АДКОМ  2016 год,обраќање на 
претседатели на комисиите на АДКОМ, Предлози и 
сугестии од страна на делегатите за активностите на 
АДКОМ во 2016 год, дискусија и размена на искутва 
помеѓу учесниците за актуелните проблеми со кои се 
соочуваат ЈКП. Претседателот на АДКОМ Г-дин Спа-
совски како претседател на Управниот Одбор на АД-
КОМ пред присутните делегати даде извештај за ра-
ботењето на У.О во текот на 2015 година и во своето 
обраќање пред присутните истакна дека како претсе-
дател на АДКОМ смета дека за одржување на успеш-
носта на асоцијацијата вработените во АДКОМ со 
членовите на Управниот и Надзорниот одбор вложу-
ваа многу сила, знаење и искуство, постојано имајќи 
на ум дека како задржение треба да се насочуваат кон 
активностите и работењето на членките. Извршниот 
Директор на АДКОМ Г-ѓа Стојановска ги запозна при-

сутните делегати на Собранието на АДКОМ со актив-
ностите кои АДКОМ ги имаше во текот на 2015 година 
истакнувајќи ги: обуките за изготвување на актите за 
систематизација со претставник од МИОА, редовните 
состаноци на комисиите кои се дел од АДКОМ, одр-
жаните работни средби за заедничката набавка на 
возила за ЈКП членки на АДКОМ, беше реализирана 
студиска посета во Софија – Р. Бугарија, во соработка 
со ЈП Комунална хигиена Скопје беше организирана 
и се одржа четвртата по ред меѓународна конферен-
ција за отпад,беа организирани серија на регионални 
средби со претставници од ЈКП. Извршниот Директор 
на АДКОМ пред присутните делагати на Собранието 
истакна дека изминатата 2015 година ја оценува како 
успешна во целокупното работење на АДКОМ со ис-
полнување и реализација на активностите од планот 
за работа за 2015 година.Воедно беше презентира-
на и завршната сметка за 2015 год.Предлог програ-
мата за работа,предлог акциониот план и предлог 
финансовиот план на АДКОМ за 2016 година беше 
презентиран од страна на Претседателот на Надзор-
ниот Одбор на АДКОМ Г-ѓа Лазова.На седницата на 
собранието пред присутните свое обраќање имааи 
претседателите на комисијата за комунална хигиена  
и  одржување на паркови и зелени површини Г-дин 
Дојчиновски,комисијата за човечки ресурси Г- ца 
Настеска ,комисијата за правни работи Г-ѓа Петров-
ска  и комисијата за погребални услуги Г-дин Наќев.
Претседателите на комисиите во своите излагања 
пред присутните на годишното собрание ги презенти-
раа реализираните активности и плановите за идните 
активности кои ќе се превземаат во текот на 2016 год.

27.01.2016. Скопје

Состанок на правна комисија на АДКОМ
Членовите на Комисијата за правни работи на 
АДКОМ  на 27.01.2016 година одржаа работен со-
станок на кој се работеше по следниот дневен 
ред: изготвување на Правилник за плати – Заклу-
чок од Годишното Собрание,разгледување на из-
мените во Законот за нотаријат,поднесување на 

иницијатива за измена во Законот за облигацио-
ни односи,дискусија за донесениот Закон за цени 
на водни услуги,дискусија за најавената рабо-
тилница во врска со Законот за административни 
службеници,дискусија за предлог измените на За-
кон за извршување.

27.01.2016. Скопје

Консултативен состанок со претставник од МЖСПП
Во просториите на Извршната канцеларија на АД-
КОМ се одржа консултативен состанок со претстав-
ник од Министерството за информатичко општест-
во и администрација на Р.М Г-ѓа Чукиќ. Одредени 
ЈКП ги доставија изготвените изработени акти за 

систематизација и добија насоки од страна на Г-ѓа 
Чукиќ за следните чекори кои треба да ги превзе-
мат за спроведување на Законот за вработени 
во јавниот сектор и Законот за административни 
службеници.
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04.02.2016. Скопје

Консултативен состанок со претставници од МИОА,  
Министерство за економија, СУТКОЗ и ССКО

АДКОМ на 04.02.2016 година во Скопје органи-
зираше консултативен состанок со претставни-
ци од МИОА,Министерството за економија на 
Р.Македонија и претставници од двата синдиката 
СУТКОЗ и ССКО. На овој состанок се дискутираше  
за најважните прашања во врска со примената на 
Законот за административни службеници, Закон за 
вработени во јавниот сектор и Закон за јавни пре-
тпријатија. Извршниот Директор на АДКОМ Г-ѓа  
Стојановска даде насока во делот на дилемите пред 
претставниците на ресорните Министерства и ис-
такна дека прашањата  генерално се состојат во три 
главни прашања и тоа во делот на начинот на стек-
нување на статусите на административен службеник 
, давател на јавна услуга и помошно технички персо-
нал, потоа прашањата во делот на начинот на испла-
тата на платата на вработените и изготвувањето на 
правилници за плата и подетално толкување на чле-
новите 11,19 и 37 ц од Законот за јавни претприја-

тија , се со цел да се добие појасна слика како ќе тече 
целата процедура околу начинот на определување 
на висината и исплатата на платите. Како заклучок 
на целата работилница беа донесени следниве зак-
лучоци :на сите вработени во јавниот сектор да им 
се изготват нови договори за вработување, а за ад-
министративните и решенија за распоредување. Во 
однос на исплатата на платите особено за даватели-
те на јавни услуги и помошно техничкиот персонал 
Министерството за економија треба даде конкретно  
законско решение или синдикатите во колективниот 
договор да го внесат истото, и како последен заклу-
чок  беше дадена препорака во што пократок можен 
рок од страна на синдикатите да се изготви колекти-
вен договор. Од страна на Извршниот Директор на 
АДКОМ беше даден предлог да се одржи работен 
состанок со претставниците  правните комисии на 
двата синдиката и правната комисија на 23.02.2016 
година за да се разгледа колективниот договор.

04.02.2016. Скопје

Почетен состанок  за проектот Реформи во системот на 
водоснабдување, собирање и прочистување на урбани отпадни 
води на локално ниво

Претседателот на АДКОМ Г-дин Спасовски  и Из-
вршниот Директор на АДКОМ Г-ѓа Стојановска како 
членови на Управниот одбор на проектот ‘Реформи 
во системот на водоснабдување, собирање и про-
чистување на урбани отпадни води на локално ниво’ 
присуствуваа на првиот состанок во Министерство-
то за животна средина и просторно планирање на 
Р.Македонија. Проектот е инициран од страна на 

МЖСПП во рамките на ИПА програмата а ќе се им-
плементира од страна на компанијата Ептиса во 
конзорциум со Сетек и Геинг. Во овој проект се вк-
лучени ЈКП од следниве градови: Град Скопје, Тето-
во, Гостивар, Битола, Кавадарци, Струмица, Дебар, 
Радовиш, Кичево, Берово и Куманово. Улогата на 
АДКОМ во овој проект ќе биде десиминација на по-
датоците.
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09.02.2016. Скопје

Состанок на Комисијата за комунални услуги на АДКОМ 
Членовите на комисијата за комунални услуги на 
АДКОМ на 09.02.2016 год во Извршната канцеларија 
на АДКОМ одржаа работен состанок  на кој беше 
поканета и присуствуваше Државниот секретар на 
МЖСПП Г-ѓа Лепиткова. На состанокот присутните  го 
разгледуваа на конечниот извештај за извршена ре-
визија на успешност – Ефикасност во управувањето 
со цврстиот отпад во Р. Македонија, дискутираа по 
однос на методологијата за пресметување на цена-
та за собирање, транспортирање и отстранување 
на отпад, Г-дин Атанасов од ЈКП Илинден поднесе 
извештај за присуството на состанокот за сумирање 

–презентација на резултатите од извршено мерење 
на отпад во организација на AQUASAN. Согласно 
конечниот извештај  за извршена ревизија на ус-
пешност – Ефикасност во управувањето со цврсти-
от отпад во Р. Македонија членовите на комисијата 

извршија анализа и констатираа оредени недос-
татоци во работењето во определени институции, 
ЈКП и сл. истата е направена поединечно по секоја 
институција или област анализирајќи ги добиените 
информации.Согласно методологијата за пресме-
тување на цената за собирање, транспортирање и 
отстранување на отпад членовите на комисијата до-
несоа заклучок дека на следниот состанок ќе дадат 
предлог измени по однос на истата. Г-дин Атанасов 
како претставник од АДКОМ присуствуваше на вто-
риот состанок на националните институции за заш-
тита на животната средина во рамките на проектот 

„Собирање податоци за цврстиот отпад во земјите од 
Југоисточна Европа“, на  22. 12. 2015 год. во Белград, 
во организација на: Здружението за областите вода 
и заштита на животната средина „AQUASAN мрежа 
во БиХ“.

10.02.2016. Скопје

Еднодневна  работилница со претставници од  
Бирото за јавни набавки

АДКОМ на 10.02.2016 година во Скопје на Скопски 
саем за претставниците на ЈКП организираше и одр-
жа еднодневна работилница со претставници од Би-
рото за јавни набавки на следниве теми: Изработка 
на тендерска документација,согласност од Совет за 
јавни набавки, казнени одредби од законот за јав-
ни набавки и презентација на ЕСЈН и задолжително 
користење на електронски јавни набавки. Од страна 

на претставниците на Бирото за јавни набавки пред 
присутните беше претставен начинот на изработ-
ка на тендерската документација како се изготвува 
барање за добивање на согласност од советот за 
јавни набавки. По завршување на презентацијата 
претставниците од ЈКП развија дискусија по однос 
на одредени прашања за кои добија толкување од 
страна на претставниците од БЈН.

10.02.2016. Скопје

Четврта работилница на групата за национален дијалог  
за политиките

Проектот ПУРС Брегалница е финансиран од 
Швајцарската Конфедерација преку SECO, импле-
ментиран од Министерството за животна средина и 
просторно планирање во соработка со Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
организираше втора работилница на експертско 
ниво за дијалог за политиките во областа на водите 
во Македонија. Оваа активност во рамките на Про-

ектот е планирана како подршка на релевантните 
национални институции задолжени за планирање 
и управување со водите. На настанот присуствува-
ше Претседателот на АДКОМ Г-дин Спасовски. Тема 
на која се дискутираше на овој настан беше Дали 
измените во Законот за води и новата методологија 
за одредување на цени на услугите се прв чекор кон 
одржливост.
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12.02.2016. Скопје

Номинирање на претставници на АДКОМ членови на Надзорниот 
комитет на проектот Изработка на проектни студии и проектна 
документација за воспоставување на систем за интегрирано 
управување со отпад на Источен и североисточен регион

До АДКОМ пристигна барање од страна на МЖСПП 
за номинација на членови во Надзорниот комитет 
на проектот  Изработка на проектни студии и про-
ектна документација за воспоставување на систем 

за интегрирано управување со отпад на Источен 
и Североисточен регион. Од страна на АДКОМ но-
минрани се Г-дин Спасовски како член и Г-ѓа Стоја-
новска заменик член на комитетот.

16.02.2016. Скопје

Состанок на Комисијата за водоснабдување и канализација на АДКОМ
Членовите на Комисијата за водоснабдување и кана-
лизација на АДКОМ на 16.02.2016 год одржаа соста-
нок во Извшната канцеларија на АДКОМ и работеа 
согласно предложениот дневен ред. На состанокот 
присуствуваше и претставник од Министерството за 
транспорт и врски на Р.М Г-ца Сали. Членовите на ко-
мисијата дискутираа по однос на правилникот за на-
чинот на одржување на водоснабдителниот систем и 
за услови и начинот на приклучување на водоводна-

та и канализациона мрежа на корисникот на услугата 
на водоснабдителен и канализационен систем. Прет-
ставникот од МТВ беше запознаен дека од страна на 
АДКОМ во 2013 год биле изготвени  два предлог пра-
вилника  кој биле доставени до МТВ за кои што сеуште 
нема никаков одговор. Членовите на комисијата кон-
статираа дека потребата од изготвување и примена 
на овие правилници е од исклучиелна важност за 
функционирањето и работењето на ЈКП. 

17.02.2016. Скопје

Дваесетипрва седница на Управниот Одбор на АДКОМ
Членовите на Управниот и Надзорниот одбор на 
АДКОМ на 17.02.2016 година ја одржаа дваесетипр-
вата седница во Скопје. На оваа седница присуству-
ваше Претседателот на Ргулаторната комисија за 
енергетика Г-дин Петров со кого беше договорена 
понатамошната соработка во делот на новиот Закон 
за утврдување на цени на водните услуги и измените 
во Законот за енергетика на Регулаторната комисија 
за енергетика во кој на РКЕ им се определува уште 
една надлежност и тоа во делот на регулирање на 
цените на водните услуги, односно утврдување на 

тарифите за снабдувањето со сурова вода и вода за 
пиење, собирање и одведување на урбани отпадни 
води и пречистување на отпадни води. Присутните 
беа запознаени со активностите за предстоечката 
конференција за вода која АДКОМ ќе ја организира 
во период од 25 до 28 Мај 2016 година. Од страна на 
членовите на У.О и Н.О беа рагледани и одобрени 
за испраќање иницијативите за измена на предлог 
Законот за извршување и предлог Законот за нота-
ријат до Министерството за правда на Р.М од АДКОМ   
во име на ЈКП.  



8

ФЕВРУАРИ

18.02.2016. Скопје

Прва работилница од проектот Реформи во системот на 
водоснабдување, собирање и прочистување на урбани отпадни 
води на локално ниво

На првата работилница од проектот Реформи во 
системот на водоснабдување, собирање и прочисту-
вање на урбани отпадни води на локално ниво при-
суствуваше Г-дин Спасовски Претседател на  АДКОМ 
кој имаше и свое обраќање, Извршниот Директор на 
АДКОМ како и претставници од ЈКП чии градови ќе 
бидат дел од овој проект. Проектот е инициран од 
страна на Министерство за животна средина и прос-
торно планирање, во рамките на ИПА, а ќе биде 
имплементиран од страна на компанијата Ептиса 
во конзорциум со фирмите Сетек и Геинг. Целта на 
проектот е да им се помогне на локалните власти во 
реформирањето на постоечкиот систем, во однос 
на нивната организација, управување, финансии и 
оперативните аспекти  на давање на водни услуги на 
локално ниво (Градот Скопје и во општините Тетово, 
Гостивар, Битола, Кавадарци, Струмица, Дебар, Ра-

довиш, Кичево, Берово и Куманово). Проектот тре-
ба да овозможи поефективно и поефикасно упра-
вување со услугите за водоснабдување, собирање и 
прочистување на урбаните отпадни води во иднина.
Реформите во секторот води се веќе отпочнати а 
проектот е дел од тие реформи. Главни чекори кои 
ќе бидат превземени се следните: Усвојување на 
Законот за утврдување на цените на водните услу-
ги, Воспоставување на Регулатор за цени на водни 
услуги во рамките на Регулаторната комисија за 
енергетика,усвојување на ревидирана законски об-
врзувачка тарифна методологија, чија примена ќе 
биде  надгледувана од страна на Регулаторот и др. 
Овој проект директно ќе ги поддржи реформите со 
јакнење на локално ниво и преку поддршката на ЈКП 
во воведување на новите бизнис планови и плано-
вите за  прилагодување на тарифите.

11.02.2016. Скопје

Консултативен состанок со претставник од МИОА
Во просториите на Извршната канцеларија на 
 АДКОМ се одржа последната консултативна средба 
за изработени акти за систематизациите на одреде-

ни ЈКП.Претставникот од МИОА Г-ѓа Чукиќ во АДКОМ  
одржа низа состаноци на кои им беа дадени насоки 
за спровредување на следните чекори.
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03.03.2016. Скопје

Состанок во Министерство за транспот и врски на Р.Македонија
Претставници од Комисијата за водоснабдување 
и канализација на АДКОМ на 03.03.2016 година во 
просториите на Министерството за транспорт и вр-
ски на Р.Македонија одржаа работен состанок на кој 
беше разгледуван Правилникот за услови и начинот 

на приклучување на водоводната и канализационта 
мрежа на корисникот на услугата на водоснабдите-
лен и канализационен систем. Од страна на претста-
вниците на министерството во однос на Правилни-
ците беа дадени одредени сугестии за нивна измена. 

09.03.2016. Скопје

Состанок со претставници од Ernst Basler + partners
Во Извршната Канцеларија на АДКОМ на 
09.03.2016 год. се одржа работен состанок со 
претставници од Ernst Basler + partners, консул-
тантска куќа од Швајцарија  која ќе го спроведува 
проектот за третман на отпадни води во Кочани 
кој е планиран да се спроведува во период 2015 
год. до 2019 год.Во проектот вклучени се МЖСПП, 
Општина Кочани и КЈП Кочани. На состанокот 
присуствуваше и Претседателот на АДКОМ Г-дин 

Спасовски. Во проектот АДКОМ како здружение 
на комунални претпријатија  планирано е да се 
вклучи во делот на дефинирање на програмата 
за корпоративен развој и Дијалог на политиките 
како и во делот на спроведување на активност-
ите. Проектот се состои од две инфраструктурни 
компоненти: изградба на колекторот за Кочани со 
должина од околу 9 км и пречистителна станица 
за отпадни води за Кочани.

10.03.2016. Скопје

Состанок на Комисија за човечки ресурси и правна комисија на АДКОМ
На 10.03.2016 година членовите на Комисијата за 
правни работи на АДКОМ и Комисијата за човечки 
ресурси одржаа состанок во Извршната канцела-
рија на АДКОМ. На овој состанок беше присутен и 
Г-дин Вртески надворешен консултант на АДКОМ. 
Присутните членови на комисијата за човечи ре-
сурси работеа на изготвување на програма за 
работа за 2016 година по основ на пристигнатите 
предлози за обуки и тренинзи од страна на врабо-

тени во ЈКП. Пристигнатите предлози беа разгле-
дани и тематски групирани во обуки за менаџери, 
раководители, техничари,правници и други. Во 
делот на техничките обуки/тренинзи присутни-
те се договорија претседателот на комисијата за 
правни работи  да присуствува на состанокот на 
Комисијата за водоснабдување со цел да се усо-
гласат предлозите за организрање и спроведу-
вање на  обуките.
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15.03.2016. Скопје

Обука на обучувачи за примена на алатките SWIS и GFM – НАЛАС  
во ЗЕЛС тренинг центар

Како дел од проектот кој АДКОМ го спроведу-
ва со AQUASAN мрежа во БиХ на 15.03.2016 год 
во тренинг центарот на ЗЕЛС во Скопје се одржа 
дводневна обука на обучувачи за примена на 
алатките SWIS и CFM. Во овој проект како претста-
вници  од страна на АДКОМ учествуваа вработени 
од следните ЈКП: ЈП Комуналец Битола ,ЈКП Про-
летер Ресен ,КЈП Водовод Кочани и ЈКП Илинден. 
На оваа специјализирана обука се работеше на 
запознавање со  модел на општински информа-

ционен систем за управување со комунален от-
пад (SWIS), се разгледуваше методологијата за 
одредување на количините и составот на отпадот, 
беа презентирани резултатите од спроведените 
кампањи за мерење во четирите пилот општини 
во Р.М. Воедно на оваа работилница од страна на 
консултантите беше претставен и трошковно фи-
нансискиот модел CFM. По завршување на обука-
та присутните се стекнаа со сертификати за учест-
во на обуката.

23.03.2016. Скопје

Состанок на Комисија водоснабдување и канализација на АДКОМ
Комисијата за водоснабдување и канализација на 
АДКОМ на 23.03.2016 година во Извршната кан-
целарија на АДКОМ одржа состанок на кој беа из-
готвени предлози за Правилниците за начинот на 
одржување и приклучување на водоводниот и кана-
лизациониот систем. Од страна на Извршната кан-
целарија на АДКОМ со сите ЈКП беа испратени пред-
лог правилниците на разгледување со цел истите да 
бидат дополнети ако има потреба. На состанокот 
членовите на комисијата ги разгледаа и одредија 
обуките кои се наменети за техничките лица вра-
ботени во ЈКП и тоа: советувања за нови законски 

решенија,обуки за менаџмент на основни средства 
и обуки за санација на дефекти на водоводна и ка-
нализациона мрежа. На состанокот членовите на 
комисијата дискутираа и да се изготви барање за 
продолжување на рокот за легализација и поземни-
от катастер чии рок е до 31.03.2016 година а потоа 
да се бараат измени во соодветните закони. Воедно 
членовите на комисијата го иницираа прашањето 
да се разгледа предлогот за измена на Законот за 
водоснабдување и одведување на убрани отпадни 
води и да се иницира изготвување на правилник за 
проектирање.

22. и 24. 03.2016. Скопје

Обуки за оценување со претставник од МИОА
АДКОМ во соработка со претставник од МИОА Г-ѓа 
Чукиќ организираше и одржи две еднодневни ра-
ботилници на кои пред вработени во ЈКП беа одр-

жани обуките за оценување на админстративните 
службеници согласно усвоените систематизации на  
вработените во ЈКП.
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01.04.2016. Скопје

Четриесетиседма седница на координативниот комитет на Проектот 
за подобрување на општинските услуги – МСИП

Четриесетиседма седница на координативниот ко-
митет на Проектот за подобрување на општинските 
услуги – МСИП се одржа на 01.04.2016 год во Ско-
пје во просториите на Министерството за финансии 
на Р. Македонија. На четриесетиседма седница се 
работеше по следниве точки од дневниот ред: Раз-
гледување на Договорот за ИПА грант со општина 
Теарце, Разгледување на Договорот за ИПА грант со 
општина Демир Капија, Разгледување на Договорот 
за под-заем со општина Чешиново Облешево, Раз-

гледување на Договорот за грант со општина Чаш-
ка, Разгледување на Договорот за грант со општина 
Крива Паланка, Разгледување на Договорот за грант 
со општина Могила, Разгледување на Договорот за 
грант со општина Пехчево, Разгледување на извешај 
од евалуација на критериуми за грант со општина 
Велес и Разгледување на извешај од евалуација на 
критериуми за грант со општина Дојран. По однос 
на точките од дневниот ред истите од страна на при-
сутните беа разгледани и усвоени.

05.04.2016. Скопје

Состанок на комисија за комунална хигиена на АДКОМ
Комисија за комунална хигиена на АДКОМ на 
05.04.2016 година во Извршната Канцеларија одр-
жа состанок на кој присуствуваа членовите на ко-
мисиијата и вршеа подготовки за организација на 
завршната работилница на која ќе се презентираат 
резултатите од извршените анализи и мерења од 
Проектот за собирање на податоците за цврст отпад 

како и претставување на двете алатки SWIS и CFM на 
закажаната работилница за 26.04.2016 год во Ско-
пје. На состанокот пред присутните членови на ко-
мисијата Г-дин Атанасов вработен во ЈКП Илинден 
го презентираше извештајот од одржаната работил-
ница во Белград на тема Собирање на податоци за 
цврст отпад во земјите од ЈИЕ. 

06.04.2016. Свети Николе

Дваесетивтора Седница на Управен Одбор на АДКОМ  
Седница на Управен Одбор на АДКОМ

Членовите на Управниот и Надзорниот одбор на 
 АДКОМ на 06.04.2016 год во просториите на ЈКП Ко-
муналец – Свети Николе ја одржаа дваесетивтората 
седница на У.О на АДКОМ. На седницата членовите 
на Управниот Одбор на АДКОМ беа запознаени со 
организациониот тек на предстоечката конференција 

за вода која ќе се одржи во мај 2016 год. во Хотел Ме-
тропол Охрид. Од страна на Извршниот Директор на 
АДКОМ присутните беа запознаени со содржината на 
апликацијата за проектот на IAWD со кој до 10.04.2016 
год АДКОМ ќе аплицира. На оваа седница се дискути-
раше по однос на Законот за јавни претпријатија.
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13.04.2016. Скопје

Конференција – Намалување на неприходна вода во Р.Македонија
На 13.04.2016 год. АДКОМ во соработка и подрш-
ка на Здружението за вода и заштита на животната 
средина “Aquasan мрежа во БиХ“ ја организираше 
еднодневната конференција за намалување на 
неприходната вода во Р. Македонија. Конферен-
цијата беше организирана во рамките на проектот 

“Намалување на неприходна вода во Југоисточна 
Европа“ чија цел е јакнење на капацитетите за на-
малување на неприходна вода во Југоисточна Ев-
ропа. Овој проект е имплементиран од страна  на 
Здружението за вода и заштита на животната сре-
дина “Aquasan” мрежа во Босна и Херцеговина  и 
Германското друштво за меѓународна соработка – 
GIZ преку отворениот регионален фонд за унапре-
дување на општинските услуги, финансирано од 
Германското министерство за економска соработ-
ка и развој  и Владата на Швајцарија. Главна цел 
на организирањето на конференцијата беше про-
моција на новиот начин за намалување на непри-
ходна вода во водоводните системи во Р. Македо-

нија заради достигнување на повисоки стандарди 
на квалитет и одржливост на услугите од страна 
на Јавните комунални претпријатија и приближу-
вање на процесот кон пристапот на Р.Македонија 
во Европската унија. На оваа конференција учес-
ниците беа во можност да се запозаннт со проек-
тот “Управување со намалување на неприходна 
вода во Југоисточна Европа“ целите, резултатите 
и достигнувањата на проектот.На конференцијата 
беа презентирани конкретни примери и искуства 
од ЈКП во Р. Македонија и Југоисточна Европа во 
процесот на управување за намалување на не-
приходната вода, финансиските и други корисни 
придобивки реализирани преку овој процес. На 
конференцијата присуствуваа претставници од 
Јавните комунални претпријатија од Р.Македонија 

– членки на АДКОМ , претставници од општините 
како основачи на ЈКП, претставници од ресорните 
министерства, донатори и други институции како 
и имплементаторите на проектот.

15.04.2016. Скопје

Состанок на комисија за погребални услуги на АДКОМ
Членовите на комисијата за погребални услуги на 
АДКОМ на 15.04.2016 година во Извршната кан-
целарија на АДКОМ одржаа состанок на кој диску-
тираа по однос на наплата на средстав од опера-
торите, начинот на наплата за влез на гробиштата 
од каменоресци,висината на наплата на услуги 
за користење на капела и наплата за издавање 
на гробни места и одржување на гробните мес-

та. Присутните членови на комисијата по однос 
на точките од дневниот ред разменија одредени 
искуства и донесоа заклучок за сите проблеми со 
кои ќе се среќаваат во текот на работењето да ја 
известуваат извршната канцеларија на АДКОМ 
за да се закажуваат состаноци со цел размена на 
искуства и изнаоѓање начин за решавање на про-
блемите.

20-21.04.2016. Белград

Состанок на регионална платформа за размена на знаења во сектор 
за управување со води

Извршниот Директор на АДКОМ Г-ѓа Стојановска  на 
покана на Aquasan - мрежа во БиХ присуствуваше 
на состанокот на регионалната платформа за раз-
мена на знаења во областа на управувања со води 
која се одржа во Белград од 20-22.04 2016 год. На 
овој состанок беше презентирана препораката за 
унапредување на процесот за собирање на пода-

тоци како еден од резултатите на проектот и беше 
претставена методологијата за собирање на пода-
тоци за составот и количината на отпад. Вториот ден 
од состанокот присутните ги разгледуваа резултати-
те и постигнувањата на проектот како и примената 
на добри практики во понатамошното работење на 
општините, ЈКП и останатите институции.
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26.04.2016. Скопје

Еднодневна конференција во рамки на проектот “Собирање 
податоци за цврст отпад во земјите на ЈИЕ

АДКОМ на 26.04.2016 год. организираше едно-
дневна конференција на тема Собирање пода-
тоци за цврст отпад во земјите на ЈИЕ која е во 
рамките на проектот имплементиран од страна 
на здружението за сектор води и заштита на око-
лината Аквасан мрежа во БиХ, Асоцијацијата за 
управување со цврст отпад во република Србија 
(SeSWA) и Мрежата на асоцијации за локална са-
моуправа во југоисточна Европа (Nalas), поддржа-
на од Германската агенција за меѓународна сора-
ботка (GIZ) преку Отворениот Регионален Фонд за 
модернизација на општинските услуги (ORF MMS) 
а финансиран од германската и швајцарската 
Влада. Проектот се спроведува во четири земји од 
југоисточна Европа: Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Македонија и Србија, преку широк круг на 
партнери во секоја од земјите учеснички. На оваа 
конференција учесниците имаа можност да  раз-
менат знаењата а  од страна на претставниците од 

ЈКП- учесници во овој проект: ЈКП Комуналец-Би-
тола, ЈКП Пролетер-Ресен, КЈП Водовод Кочани и 
ЈКП Илинден- Илинден. Беа презентирани пода-
тоците од извршените мерења, третманот и  одло-
жувањето на комуналниот отпад. Главни цели на 
еднодневната конференција беа: претставување 
на предностите, недостатоците и предизвиците 
во процесот на собирање на податоци за отпад во 
Р.Македонија ,претставување и презентација на 
Моделот за одредување на општински информа-
ционен систем за управување со комунален отпад 
(SWIS),претставување и презентација на трошков-
но – финансискиот модел (CFM) и дефинирање на 
предлогот за унапредување на процесот за соби-
рање податоци за отпад во земјите учеснички на 
Проектот,како и разгледување на начинот за во-
ведување на методологија за собирање на пода-
тоци за отпад во законски поставените рамки на 
секоја земја учесничка во проектот.

27.04.2016. Скопје

Еднодневна работилница со МИОА
На 27.04.2016 год АДКОМ во Скопје на Скопски саем 
за сите ЈКП одржа еднодневна обука која се одне-
сува на планирање на вработувањата во јавниот 
сектор врз основа на  Методологијата за планирање 
на вработувањата во јавниот сектор и согласно на-

челото за соодветна и правична застапеност како 
формата, содржината и образецот на годишниот 
план за вработување и извештајот за реализација 
на годишниот план за вработување. Работилницата 
беше водена од страна на Г-ѓа Чукиќ.
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05.05.2016. Скопје

Дваесетитрета седница на Управен Одбор на АДКОМ
Дваесетитретата седница на Управниот Одбор на 
АДКОМ се одржа на 05.05.2016 година во Скопје во 
просториите на ЈП Водовод и канализација – Ско-
пје.На оваа седница на У.О на АДКОМ присутните 
членови на Управниот Одбор на АДКОМ работеа 
по следниве точки од дневниот ред: Информација 
за организациониот тек на конференцијата за вода 
во Охрид, дискусија за Законот за административ-

ни службеници во делот на платите на вработените, 
се дискутираше по однос на законот за укажувачи.
Пред членовите на У.О на АДКОМ од страна на Из-
вршниот Директор на АДКОМ Г-ѓа Стојановска беа 
запозанени со искуствата од Босна и Херцеговина 
за плаќање на сметки за комунални услуги и пред-
лог за заедничка соработка за кампања за поди-
гање на свеста за значењето на комуналните услуги. 

11–13.05.2016. Виена

Конференција во организација на IAWD  -  
Адресирање на двојниот предизвик

На конференцијата која се одржа од 11 до 13 Мај 
.2016 год. во Виена како претставници од АДКОМ 
присуствуваа Претседателот на АДКОМ Г-дин Спа-
совски и Заменикот претседател на АДКОМ Г-дин 
Леши како и Директорот на ЈПКД Маврово Г-дин 
Ѓорѓевски.Целта на оваа конференција беше да 
се отвори прашањето и да се дискутира за двој-
ниот предизвик со кој се соочуваат снабдувачите 
со вода , исполнување на барањето од граѓаните 
за услуга која е изедначена, со добар квалитет, 
ефикасна и финансиски соодветна. На конферен-
цијата беше разгледуван еден од најзначајниот 
проблеми кој влијае на комуналните услуги за 
водоснабдување во ЈИЕ и беше посочен несоод-
ветниот пристап кон проблемот со неприходната 

вода односно намалување на загубите на вода 
во водоснабдителните системи. Г-дин Спасов-
ски како Претседател на АДКОМ во рамките на 
оваа конференција ја потпиша декларацијата за 
намери помеѓу IAWD и дел од асоцијациите за 
воспоставување на D-LeaP. АДКОМ е  една од асо-
цијациите која ја потпиша оваа декларација.На 
оваа конференција беше претставен регионални-
от партнерски проект Намалување на неприход-
на вода во ЈИЕ финансиран од ОРФ ГИЗ и СДЦ. На 
конференцијата претставник од општина Кочани 
го пренесе искуството од примена на методите и 
технологијата за спречување на големите загуби 
на води во водоснабдителниот систем кои што 
биле стекнати преку спроведениот проект .
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25-28.05.2016. Охрид

Петта меѓународна конференција – Регулирање на услугите за 
водоснабдување и отпадни води

АДКОМ во соработка со ЈП Водовод и канализа-
ција – Скопје во период од 25 -28 .05.2016 год. 
во Охрид ја организираа петтата по ред меѓу-
народна конференција на тема: Регулирање на 
услугите за водоснабдување и отпадни води.На 
конференцијата присуствуваа околу стоиосум-
десет учесници вработени во јавните комунални 
претпријатија, пртеставници од ресорни мини-
терства и институции. Главната цел на меѓународ-
ната конференција беше да ги испита различни-
те опции кои би можеле да се превземат за да се 
модернизира регулацијата на секторот води во  
Р. Македонија со цел за промовирање на вистин-
ски одржливи комунални претпријатија кои ја 
штитат нашата животна средина при што обез-

бедуваат сигурно снабдување со вода и услуги за 
повторна употреба на отпадните води на нацио-
нално ниво.Конференцијата се одвиваше во два 
работни дена преку пет панел сесии: Цена на во-
дни услуги, Регулатор во секторот вода, Стратешки 
менаџмент, Градење на капацитети и поддршка за 
развојот на секторот води од донаторски и меѓуна-
родни финансиски институции. На конференција-
та преку презенатции земаа учество реномирани 
странски и домашни експерти кои воено беа дел 
од панел дискусиите. Во рамките на конферен-
цијата беше организирана и техничка изложба на 
која учествува како странски така и домашни ком-
пании кои имаа можност да ги претстават своите 
производи пред учесниците на конференцијата.
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09.06.2016. Скопје

Четриесетиосма седница на координативниот комитет на Проектот 
за подобрување на општинските услуги – МСИП

Четриесетиосмата седница на координативниот 
комитет на Проектот за подобрување на општин-
ските услуги – МСИП беше одржана во Скопје на 
09.06.2016 год. Главниот координатор на проектот 
ја отвори 48-та седница на Координативниот ко-
митет на Проектот за подобрување на општински-
те услуги и ги наведе шесте општини за кои ќе се 
разгледуваат договорите во текот на оваа седница, 

од кои 3 проекти се финансирани со ИПА грантот, 
додека 3 проекти се со комбинирано финанси-
рање преку средства од ИПА грантот и долгорочно 
задолжување преку проектот за подобрување на 
општинските услуги. На седницата членовите на 
комитетот ги разгледаа и усвоија следниве догово-
ри за: Гевгелија, Демир Хисар, Зрновце, Куманово, 
Крива Паланка и Маврово и Ростуше.

08.14.и 21.06.2016. Гевгелија

Специјализирани обуки во Конти хидропласт
АДКОМ согласно планот за обуки за вработени-
те во ЈКП започна со организација на специја-
лизирани обуки во делот на техничките обуки.
До сите ЈКП беше испратена покана за учество 
на обука за челно заварување на полиетилен-
ски цевки во Конти Хидропласт Гевгелија. По-

ради интересот кој го покажаа ЈКП од страна 
на АДКОМ беа организирани три групи кои ги 
поминаа овие обуки.Учесниците на обуките од 
страна на обучувачите од Конти Хидропласт ќе 
добијат сертификати за челно заварување на 
полиетиленски цевки.
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22.06.2016. Скопје

Национална работилница – Реформи во системот на 
водоснабдување,собирање и прочистување на урбаните отпадни 
води на локално ниво

Во хотел Стон Бриџ во Скопје на 22.06.2016 Минис-
терството за животна средина и просторно плани-
рање на Р. Македонија организираше еднодневна 
работилница на тема: Реформи во системот на 
водоснабдување,собирање и прочистување на 
урбаните отпадни води на локално ниво задача 
1 – Оценка на тековното работење на јавните пре-
тпријатија за водни услуги во селектираните опш-
тини( и градот Скопје) во технички,оперативен и 
финансиски аспект и подготовка на планови за 
подобрувања во нивното работење.Навреме-
ното ангажирање на сите засегнати страни како 
ресорните министерства така и ЈКП во ваков вид 
на преоктни активности е од суштинско значење 

за нивна подготовка за предстоечките реформи 
во системот на управување со водите. Вработе-
ни во ЈКП присуствуваа на оваа работилница на 
која стекнаа добар увид за состојбата на обезбе-
дување на водните услуги. Како учесници во овој 
проект свои презентации имаа Директорите на 
ЈКПД Комуналец Струмица Г-дин Георгиевски и Г-
дин Цека Директор на ЈКП Тетово од Тетово. Г-дин 
Стефановски Генерален Директор на ЈКП Водовод 
Битола како претставник на АДКОМ имаше свое 
обраќање на оваа работилница истакнувајќи ја 
важноста на АДКОМ како дел од овој проект и ис-
куството кое АДКОМ го има при учество во ваков 
вид на проекти.

23.06.2016. Скопје

Промоција на проект “Интегриран систем на управување со отпад 
– процес на утврдување на локација за регионален центар за 
управување со отпад”

Под покровителство на Министерството за животна 
средина и просторно планирање на Р.Македонија 
кој е координатор на преоктот – Подготовка на по-
требните документи за воспоставување интегриран 
и финансиски самоодржлив систем за управување 
со отпад на Источниот и Североисточниот регион,  
финансиран од ЕУ а импелментиран од конзорци-
умот ЕПИСА и ЕПЕМ  одржаа промоција на проектот 
и работилница на тема: Интегриран систем на упра-
вување со отпад – процес на утврдување на лока-
ција за регионален центар за управување со отпад.

Пред присутните свое обраќање имаше и Министе-
рот на МЖСПП Г-дин Амети. Настанот беше органи-
зиран во просториите на ЕУ инфо центарот.На оваа 
работилница се разгледуваше институционалната 
рамка за можните опции за управување со отпад и 
можните локации за изградба на регионални депо-
нии за Североисточниот и Источниот плански реги-
он. Работилницата беше во функција на одржување 
на транспарентноста на целиот процес и усогласу-
вње на ставовите на засегнатите страни во однос на 
предложените опци.  

29.06.2016. Скопје

Одржан работен состанок со претставник од проектот  Развој на 
национална студија за води (ЕПТИСА)

Во Извршната канцеларија на АДКОМ Претседате-
лот на У.О Г-дин Спасовски одржа работен соста-
нок со Г-дин Декер вработен во проектот на Ептиса.
На состанокот од страна на Г-дин Декер беа даде-
ни одредени видувања  за општата состојбата на 
секторот за водоснабдување, собирање и третман 
на отпадни води.Претставникот на  ЕПТИСА Г-дин 

Декер даде предлог за  размена на податоци и ин-
формации како и воспоставување на соработка 
со АДКОМ како здружение на даватели на кому-
нални услуги. Од страна на Г-дин Спасовски како 
претседател на У.О беше истакнато дека во делот 
на соработка АДКОМ како асоцијација се секогаш 
отворени.
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01.07.2016. Скопје

Четриесетидевета седница на координативниот комитет на Проектот 
за подобрување на општинските услуги – МСИП

Четриесетидевета седница на координативниот ко-
митет на Проектот за подобрување на општинските 
услуги – МСИП се одржа на 01.07.2016 год и на со-
станокот АДКОМ имаше свој претставник.Седницата 
ја отвори и присутните беа запознаени со единесете 

договори за слениве ЕЛС: Студеничани, Аеродром, 
Берово, Велес, Врапчиште, Дебар, Росоман, Карбин-
ци, Конче, Пласница и Пробиштип. Договорите ќе 
бидат финансирани од ИПА грант а присутните по 
разгледување на договорите ги усвоија истите.

06.07.2016. Скопје

Дваесетичетврта седница на У.О на АДКОМ
Дваесетичетвртата седница на У.О. на АДКОМ 
беше одржана во Скопје на 06. Јули 2016 година 
и на истата членовите на Управниот и Надзорни-
от Одбор дискутираа за минатите активности, го 
разгледаа извештајот за одржаната конферен-
ција за вода која ја оценија како успешно орга-

низирана од страна на вработените во Извршна-
та канцеларија на АДКОМ. Присутните беа запо-
знаени со проектот кој ќе биде спроведуван од 
АДКОМ а ќе се реализира во соработка со IAWD 
за Развој на капацитетите за планирање на биз-
нисот.

19.07.2016. Скопје

Одржан работен состанок во МЖСПП
Во просториите на Министертвото за животна сре-
дина и просторно планирање претставници од ЈКП 
и АДКОМ одржаа работен состанок со Државниот 
секретар Г-ѓа Лепиткова на тема: Разгледување на 
проблемот со приватните бунари -  субјекти со кои 
се соочуваат ЈКП. На состанокот беа донесени не-
колку  заклучоци: МЖСПП до АДКОМ да се достави 

список за сите легални бунари за кои МЖСПП има 
издадено дозвола, во иднина кога ќе се издава доз-
вола од страна на МЖСПП покрај мислењето од ЕЛС 
да се бара и мислење од ЈКП, да се организираат ра-
ботни средби на кои ќе се дискутира за решавање на 
проблемот а на средбите да бидат поканети покрај 
претставници од ЈКП и Градоначалници.
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28.07.2016. Скопје

Работен состанок со Државниот Секретар во  Министерството за 
транспорт и врски

Извршниот Директор на АДКОМ на покана на Др-
жавниот Секретар од Министерството за транс-
порт и врски присуствуваше на работна средба со 
цел да ги претстави проблемите кои ги имаат ЈКП 
а се поврзани со  МТВ. Пред присутните Г-ѓа Стоја-
новска ги изнесе сите забелешки со кои ЈКП се со-
очуваат и тоа: Иницијатива за измени во Законот 
за снабдување со вода за пиење и одведување 
на урбани отпадни води, Проблем со правните 
субјекти кои имаат сопствени бунари, Иниција-
тива од страна на Јавното комунално претприја-
тие во Куманово, во однос на измени во Законот 

за градење - Линиските објекти да се предмет на 
посебен дел во Законот за градење.Од присут-
ните на состанкот беше побарано да се доврши 
постапката за донесувањето на Правилник за ус-
лови и начин на приклучување на водоводната и 
канализационата мрежа на корисникот на услуга-
та и Правилник за начин на одржување и заштита 
на водоснабдителен и канализационен систем, 
Иницијатива за измени во Законот за гробишта 
и погребални услуги, Добивањето на дозволи за 
реконструкција на веќе постоечките линии да се 
сведе на локално ниво.
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23.08.2016. Скопје

Состанок на членовите на Управниот Одбор (steering comitee) на 
проектот – Развој на студијата за води на национално ниво

Состанокот се одржа во просториите на МЖСПП на 
кој присуствуваше Претседателот на У.О Г-дин Спа-
совски.На состанокот беше нагласена важноста на 
овој проект преку кој се нагласува важноста во делот 
на развојот  на  македонскиот сектор за води.На со-
станокот беше претставена крајната цел на проектот 
преку  развојот  на инструментите за спроведување 
и барањата преку директивата за третман на урба-
ни отпадни води и директивата за вода за пиење.Од 
страна на вработените консултанти во проектот пред 

присутните беа претставени седум активности за 
реализација на сите планирани активности. Првата 
активност е Изготвување план за институционален 
развој , втората водоснабдување и одведување на 
отпадни води и политика на третман на води, третта 
активност отпадни води,четвртат аактивност – вода 
за пиење,петтата активност е менаџментот,шестата 
активност е план за спроведување на директивата 
за специфичен план и седмата активнсот е циклус за 
управување на проекти.
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06.09.2016. Скопје

Состанок на членовите на У.О (steering committee) на проектот на 
ЕПТИСА реформи во системот на водоснабдување,собирање и 
прочистување на урбаните отпадни води на локанлно ниво

Состанокот се одржа во Скопје на 06.09.2016 год и 
на истиот како членови на Управниот Одбор на про-
ектот присуствуваа извршниот Директор на АДКОМ 
Г-ѓа Стојановска и Претседателот на У.О на АДКОМ 
Г-дин Спасовски. На состанокот од страна на Г-дин 
Санен, тим лидер на проектот беше презентиран 
привремениот извештај базиран на месечните ак-

тивности. Во месечниот извештај се вклучени  и ажу-
рирани распоредите  на активностите. Пред прису-
тните членови на У.О на овој проект беше истакнато 
дека поголем дел од активностите ќе бидат заврше-
ни до почетокот на 2017 год за што дополнително ќе 
бидат известени сите вклучени страни. Периодич-
ниот извештај од страна на присутните беше усвоен. 

12.09.2016. Скопје

Пеесетта седница на координативниот комитет на Проектот за 
подобрување на општинските услуги – МСИП

Седницата на координативниот комитет се одржа на 
12.09.2016 год во просториите на Министерството за 
финансии на Р.М. На седницата  АДКОМ имаше свој 
претставник како член на комитетот.На состанокот 
беа разгледувани и одобрени четири договори и 
еден договор за подзаем. Договорите се однесува-

ат за следните ЕЛС: Кисела Вода, Јегуновце, Желино 
и Шуто Оризари и договор за подзаем за општина 
Дебрца. Присутните на пеесеттата седница ги раз-
гледаа и усвоија извештаите за исполнување на кри-
териумите за доделување на грант  тоа се следниве 
општини: Бутел, Виница,  Росоман, Крушево и Кичево.

14.09.2016. Скопје

Работен состанок со претставник од Светска банка 
Во Извршната канцеларија на АДКОМ се одржа 
работен состанок со висок претставник на Светска 
банка Г-дин Габриќ. Целта на одржување на овој 
состанок беше Г-дин Габриќ во целост да се запоз-
нае со заедничката соработка помеѓу АДКОМ ,Свет-

ска Банка и DWP како и понатамошната соработка 
помеѓу инволвираните страни.Од страна на надво-
решниот консултант на АДКОМ Г-дин Вртески  беа 
презентирани активностите кои ќе  ги има АДКОМ 
во овој и следниот период.
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15.09.2016. Скопје

Дваесетипетта  седница на Управен Одбор на АДКОМ
Дваесетипетта седница на Управен Одбор на АД-
КОМ се одржа на 15.09.2016 год  во Скопје. На сед-
ницата присутните членови на У.О и Н.О  расправаа 
по следните точки: Минати активности и заклучоци 
за реализирање од истите; (Работилници за адми-
нистративни службеници, избор на ЈКП за презен-
тација на реформи во ЈКП на национална конфе-
ренција за води 5-6 Октомври), Информација за 
тековни проекти кои се спроведуваат од страна на 
МЖСПП во делот на водите и реформи во ЈКП, Ин-
формација за Регионална иницијатива за градење 

на капацитети -(DLeaP) и можностите АДКОМ да 
биде центар на знаење за ЈКП во Р.М., Информа-
ција за платформите за управување со содржината 
на податоците- (DCM) и DANUBIS (најнова верзија 
и можност за македонско мени).Од стана на на-
дворешниот консултант на АДКОМ Г-дин Вртески 
беше направена куса презентација за добиениот 

- Проект за Бизнис планирање во ЈКП како и пре-
зентација за изработка на Бизнис план на АДКОМ- 
а потоа беа претставени следни чекори и идните  
активности на АДКОМ.

19.09.2016. Скопје

Еднодневна работилница и презентација на Израелската компанија 
„Palgey Мaim“

АДКОМ во соработка со Израелската компанија 
Palgey Мaim од Израел за сите ЈКП во држaвата  ор-
ганизираше еднодневна работилница на следна-
та тема: ”Mожности за поддршка на македонската 
инфраструктурата за одводнување и контрола на 
поплави со префрлање на израелското искуство 
и напредната технологија”. Работилницата беше 

отворена од страна на Г-дин Dan Oryan почесниот 
конзул  на Израел во Р.Македонија. На работил-
ницата од страна на вработените во компанијата 
Palgey Maim беа претставени можностите и дос-
тигнувањата во работењето на компанијата Palgey 
Maim кои би можеле да се применат во работење-
то на ЈКП во Р.М.

22.09.2016. Скопје

Еднодневна обука за електронски систем за управување со ефектот 
(оценување)

АДКОМ во соработка со претставник од МИОА  
одржа еднодневна обука за вработените во јав-
ните комунални претпријатија во врска со елек-
тронскиот систем за управување со ефектот 

– оценување. Оваа работилница АДКОМ ја орга-
низираше како продолжение на серијата обуки 
кои произлегуваат од законските обврски со-
гласно Законот за вработените во јавниот сектор 
и Законот за административните службеници.На 
работилницата беше претставен начинот на упра-

вување со ефектот – учинокот на вработените во 
институциите на јавниот сектор и беше даден кра-
ток осврт на одредбите  содржани во новата за-
конска и подзаконска регулатива и тоа учесници 
во процесот,фази на процесот и обрасците. Исто 
така присутните вработени во ЈКП  беа запознени 
со информациониот систем за управување со чо-
вечките ресурси и модулот за електронско упра-
вување со ефектот (учинокот) на административ-
ните службеници.
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26.09.2016. Скопје

Присуство на работилница на тема: Избор на локација на централен 
објект за управување со отпад во источниот и североисточниот 
плански регион во организација на ЕПЕМ и ЕПТИСА

На 26.09.2016 год како претставници од АДКОМ а 
на покана на МЖСПП присуствуваа Г-ѓа Стојанов-
ска и Г-дин Спасовски на работилницата за „Под-
готовка на потребните документи за воспоста-
вување интегриран и финансиски самоодржлив 
систем за управување со отпад во Источниот и 
Североисточниот регион“, финансиран од Ев-
ропската Унија, чиј имплементатор е конзорци-
умот на ЕПТИСА и ЕПЕМ. Работилницата беше 
одржана на тема: „Избор на локација за центра-
лен објект за управување со отпад во источниот 
и североисточниот плански регион“. Изборот на 

локаците за централниот објект за третман и де-
понирање на отпад се заснова на цврсти техни-
чки, еколошки и финансиски критериуми. Покрај 
ова, изградбата на инфраструктурата треба да се 
спроведе на начин на кој ќе обезбеди апсолутна 
заштита на животната средина и јавното здравје.    
Работилницата беше организирана во функција 
на одржување на транспарентноста на целиот 
процес со цел за усогласување на ставовите на 
засегнатите страни во однос на предложените оп-
ции и утврдување на конечната локација за Севе-
роисточнио и Источниот плански регион.

27.10.2016. Скопје

Одржана седница на У.О (steering committee) (Europe Aid/136070/IH/
SER/MK) и присуство на претставник на АДКОМ

Седницата на У.О (steering committee) се одржа на 
27.10.2016 во просториите на ЕПТИСА. На оваа сед-
ница претставени предложените локации  за депо-
нии за отпад: во Општина Свети Николе, во областа 
на Мечкуевци, во Општина Куманово, во областа на 
К’шање, во Општина Штип во пределот на  областа 
на постоечката Штипска депонијата и  дел површи-
на од Долно Чуганче во општина С. Николе. Пред 

присутните Директорот на проектот и раководител 
на тимот даде додатни објаснувања во делот на од-
редување на локацијата CWMF, соработката помеѓу 
заинтересираните страни и учество на општина Ку-
маново (и Старо Нагоричане) во проектот. Членови-
те на У.О. (steering committee) на проектот го усвоија 
извештајот со напомена дека треба редовно да се 
споделуваат информациите за активностите.

28.09.2016. Скопје

Одржан состанок на Комисијата за водоснабдување и канализација 
на АДКОМ

Членовите на Комисијата за водоснабдување и ка-
нализација на АДКОМ одржаа работен состанок 
како продолжение на средбата која беше одржа-
на во Министерството за транспорт и Врски на која 
средба беше договорено да се изготват  измени 
во законската регулатива на Правилниците за на-
чинот на приклучување,одржување и заштита на 

водоснабдителниот и канализациониот систем, за 
кои беше договорено истите да не се донесуваат.
Согласно заклучокот членовите на комисијата рабо-
теа на  изготвување на измени на Законот за водо-
снабдување и одведување на урбани отпадни води. 
Присутните на состанокот дискутираа и дадоа одре-
дени предлози и измени на Законот за градба.
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03.10.2016. Скопје

Пеесетипрва седница на Кординативниот комитет на проектот за 
подобрување на општинските услуги

Седницата на координативниот комитет се одржа на 
03.10.2016 год и на истата АДКОМ имаше свој прет-
ставник како член на комитетот. На оваа седница 
беа разгледани и усвоени договорите за ИПА гран-
тови за следните општини: Липково, Пехчево, Кава-

дарци и Зелениково. Членовите на Координативни-
от комитет на МСИП проектот немаа забелешки во 
однос на предложениот текст на Договорот за ИПА 
грант со општина Пехчево и го усвоија истиот како и 
договорите за ИПА грантови.

06.10.2016. Скопје

Присуство на националната конференција за води во организација 
на ЕПТИСА

Вработените во Извршната канцеларија на АДКОМ 
како и вработени во ЈКП присуствуваа на едноднев-
ната национална конференција за води во органи-
зација на Ептиса и МЖСПП. Конференцијата беше 
отворена од страна на  Mинистерот за животна сре-
дина и просторно планирање Г-дин Башким Амети, 
кој истакна дека  целта на оваа конференција е на-
времено информирање за реформските процеси во 
секторот води, чиј носител е МЖСПП со поддршка од  
Делегацијата на Европската Унија и Министерството 
за Финансии (ЦФЦД). Трите проекти кои сепод ра-

ководство на Ептиса во кои АДКОМ има член во У.О 
(steering committee)  се оформани со цел да доведат 
до значителни промени во начинот на кој работат 
ЈКП. Целта на конференцијата беше да го иницира 
дијалогот помеѓу засегнатите страни. На оваа кон-
ференција се обрати претседателот  на АДКОМ Г-дин 
Спасовски говорејки за значењето на реформскиот 
процес за секторот води во Р. Македонија. Претстав-
ници од ЈП Водовод Битола и МЈП Плаваја Радовиш 
со презентација ги претставија своите очекувања и 
искуства во процесот на реформи во секторот води.

13.10.2016. Скопје

Изготвување на бизнис план на АДКОМ – Ревизија на стратешкиот 
план на АДКОМ и градење на капацитети на ЈКП

АДКОМ ја организираше и одржа првата  од серијата 
работилници кои ќе се одржат во делот на изработ-
ка на бизнис план на АДКОМ кој е од голема важ-
ност за работењето на асоцијацијата во наредни-
от период како и понатамошните чекори кои ќе се 
превземаат од страна на Здружението за јакнење на 
капацитетите на своите членки. Присутните работеа 

на ревизија на стратешкиот план на АДКОМ во де-
лот на стратешката анализа и карта како и можноста 
АДКОМ да прерасне во центар на знаење за ЈКП во 
РМ. Присутните вработени во ЈКП во делот на раз-
вивање на АДКОМ во центар на знаење работеа во 
делот на давање на оценки на потребите од обуки и 
програмата за јакнње на капацитетите.
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20.10.2016. Скопје

Одржан состанок со членови на  Комисијата за човечки ресурси на 
АДКОМ за изработка на бизнис план и градење на капацитети за 
вработените во ЈКП

На 20.10.2016 год во Скопје на Скопски саем 
членовите на Комисијата за човечки ресурси на 
 АДКОМ одржаа состанок на кој дискутираа по од-
нос на изработка на бизнис план на АДКОМ. При-
сутните членови на комисијата заедно со надво-
решниот консултант Г-дин Вртески на АДКОМ ги 

разгледуваа и разработуваа предлозите кои про-
излегоа од дискусијата на состанокот. Во текот на 
слените месеци од страна на вработениот во Из-
вршната канцеларија на АДКОМ дадените пред-
лози ќе бидат разработени и вклопени во бизнис 
планот на АДКОМ.

20.10.2016. Скопје

Одржана еднодневна работилница со претставници од МИОА на 
тема: Целосна разработка на постапките за вработување во јавните 
претпријатија

АДКОМ во соработка со претставник од АДКОМ 
организираше и одржа еднодневна работилница 
на која се дискутираше за целосна разработка на 
постапките за вработување во Јавните претприја-
тија (административни службеници даватели на 
услуги и помошно техничкиот персонал) од изготву-
вање на Годишниот план за вработување,преку ба-
рање до Агенцијата за администрација,потребната 

документација,спроведување на постапката на 
селекција, полагање на испит и психолошки тест, 
преку спроведување на интервју, начинот на спро-
ведување на интервју, до изготвување на ранг листи 
и избор на кандидати. На работилницата од страна 
на Г-ѓа Чукич вработена во МИОА беа дадени одре-
дени објаснувања и одговори кои се однесуваат на 
постапките при вработување.

28.10.2016. Скопје

Работилница за примена на одредбите од Законот за работни 
односи, системот за плати и дриги прашања

АДКОМ на барање на своите членки организираше 
еднодневна работилница на која присуствуваа голем 
број на вработени во ЈКП. Интересот на присуство на 
оваа работилница беше голем од причина што  ова 
е горлив проблем со кој е соочуваат ЈКП. Како пре-
ставник од МИОА на работилницата беше присутен 
Државниот советник Г-дин Горгиевски. Државниот 
советник Г-дин Горгиевски истакна дека при изработ-
ката на овие закони од страна на МИОА се внимавало 
да нема никави фискални импикации во работењето 

на ЈКП и воопшто. Во смисла на изработката на пра-
вилниците на плати беше  истакнато дека ЈКП може 
да ги подготвуваат и работат на нив, но усвојувањето 
треба да биде по завршувањето на изборниот процес 
во Р.М. Присутните од страна на Државниот советник 
добија одредени насоки како да го спроведуваат на-
чинот на системот за плати и да се внимава при рас-
поредувањето на вработените.Како приоритет беше 
нагласено склучувањето на анекс договорите и доне-
сувањето на правилник  за плати. 
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01 и 02.11.2016. Скопје

Работилници за функционалната анализа – обврски утврдени со 
Законот за вработените во јавниот сектор

Извршната канцеларија на АДКОМ во соработка со 
МИОА на 01 и 02.11.2016 год во Скопје организи-
раше две еднодневни работилници на кои беа по-
канети вработени во ЈКП во правниот и секторот за 
човечки ресурси. На работилниците со предавачот 
од МИОА се работеше на законски утврдената обвр-
ска согласно законот за вработени во јавниот сектор 

– функционална анализа. Присутните имаа можност  
да бидат запознаени со постојната законска регула-
тива и функционалната анализа, методологијата за 
спроведување на функционалната анализа,начинот 
на спроведување на функционалната анализа и пи-
шување на извештајот за финкционалната анализа 
со препораки.

03.11.2016. Виница

26. седница на У.О на АДКОМ
Дваесетишестата седница на Управниот одбор 
на АДКОМ се одржа на 03.11.2016 год во Виница.
Членовите на Управниот и Надзорниот одбор на 
АДКОМ работеа и дискутираа по следниве точки: 
Информација од одржана работна средба со прет-
ставник од Чешката амбасада во Р.М. за идна сора-
бота со АДКОМ, се дискутираше  за Законот за зеле-
нило и Законот  за комунални дејности, Извршниот 
Директор на АДКОМ даде информација за Проек-
тот за заедничка набавка на возила.Надворешни-
от консултант на АДКОМ Г-дин Вртески ги запона 
присутните со Проектот за управување со инфра-

структурни средства спроведуван од проектот ГИЗ 
ОРФ, се дискутираше за текот на изготвувањето на 
Методологијата за цена на вода.Членовите на У.О 
и Н.О на АДКОМ беа запознаени со проектот за 
обуки за бизнис планирање за членките на АДКОМ 
како и започнувањето на  изработка на бизнис пла-
нот на АДКОМ. Беа презентирани и активностите за  
Регионална иницијатива за градење на капацитети 

– DleaP и можноста АДКОМ да биде центар на зна-
ење за ЈКП во Р. Македонија  како и информација 
за платформите за управување со содржината на 
податоците – DCM.
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06-10.11.2016. Братислава , Словачка

Студиска посета
На покана на проектот ЕПТИСА на студиската по-
сета АДКОМ имаше свој претставник од Извршна-
та Канцеларија. Студиската посета се одвиваше во 
времетраење од пет дена. Беа реализиарани низа 
работни средби а претставникот на АДКОМ имаше 
работна средба со претставниците од Асоцијација-
та на даватели на водни услуги на Словачка. На 
средбата беа разменети искуства во работењето 
помеѓу двете асоцијации. Од страна на претставни-

кот на АДКОМ беше упатена покана кон домаќини-
те за посета на АДКОМ. За време на студиската по-
сета беа реализирани следниве посети: средба со 
претставници на регулаторната комисија,состанок 
со претставници од Министерството за животна 
средина на Р.Словачка, беше реализирана офи-
цијална посета на ЈП Водовод Братислава како и 
посета ЈП во Трново каде е спроведено јавно при-
ватно партнерство. 

08.11.2016. Скопје

Состанок со претставници од Регулаторна комисија на РМ
На работната средба која се одржа со претставни-
ците од Регулаторната комисија на Р.М од страна 
на АДКОМ присуствуваа Претседателот на АДКОМ 
Г-дин Спасовски, Извршниот Директор на АДКОМ 

Г-ѓа Стојановска и надворешниот консултант Г-дин 
Вртески. Целта на оваа работна средба беше пре-
зентација на DCM порталот пред одговорните лица 
од Регулаторната комисија.

16.11.2016. Белград

Саем и Форум за вода
АДКОМ на покана на Здружението за технологија на 
вода и санитарно инжењерство од Белград Р. Србија 
номинираше свој претставник кој зема учество на 
Саем и Форум за вода на тема : “Реформи во секто-
рот вода во регионот – предизвици и трендови”.

Претставник на АДКОМ беше Г-дин Здравковски од 
ЈКП Дервен кој имаше презентација делот на плано-
вите и активностите на АДКОМ како и можност да се 
споделат искуствата кои ги имама АДКОМ како асо-
цијација во следниот период.

16.11.2016. Скопје

Состанок на Комисијата за водоснабдување и канализација и 
Комисијата за правни работи на АДКОМ

Членовите на комисијата за водоснабдување и ка-
нализација на АДКОМ одржаа заеднички состанок 
во членовите на правната комисија. Целта на соста-
нок на двете комисии беше изготвување на  конечна 
верзија на измените на Законот за водоснабдување 
и одведување на урбани отпадни води и испраќање 

на изготвен допис до Министерството за транспорт 
и врски како ресорно министерство во чија надлеж-
ност е овој закон. На овој состанок присутните дис-
кутираа  и по основ на  измени во Законот за гра-
дење, измени во Законот за комунални дејности и се 
дискутираше по основ на Законот за зеленило.
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23.11.2016. Скопје

Работилница- Дисциплинска постапка
АДКОМ во соработка со Министертството за ин-
форматичко општество и администрација органи-
зираше еднодневна работилница на 23.11.2016 
година во Скопје. На работилницата беа прису-
тни претставници од ЈКП вработени во правни-

те служби на ЈКП. Од страна на предавачот беше 
презентирана постојната законска регулатива и 
одговорноста,дисциплинската одговорност и мате-
ријалната одговорност согласно Законот за врабо-
тување во јавниот сектор.

24, 25, 29 и 30.11.2016.

Регионални работилници со ЈКП во Р. Македонија 
(Прилеп, Охрид, Пробиштип, Кавадарци и Скопје)

АДКОМ  во текот на месец ноември реализираше 
активности за поддршка на работењето на ЈКП, во 
делот на на  имплементацијата на Законот за од-
редување на цените за водните услуги. Извршната 
канцеларија на АДКОМ има воспоставено партнер-
ски односи со Регулаторната комисија, во насока на 
заедничка соработка и меѓусебна поддршка во им-
плементацијата на законските решенија. Податоци-
те кои ќе бидат доставени од ЈКП до Регулаторната 
комисија ќе бидат  едни од клучните предуслови за 
одредување на цените за водните услуги.Во функ-

ција на воспоставување на систем за управување со 
податоците на ниво на ЈКП Регулаторната комисија 
ќе го  поддржува воспоставувањето на Регионални-
от портал за собирање на податоци DCM на нацио-
нално ниво од страна на АДКОМ, за таа цел АДКОМ 
организираше серија на регионални работилници.
На работилниците беа поканети и беа присутни по 
четири вработени од ЈКП кои ќе земат учество во 
пополнување на податоците.На работилниците на 
присутните им беа дадени инструкции за начинот 
на внес на податоци на порталот.
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07.12.2016. Скопје

Пеесетивтора седница на координативниот комитет на Проектот за 
подобрување на општинските услуги – МСИП

Седницата на координативниот комитет се одр-
жа на 07.12.2016 год во Скопје во просториите 
на Министерството за финансии. На оваа сед-
ница АДКОМ имаше свој претставник како член 
на координативниот комитет. На седницата 
беа разгледувани и одобрени седум договори.

Договорите се однесуваат за следните ЕЛС :Со-
пиште, Делчево, Кочани, Бутел, Кичево, Долнени 
и Свети Николе.Присутните членови на комите-
тот на пеесетивтората седница ги разгледаа и 
одобрија седумте ИПА грант договори со горе 
наведените ЕЛС.

07.12.2016. Скопје

Втор состанок на У.О – (sterring commite)  ЕПТИСА – Nационална 
студија за вода-EuropeAid/136505/IH/SER/MK

На состанокот организиран од страна на ЕПТИСА на 
07.12.2016 год. во Скопје во името на АДКОМ беше 
присутен надворешниот консултант Г-дин Вртес-
ки. На состанокот се дискутирало за напредокот и 
статусот на проектот и неговата имплементација.
Воедно пред присутните беше презентиран из-

вештајот за институционален развој. Присутните го 
усвоија и извештајот за т.н чувствителните области, 
правни барања, искуства и методологијата. На овој 
состанок било дискутирано и за донесување на ме-
тодологија и прелиминарните разграничување на 
агломерации.

13.12.2016. Скопје

Работилница за DCM
На 13.12.2016 год во Скопје на Скопски саем 
АДКОМ  организираше еднодневна работилни-
ца која се однесува на DCM порталот која воед-
но беше последна во низата на регионалните 
средби. Работилницата беше организирана за 

оние ЈКП кои не беа во можност да присуствуваат 
во својот регион. Надворешните консултанти го 
представија порталот и на присутните им беа да-
дени инструкции за начинот на внес на податоци 
на порталот.
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14.12.2016. Скопје

Нов твиниг проект - Проект за јакнење на административните 
капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и 
директивите за посебните текови на отпад

Во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје 
беше означено започнувањето на Твининг проек-
тот за јакнење на административните капацитети 
за спроведување на Рамковната директива за от-
пад и директивите за посебните текови на отпад. 
На настанот локални и странски експерти одржаа 
презентации на тема управување со отпадот во 
нашата држава. Проектот е финансиран од Европ-
ската Унија, а ќе го имплементираат експерти од 
Обединетото Кралство и Кралството Шпанија, во 
соработка со Министерството за животна средина 

и просторно планирање. Целта на проектот е да се 
креира и воведе подобрен систем за управување 
со отпадот, во кој секторите кои се занимаваат со 
оваа проблематика потемелно ќе ја разберат соп-
ствената улога на тоа поле, како и да се создадат 
можности за развој и подобрено функционирање 
на постојните системи за управување со отпадот. 
Како краен резултат се очекува интензивирање на 
активностите за рециклирање во Р. Македонија и 
усовршување на системите за депонирање на сите 
видови на отпад.

15.12.2016. Скопје

Работилница - Закон за извршување
На 15.12.2016 год во Скопје се одржа едноднев-
на работилница за членките на АДКОМ во врска 
со воведените измени и новини во Законот за из-
вршување  кој се применува во ЈКП.Присутните од 
страна на предавачите беа запознаени со новините 

во Законот за извршување со посебен осврт на вон-
судска наплата на долгови по основ на веродостојна 
исправа.Во вториот дел од работилницата прису-
тните дискутираа по однос на нејасностиите кои ги 
имаат во тековното работење.

19.12.2016. Скопје

Пеесетивтора седница на Координативниот комитет на Проектот за 
подобрување на општинските услуги

Пеесетивтора седница на Координативниот ко-
митет на Проектот за подобрување на општин-
ските услуги се одржа на 19.12.2016 год. во Ско-
пје во просториите на Министерството за финан-
сии. На оваа седница беа разгледани следните 

договори на општина Бутел, Долнени, Кочани, 
Делчево, Кичево , Сопиште и Свети Николе. На 
состанокот беа разгледани и усвоени критери-
умите за грант на следните општини: Петровец, 
Пробиштип и Желино. 

22.12.2016. Скопје

Дваесетиседма седница на У.О на АДКОМ
На 22.12.2017 год во Скопје беше одржана двае-
сетиседмата седница на Управниот Одбор на АД-
КОМ. Членовите на У.О дискутираа и го рагледаа 
извештајот за работа и финансовиот извештај на 
АДКОМ за 2016 год. Пред присутните од страна  на 
Извршниот Директор на АДКОМ беше презенти-

ран изготвениот бизнис план на АДКОМ.На оваа 
седница беше разгледана програмата за работа на 
АДКОМ и финансовиот план за 2017 година.Прису-
тните во врска со организацијата на Годишното со-
брание дадоа одредени насоки во делот на самата 
организација и текот на собранието.



ФОТО ГАЛЕРИЈА
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