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ОБРАЌАЊЕ

АДКОМ
ОБРАЌАЊЕ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

АДКОМ постои повеќе од четиринаесет години и претставува една од водечките
асоцијации на јавните комунални претпријатија во Република Македонија.
Како нов претседател на АДКОМ би сакал да истакнам дека предизвиците во
комуналниот сектор се огромни, но како и досега така и во наредните години
АДКОМ ќе продолжи активно да ги поддржува ЈКП во постигнувањето на
нивните стратешки цели.
Визијата на АДКОМ е да се зголемат способности на ЈКП во однос на
ефективното и ефикасното обезбедување на комунални услуги, истите да бидат
со висок квалитет по пристапни цени, а притоа да се овозможи зачувување на
животната средина и поддршка на локалниот, регионалниот и економскиот
развој. Всушност, токму и на ова се темели важноста од меѓусебната соработка
помеѓу АДКОМ и ЈКП.
АДКОМ како конструктивен партнер на ЈКП, со цел да се зајакнат капацитетите
и вработените во ЈКП да се стекнат со знаења и вештини преку кои би им се
олесниле извршувањето на тековните активности, организира голем број
настани, конференции и обуки. Притоа АДКОМ во улога на обединувачка
асоцијација соработува со сите релевантни институции во државава и ги
застапува интересите на ЈКП, но со задача да обезбеди движечки развој во
комуналниот сектор соработува и со голем број на имплементирани проекти
финансирани од Европската Унија, но и надвор од рамките од државава како со
IAWD – Меѓународната асоцијација на водоснабдителни компании од дунавскиот
регион, Светска Банка, и други институции.
Со цел за успешно спроведување на активностите со ЈКП, но и со другите
релевантни институции, АДКОМ ќе започне со издавање на тримесечен билтен.
Во истиот ќе бидат содржани сите реализирани настани преку АДКОМ, притоа
опфаќајќи ги новитетите во секторот и регионот од комуналната сфера.
Со почит,

Зоран Горгиев
Претседател на АДКОМ
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ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА АДКОМ

ЈАНУАРИ-МАРТ

2018

ЈАНУАРИ

ФЕВРУАРИ

Во текот на месец јануари 2018 година со цел успешна организација на 10-та Меѓународна конференција
на тема ,,Води и отпад - реалност и предизвици”, која
ќе се одржи во период од 23–26 Април 2018 година,
АДКОМ започна со прибирање на апстрактите на
пријавените учесници и доставување на истите до
редакцискиот одбор.

09.02.2018

Во извршната канцеларија на АДКОМ се организираше состанок на кој се утврдија сите потребни измени
во врска со официјалната веб страна на АДКОМ. По
состанокот беа превземени соодветни чекори и истата во месец април ќе биде функционална.
Во текот на месец јануари беа превземени првите
чекори во однос на воспоставување на Тренинг Центарот на АДКОМ, беше објавен повик каде сите заинтересирани кандидати имаа можност да се пријават
како идни предавачи во центарот. По пристигнувањето на биографиите, истите беа обработени и зачувани во дата-базата на АДКОМ.
Проектот за заедничка набавка на комунални возила
преку CMSR и Словенската Влада повторно се актуализираше и на него ќе се работи во следниот период.
Во текот на работниот месец исто така директорите
од сите ЈКП беа контактирани и од нив беше побарано да назначат претставник од редот на вработените
од ЈКП, кој ќе биде Делегат во Собранието на АДКОМ
за следните четири години.
На крајот на месецот се одржа состанок помеѓу директорот и претставниците на ФЗО и претставници
од АДКОМ. Тема на дискусија беа потешкотиите со
кои ЈКП се судруваат по основ на долговите спрема ФЗО. На состанокот беше донесен заклучок да се
формира работна група која ќе изготви листа, каде
сите ЈКП кои должат на ФЗО ќе бидат наведени, а
исто и точниот износ ќе биде прикажан. Беше договорено листата да ги содржи и износите кои здравствените домови им ги должат на ЈКП и да се пристапи кон понатамошно решавање на овој проблем

Состанок со редакциски одбор за 10та Меѓународна конференција – „Води
и отпад - реалност и предизвици“
Во извршната канцеларија на АДКОМ, на 09.02.2018
се одржа состанок со редакцискиот одбор за 10-та
Меѓународна конференција – „Води и отпад - реалност и предизвици“. На состанокот беа разгледани
сите доставени апстракти ,се распределија според
тематските подрачја а исто така беа посочени модератори и панелисти.

09.02.2018

Работилница “Измени во Законот за
административни службеници и имплементација на новите решенија”
На 09.02.2018 година во Скопје, во Хотел Порта се
одржа еднодневна работилница на тема “Измени во
Законот за административни службеници и имплементација на новите решенија”. Работилницата ја
отвори извршниот директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита
Стојановска која се осврна на значењето на темата.
Предавач на работилницата беше г-ѓа Емилија Чукиќ,
раководител на одделението за поддршка на јавниот сектор во Министерството за информатичко општество и администрација на Р. Македонија (МИОА).
За време на работилницата присутните беа запознаени со измените, но и се разгледуваа дилемите кои
се јавуваат при роковите на усогласување, промени
на систематизациите, добивањето на согласност од
страна на МИОА и низа други прашања поврзани со
примена на Законот за административни службеници.
Г-ѓа Чукиќ посочи дека се интервенирало конкретно
во неколку делови од Законот за административни
службеници, како што е странски јазик, постапката за
вработување, постапката за унапредување и постапката за оценување.
Како дел од измените од Законот за административни
службеници
беа
презентирани:
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Главна новина:
yy Сe укинуваат: Нивоата/бодовите за одредените категории на административни службеници. Поседување на меѓународен признат сертификат издаден
од официјален европски тестатор.
*укинати: член 24 став 2 точка г, член 25 став 2
точка г; член 26 став 2 точка г и член 36 став
1 алинеја 4.
Постапка за вработување:
yy Тест за личност – се укинува (член 38 став 1)
yy Дел за проценка на интелектуалниот капацитет на
кандидатот – се укинува (член 40)
Постапка за унапредување:
yy Интерен оглас: Веб страната на Агенцијата за администрација - *измена (член 48 став 4 )
yy Услови за пријавување на интерен оглас: Да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на
работно место во рамки на истата категорија во која е
и работното место за кое се објавува интерниот оглас
– *изменет (член 48 став 5 алинеја 2)
yy Комисија за селекција: Два члена од институцијата.
Еден член од Агенцијата за администрација - *измена (член 50 )
Постапка за унапредување:
yy Се укинуваат мерките за одличен и слаб учинок
*укинат член 68 (цел)
yy Се додаваат нови членови: Надомест за успешност
во работењето (нов член 94-а) и Нов основ за престанок на вработувањето (член 98 *нов став 6)
Преодни и завршни одредби:
yy Странски јазик - одложена примена 6 месеци по
вледувањето во сила на законот
yy Актите за систематизација - усогласат во рок од 3
месеци по вледувањето во сила на законот

yy Започнатите постапки - ќе е довршат според постојниот „Закон за административните службеници“
За институциите од јавен сектор:
yy Во 2018-та година нема да има решенија за реализација на мерките за одличен и слаб учинок
yy Во 2018-та година нема да има надомест на плата
за успешност во работењето/престанок на работен
однос

09.02.2018

Комисија за човечки ресурси
На 09.02.2018 година во Скопје, во Хотел Порта се
одржа состанок со Комисијата за човечки ресурси.
Овој состанок го предводеше г-дин Јане Вртески,
консултант на АДКОМ, кој ја информираше комисијата дека АДКОМ во Стратешкиот план има предвидено
да формира „Центар на знаење“. Идејата е преку овој
центар да се зајакнат капацитетите во Јавните Комунални претпријатија (ЈКП). Исто така г-дин Вртески
посочи дека овој центар има за цел да спроведува
работилници, практични обуки, и обуки на работното место за сите ЈКП во земјава. На овој начин би се
обезбедиле соодветни обуки, со сертифицирани обучувачи, по цена која би била достапна за ЈКП.

Г-дин Вртески додаде дека воведувањето на Регулаторната комисија и изработката на Бизнис плановите
е нов предизвик кој треба да се искористи за јакнењето на капацитетите. Токму оттука се гледа можноста
за вработените во ЈКП да ги посетуваат потребните
обуки, да го збогатат своето знаење и да дојдат до
информации кои ќе им помогнат при работењето.
Г-дин Вртески потенцираше дека преку Центарот на
знаење, АДКОМ дава нов поглед, каде секторите за
човечки ресурси ќе играат важна улога. Всушност,
примарната цел на овие сектори ќе биде да ја воочат
потребата од обуките и како истите да се спроведат.
На состанокот комисијата беше информирана дека е
потребно да се изготви листа за обуки во 2018 година. Листата најпрво ќе биде тема на дискусија и разгледување, а потоа ќе биде споделена со останатите
ЈКП.
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13.02.2018

“Нови гледишта во контрола и третман
на водите”
На 13.02.2018 година во Скопје, во Хотел Порта се
одржа работилница на тема: „Нови гледишта во контрола и третман на водите”.
Работилницата ја отвори извршниот директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска и напомена дека денешната работилница е дел од листата на предложените
работилници од Комисијата за контрола и обработка
на вода во АДКОМ.
Краток вовед за работилницата даде претседателот
на комисијата за контрола и обработка на вода г-дин
Зоран Божиновски, а потоа посочи дека во периодот
кој следува комисијата почесто ќе организира состаноци и работилници кои ќе бидат спроведувани на
исти принцип, односно преку пренесувања на информации и размена на искуства.
Следното обраќање беше од страната на г-дин Кирил
Лисичков, Професор на Технолошко - металуршки
факултет – Институт за хемиско и контролно инженерство. Г-дин Лисичков во својата презентација
најпрво ја потенцираше на важноста на водата, како
извор на живот, а потоа подетално објасни за управувањето со водните ресурси. Во презентацијата беше
ставен акцент на зелена хемија, актуелните зелени
технологии, како и 12-те принципите на зелената хемија во пракса. Г-дин Лисичков, исто така во својата
презентација се осврна на биосорпција, на механизмите и принципите на истата. Во својата презентација г-дин Лисичков даде објаснување и за SCADA
системите и нивната примена.
Г-ѓа Наташа Манолева, ЈП Водовод и канализација
Скопје - Центар за санитарна контрола, во своето обраќање го презентираше Quanti-Tray и QuantiTray/2000, иновативна технологија за одредување на
колиформни бактерии и E. Coli по методот на МPN.
Учесниците беа информирана дека оваа технологија
се користи за вода за пиење, површинска и отпадна
вода. При својата презентација г-ѓа Манолева подетално објасни во врска со реагенсите, лабораторис-
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ката опрема и начинот на работа. А потоа додаде дека
придобивките од користење на истата се брзата подготовка, добивањето на резултати за 18 или 24 часа,
можност за разредување, можност за автоклавирање
после употреба и безбедно ракување со отпадот и
дека не е потребна никаква калибрација, стандардизација или верификација.
Последната презентација од оваа работилница беше
од страна на г-ѓа Билјана Петровска, ЈП Водовод и
канализација Скопје - Центар за санитарна контрола. Во својата презентација г-ѓа Петровска детално
ги информираше учесниците за Спектрофотометар
PROVE. Беше нагласено дека ова е нова класа на
Спектрофотометар за испитување на питки и отпадни
води. Г-ѓа Петровска посочи дека Спектрофотометрите PROVE нудат големи можности при анализите на
вода, но исто така нагласи дека предноста на овој
спектрофотометар, во споредба со другите спектрофотометри е во тесниот пропуст на светлосен зрак
од 1,8nm, а притоа овозможувајќи помало расејување,
поголема прецизност и можност за мерење во ниски
концентрации.

По двете презентации од ЈП Водовод и канализација
Скопје, од страна на Г-ѓа Наташа Манолева и г-ѓа Билјана Петровска, се разви дискусија каде беа споделени искуствата помеѓу ЈКП во врска со технологиите за контролата и третманот на водите.
Г-ѓа Стојановска, при затварањето на работилницата
повторно ги информираше и ги повика присутните да
заземат учество на престојаната 10-та Меѓународна
конференција – „Води и отпад - реалност и предизвици“, која ќе биде организирана од страна на АДКОМ
во периодот од 24-ти до 26-ти април 2018-та во Охрид.

20.02.2018

Прва Седница на Собрание на АДКОМ
Првата Седница на Собранието на АДКОМ се одржа
на 20.02.2018 год во Скопје - Хотел Континентал. Собранието го отвори Претседателот на АДКОМ Г-дин

ЈАНУАРИ-МАРТ 2018

Зоран Горгиев кој ги поздрави делегатите на Собранието и другите вработени во ЈКП.
При оваа прва седница на собранието беа верификувани нови делегати и членови на управниот и надзорниот одбор на АДКОМ.
За членови на У.О на АДКОМ за период 2018 – 2022
година беа едногласно изгласани и именувани следните членови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Г-дин Зоран Горгиев - ЈКПД „Комуналец“, Струмица
Г-дин Мазлум Леши- ЈКП „Стандард“, Дебар
Г-дин Душко Весковски - ЈП „Водовод и Канализација“, Скопје
Г-дин Абдусамед Шабани- ЈП „Комунална Хигиена“, Скопје
Г-дин Петар Камчевски - ЈКП „Комуналец“, Кавадарци
Г-дин Игорчо Христов - ЈКП „Солидарност“, Виница
Г-дин Драган Јањевиќ - ЈП „Водовод“, Куманово
Г-дин Ѓорги Стојанов - ЈКП „Дервен“, Велес
Г-дин Музафер Мурати - ЈКП „Пролетер“, Ресен
Г-дин Фатос Велиу - ЈКП „Тетово“, Тетово
Г-дин Андреј Киров - КЈП „Водовод“, Кочани
Г-дин Владимир Алексијоски - МЈП Проаква ,Охрид
Г-дин Илија Рунтевски - ЈКПД „Услуга“, Берово
Г-ѓа Александра Матевска - ЈКП „Маврови Анови“,
Маврово
Г-дин Горан Козаров - ЈП „Водовод“, Битола

За членови на Надзорниот Одбор на АДКОМ за период од 2018 – 2022 година беа предложени и изгласани следните членови:
1.

Г-дин Емил Јанески-ЈП „Водовод и Канализација“,
Прилеп
2. Г-дин Зоран Јанев - ЈКП „Комуналец“, Неготино
3. Г-дин Живко Тасев - ЈКП „Исар“, Штип
4. Г-дин Ненад Павичевиќ -ЈКП „Никола Карев“, Пробиштип
5. Г-ѓа Татјана Глигорова-ЈКП „Комуналец“, Свети
Николе
Извршниот Директор на АДКОМ Г-ѓа Стојановска го
образложи финансискиот извештај за 2017 година и
финансискиот план за 2018 година пред присутните. Собранието на АДКОМ по разгледување на материјалот со податоците, ја усвоија без забелешки
завршната сметка за 2017 година, која пак покажува
добивка за истата година.
Пред завршувањето на седницата на Собранието
свое излагање имаше Г-ѓа Маја Меденица – УТВСИ
– Белград Презентација на Проект на ГИЗ – Управување на инфраструктурни средства

Г-ѓа Меденица накратко ги информираше присутните во врска со Проектот за интегрирано управување
на средства објаснувајќи дека проектот е финансиран од германската влада и целта на овој проектот на ГИЗ е да овозможи на ЈКП да ги зајакнат
своите капацитети за спроведување на активности
на интегрирано управување на инфраструктурни
средства преку обуки, давање на поддршка и обезбедување на соодветен софтвер и методологија на
најдобра пракса од искуство.

22-23.02.2018

“Ревизија на Стратешкиот план на
АДКОМ и изработка на нов Акционен
план на АДКОМ“
На 22 и 23 февруари, 2018, во хотел Милениум, Охрид
се одржа дводневна работилница на тема “Ревизија на
Стратешкиот план на АДКОМ и изработка на нов Акционен план на АДКОМ“, на која учествуваат директори
на јавните комунални претпријатија од Р. Македонија

Зоран Горгиев, претседателот на Здружението на даватели на комунални услуги (АДКОМ), во своето поздравното обраќање пред членовите на Управниот и
Надзорниот Одбор накратко посочи на значењето на
придонесот на секој од присутните во процесот на изработка на стратешките документи преку свои размислувања и предлози за улогата и идните активности на
асоцијацијата.
Извршниот Директор на АДКОМ, Лолита Стојановска ги
информираше учесниците за досегашната реализација
на стратешките документи и посочи дека работилница
е во функција да се направи преглед на структурата
и содржината на постоечките стратешки и акционен
план на АДКОМ и да се добијат насоки за ревидирање
на стратешкиот план и изработка на нов акционен план
за периодот 2018-2020.

Главен предавач и модератор на оваа работилница
беше г-дин Јане Вртески, CMC сертифициран менаџмент консултант.
Дводневната работилницата беше организирана во
два дела, од кои во првиот на три сесии учесниците
активно работеа на мисијата, визијата и принципите на АДКОМ, стратешката мапа по области, како и
идентификација на соодветни приоритети на АДКОМ.
Беше направена и идентификација на мерки за постигнување на целните вредности на показателите за
секој приоритет.
На втората сесија учесниците преку панел дискусија
ги искажаа своите видувања, предлози и сугестии во
врска со улогата на АДКОМ во решавање на клучните
предизвици со кои се соочуваат јавните комунални
претпријатија.
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06.03.2018

Состанок на Правна Комисија
На 06.03.2018 година во извршната канцеларија на
АДКОМ, во Скопје, се одржа состанок на Правната комисија.
На состанокот со правната комисија се работеше по
следниот дневен ред:
1.

Изготвување на мислење по однос на измените во
Законот за јавни набавки
2. Изготвување на мислење по однос на предложените измени во Законот за гробишта и погребални
услуги
3. Изготвување на мислење по однос на Правилниците кои произлегуваат од Законот за Управување со
отпад
4. Разно
Предлог нацрт за Законот за јавни набавки е изготвен
во октомври 2018 година, а истиот треба да стапи на
сила на 1-ви јануари 2019 година. Комисијата се изјасни
дека новата верзија на овој закон е подобро уредена
и дека за истата немаат дополнителни коментари. На
состанокот се разви дискусија дека со новата верзија
од овој закон одредени прагови во однос на набавките
се зголемени и дека постапката е поедноставена.
По однос на Законот за гробишта и погребални услуги
членовите на комисијата беа известени дека претставници од АДКОМ и ЈКП одржаа состанок со претставници од Министерството за транспорт и врски на кој
беа образложени измените кој се бараат во овој закон.
Од страна на Министерството за транспорт и врски се
предложи да се даде на разгледување на ЈКП предлог
верзијата од измените на Законот за гробишта и погребални услуги и да се дадат забелешки од страна
на комуналните претпријатија. Предлог измените од
Законот беа доставени до сите претпријатија но ниту
едно мислење не стигна до извршната канцеларија на
АДКОМ. Согласно на тоа се заклучи да се испратат до
Министерството истите предлози за измена кои беа
доставени претходно во форма на Иницијатива за измена на Законот.
Комисијата беше консултирана во врска со „Правилниците за управување со отпад“, и беше одговорено
дека правилниците се во ред и дека немаат коментари
за истите.
Членовите на комисијата за правни работи на АДКОМ
дадоа предлог за организирање и одржување на обука на испитот за административно управување.

13.03.2018

Работна средба на сите комисии на АДКОМ
На 13.03.2018 година во Хотел Континентал се одржа
работна средба со сите комисии на АДКОМ. Г-ѓа Лолита Стојановска - Извршен Директор на АДКОМ, им посочи на присутните дека целта на оваа работна средба
е да се направи ревизија на Стратешкиот план и изработка на нов Акционен план на АДКОМ.
На работната средба се разви дискусија на тема клучни предизвици при работата на ЈКП и улогата на АДКОМ во решавање на клучните предизвици.

15.03.2018

Втора седница на Управен Одбор на
АДКОМ
На 15.03.2018 год се одржа втората седница на У.О
на АДКОМ во Струмица.На оваа седница членовите
на У.О и Н.О беа запознаени со минатите активности
организирани од страна на вработените во Извршната канцеларија на АДКОМ. Во делот на организација
и одржување на седница на Годишното собрание за
22 и 23.03.2018 год во Охрид , членовите на У.О и Н.О
на АДКОМ дадоа неколку предлози за теми: да се поканат претставници од МИОА ,МЖСПП и Државниот инспекторат за животна средина.На оваа седница
присутните беа запознаени со организациониот тек
за претстоечката меѓународна конференција Води и
отпад – реалност и предизвици во делот на изготвување на конечната агенда, избор на панелисти и модератори и други активности поврзани со организација
на конференцијата.Членовите на У.О и Н.О ги усвоија
ревидираниот стратешки и акционен план на АДКОМ
за следните пет години

22-23.03.2018

Годишно собрание на АДКОМ
На 22-23 март 2018, во Охрид, се одржа Годишното Собрание на АДКОМ.
Годишното собрание имаше работен карактер и на
него се дебатираше за проблемите од комуналната
сфера и начинот на нивно надминување.
Традиционално на Годишното Собрание беа поканети
сите комунални претпријатија од Република Македонија, претставници од ЗЕЛС, ресорните Министерства,
Државниот инспекторат за животна средина и донаторската заедница.
Интересот беше голем, а дискусиите плодни и полезни. Имајќи ги во предвид определбите на Владата за
реформи во комуналниот сектор со цел да се подобри
квалитетот на услугите и да се зголеми ефикасноста
во работењето на Јавните комунални претпријатија,
на две панел сесии се дискутираше за актуелните
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проблеми и предизвици кои ги имаат јавните комунални претпријатија.
Се разменија мислења за актуелните состојби и предизвици за ЈКП во секторот води – Регулирани тарифи
и во секторот отпад – интегрирано регионално Управување со отпад, како и за актуелните состојби и предизвици во оперативното работење на ЈКП – Примена
на Закон за административни службеници во ЈКП.
Модератор беше Катерина Цаневска-Арсовска
Присутните ги поздрави и имаше воведно обраќање
Зоран Горгиев, претседател на АДКОМ а панелисти за
актуелните теми беа: Г-ѓа Беса Татеши од МЖСПП, Гдин Панче Орцев, Г-дин Енвер Ељмази и Г-дин Шамил
Реџепи, тројцата од Регулаторната комисија за енергетика на Р.М, Г-ѓа Лидија Зафировска, раководител на
Сектор за водостопанска инспекција при ДИЖС и државниот советник во МИОА Г-дин Љубомир Младенов.
Директорите и претставниците на јавните комунални претпријатија отворено говореа за проблемите
со утврдување на тарифите. Секое претпријатие има
свои специфики и различна состојба, кај некои проблем е неусвојувањето на цените на водни услуги од
страна на Советите на општините, а исто така директорите изразија незадоволство зошто во овие случаи
казната е за директорите и побараа разбирање и ако
е потребно подолг рок за прилагодување. Предложија
казни и за некоректните корисници, на што беше одговорено дека граѓаните имаат право на вода и тоа
право не смее да им биде ускратено . Укажаа на недоследности во Законот. Законот не е нешто свето и
доколку ваквите ставови од надлежните и самата примена покажат лоши страни на законското решение, ќе
се предлагаат измени и дополнување на законот. Но,
до тогаш тој треба да се применува и навреме мора да
се извршат зададените обврски.

Од државниот советник во МИОА, Миланов добија одговор дека се подготвува и ќе се врши нивелација на
платите. Тој кажа дека обврските кои ги имаат мора во
зададениот рок да се исполнат, но и дека до септември
нема да се разгледува и отвора прашањето за измена
на законите во кои би биле имплементирани предлозите на ЈКП.
За панелистите ваквиот начин на отворање на проблемите, дискутирање и давање конкретни предлози
се корисни, ќе бидат разгледани и се што значи подобрување на квалитетот на услугите ќе биде сериозно
разгледано.
Во вториот дел од Собранието пред присутните делегати на Собранието на АДКОМ од страна на вработените во Извршната канцеларија беа презентирани и ставени на усвојување следниве документи : извештајот
за работењето на АДКОМ во 2017 година, стратешкиот
план на АДКОМ за период од 2018 – 2022 година, акциониот план на АДКОМ 2018 – 2022 година и годишната програма за работа на АДКОМ за 2018 година. По
презентирањето на документите за работа присутните
делегати на собранието на АДКОМ ги усвоија истите
едногласно без забелешки.Претседателот на АДКОМ
врз основа на усвоените документи ја задолжи стручната служба да изготват Одлуки за сите презентирани
документи. Пред присутните делегати на Собранието
на АДКОМ претставниците од ГИЗ проектот – Управување со инфраструктурни средства на кратко ги запознаа присутните со примената на IAM и искуствата
во водоводните претпријатија и начинот што ќе се постигне со користење на употребата на иновативниот
пакет кој опфаќа основање на центар и користење на
прилагодениот програмски пакет EDAMS.Г-дин Пауновиќ Генерален Директор на ЈКП Водовод од Зајачар ,
р.Србија ги презентираше и претстави нивните искуства од користењето на програмскиот пакет – EDAMS.

Јавните комунални претпријатија се особено незадоволни од состојбата во оперативното работење во врска со примена на Законот за административни службеници во ЈКП.

27/28.03.2018

Сите беа едногласни и се побараа измени во Законот
за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и укинување на Законот за
измените и дополнувањата на Законот за јавните претпријатија.

На 27 и 28 март 2018 година, во извршната канцеларија
на АДКОМ се одржаа работилници за изработка на
систематизациите на работните места и прегледување
на веќе изготвените акти.

Јавните комунални претпријатија не се буџетски корисници, сами го остваруваат својот приход од давање на услуги врз основа на облигациони договори,
кои се јавен интерес, но може да ги дава и друг субјект.
Посочените закони, велат, се во директна спротивност
со одредбите на Националната стратегија за влез на
РМ во ЕУ. Се пожалија и укажаа на неодржливата затекната состојба со вработени несоодветни кадри, на
висината на платите во целиот сектор со огромни разлики меѓу ЈКП и вработени во некои агенции. За јавните комунални претпријатија е несватливо зошто тие
имаат статус на административни службеници, но не и
оние во МЕПСО и ЕЛЕМ, кои, рекоа, се привилегирани.

Работилници за измени во систематизациите на ЈКП

Целта на работилниците беше да се работи во мали
групи, да се одржи предавање од страна на Г-ѓа Емилија Чукиќ, раководител на одделението за поддршка на јавниот сектор во Министерството за информатичко општество и администрација на Р. Македонија
(МИОА). во врска со изработката на систематизациите, изработката на измените на веќе изготвените систематизации и да се расчистат сите нејаснотии на оваа
тема.
По предавањето на Г-ѓа Чукиќ веднаш се премина на
прегледување на систематизациите на ЈКП.
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Донаторите за комуналниот сектор

Интервју со
г-дин Клиф Хамер
регионален советник за инфраструктура и животна
средина за Западен Балкан

АДКОМ: Што е SECO?
КХ: Швајцарската програма за соработка во Македонија се состои
од комплементарна помош на две
агенции: Швајцарската агенција за
соработка и развој (SDC) и Државниот секретаријат за економски
прашања (SECO). Швајцарската
програма за соработка обезбедува помош во три области: демократско владеење, вработување
и економски развој, инфраструктура и животна средина. Финансиската рамка на тековната програма 2017-2020 изнесува 76 милиони швајцарски франци, во што
SECO придонесува со 26 милиони
швајцарски франци.
АДКОМ: За што се залага SECO?

КХ: SECO е центар на експертиза
на Швајцарската конфедерација
за сите основни прашања за економската политика, вклучувајќи
економската соработка и развој.
Сигурната инфраструктура е од
витално значење за една земја да
ја развие својата економија и да ја
намали сиромаштијата. SECO меѓу
другото ги поддржува партнерските земји во подобрувањето на основните инфраструктурни услуги
преку инвестиции, совети, обука и
експертиза.
АДКОМ: Во кои области SECO ја
поддржува Република Македонија?
КХ: SECO ја поддржува Македонија во две од гореспоменатите
области на Швајцарската програ-

ма за соработка: инфраструктура
и животна средина (22 милиони
швајцарски франци) и економски развој (4 милиони швајцарски
франци).
АДКОМ: Според Вас, кои се придобивките од програмите на SECO за
земјата?
КХ: И покрај фактот што Швајцарија е најголемиот билатерален
донатор, расположливите средства за инфраструктурни и еколошки проекти дозволуваат само
селективна поддршка. На тој начин, ние се фокусираме тесно усогласени со барањата за реформи
на ЕУ и препораките за пристапување на Македонија во ЕУ, на клучните предизвици во развојот како
што се водоснабдување и третман
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на отпадните води, управување
со цврстиот отпад и намалување
на ризикот од катастрофи. Со цел
да се зголеми влијанието и да се
создаде синергија помеѓу нашите
интервенции, ние се стремиме кон
територијален пристап, што значи
дека ги интегрираме нашите активности за поддршка во одбрани
региони, обично речните сливови,
како што се Брегалница или Полог.
Покрај тоа што видливите работи
на инфраструктурата претставуваат важен дел од интервенциите, градењето на капацитети во
јавните комунални претпријатија,
општините или министерствата
е исто толку важно за ефективно
подобрување и одржување на квалитетот на услугите за населението. Понатаму ни е важно да осигураме дека нашите интервенции ги
подобруваат условите за живот на
сите сегменти на населението и
дека инфраструктурните услуги, и
покрај тоа што се подобрени, остануваат достапни.

(SDC). Ангажирањето на Швајцарија е надополнето со активности финансирани од Швајцарската
агенција за соработка и развој во
областа на управувањето со речниот слив во Струмица, како и
заштитата на природата во регионот на Брегалница.

АДКОМ: Кои се тековните активности кои се спроведуваат во областа на животната средина во
земјата?
КХ: Тековни проекти вклучуваат
изградба на пречистителни станици за отпадни води во Гевгелија
и Кочани, втората фаза за подобрување на водоснабдувањето во
Гостивар, првата фаза за подобрување на управувањето со цврстиот
отпад како и подобрување на заштитата од поплави во Полошкиот
регион. Вториот проект за намалување на ризикот од катастрофи
е кофинансиран од Швајцарската агенција за соработка и развој
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АДКОМ: Во однос на животната
средина, кои се идните активности
што се планирани да се спроведат
во земјата?

ција да не се добро организирани
или ефикасно управувани. Тие не
се гледаат себеси како даватели на
услуги, за да ги задоволат потребите на своите корисници. Вработените поминуваат повеќе време
занимавајќи се со итни ситуации,
како што е поправка на дефекти на
цевките, оставајќи мал простор за
какви било долгорочни проекти.

КХ: Само што го потпишавме Договорот со Министерството за животна средина и просторно планирање за нов проект за водоснабдување во Делчево, кој се очекува
да започне ова лето. Дополнително ја разгледуваме можноста за
натамошно промовирање на примената на иновативни решенија за
вода базирани на природата.

SECO им помага на комуналните претпријатија да ги решаваат
ваквите проблеми. Консултантите
ги советуваат компаниите за поефективно и поефикасно управување со нивните финансиски, оперативни и стратешки процеси. На
пример, тие учат како да развијат
вештините на вработените преку
обука, да ги ажурираат базите на
податоци за корисниците или да го
модернизираат своето книговодство.

АДКОМ: Како SECO ги поддржува
јавните комунални претпријатија
(ЈКП) во Македонија?

АДКОМ: Кој е ставот на SECO во
врска со градењето на капацитетите во ЈКП?

КХ: Комуналните претпријатија се
во центарот на инфраструктурната поддршка на SECO. Едноставно,
градењето на инфраструктурата
не е доволно за да се обезбеди
дека домаќинствата и бизнисите
имаат вода и други основни услуги. Комуналните постројки исто
така имаат потреба од соодветно
работење и одржување, доколку
се сака да продолжат со доставување на планираната услуга во текот на многу години.

КХ: Способни кадри, како во
општинските претпријатија, така и
во општините, се клучни за ефективно и одржливо обезбедување
на основните услуги. Комплементарно на поддршката на корпоративниот развој на избраните претпријатија во регионот во рамките
на инфраструктурните проекти,
SECO од 2017 година поддржува
регионална иницијатива со цел да
се поттикне и унапреди широкораспространетата изградба на капацитети во секторот. Регионалната мрежа за развој на капацитети
(RCDN1) во областа на водоснаб-

Во реалноста, ситуацијата во
земјите-партнери е често далеку
од идеална. Општинските комунални претпријатија имаат тенден-

1

RCDN - Regional Capacity Development
Network

КЛИФ ХАМЕР

дување и отпадни води ги зајакнува националните или регионалните реализатори на мерки за развој
на капацитети со цел да ја подобрат испораката и квалитетот на
производите за градење на капацитети и да создадат погодна средина за градење и подобрување
на капацитетите на работната сила
во секторот на ниво на јавни комунални претпријатија и општини.
RCDN се спроведува од страна
на Меѓународната асоцијација на
компании за водоснабдување во
сливот на реката Дунав (IAWD2),
Мрежата на асоцијации на локалните власти на Југоисточна Европа (NALAS3), мрежата Aquasan од

гоисточна Европа за модернизација на општинските услуги (ORF
MMS4).

станици), во опрема за собирање
и транспорт, како и стручни совети
на одделни општини.

АДКОМ: Дали се планирани нови
инфраструктурни инвестиции за
ЈКП?

АДКОМ: Како ја гледате сегашната
и идната соработка помеѓу SECO и
АДКОМ?

КХ: Ние заедно со УНДП сме во
финална фаза на подготовка на
Регионален план за управување
со поплави во Полошкиот регион. Понатаму SECO предвидува
кофинансирање на приоритетни
мерки за подобрување на заштитата од поплави на најранливите
општини. Ова лето ја започнуваме
изработката на Регионалниот план
за управување со отпад во По-

КХ: Со оглед на очигледните потреби во однос на зајакнувањето
на капацитетите на вработените во
јавните претпријатија и општините, АДКОМ и ЗЕЛС треба да играат
поистакната улога за да промовираат и да обезбедат квалитетен
развој на капацитети за своите
членови. Има многу добри искуства во Македонија и Западен Балкан, кои треба да се капитализираат. RCDN нуди важни можности за
националните асоцијации да имаат
корист од овие искуства и од обезбедената техничка помош. Чувствувам дека во регионот има раст
на сознанието дека развојот на капацитетите треба да оди заедно со
инвестициите во инфраструктурата, со цел да се обезбедат квалитетни услуги за населението. SECO
останува посветен на поддршката
на асоцијациите, регулаторите и
централните власти во регионот
на овој пат.
Основни услуги на SECO:
https://www.seco-cooperation.
admin.ch/secocoop/en/home/
themes/public-institutionsservices/basic-services.html
Реформа на урбаните водоводни претпријатија - алатка за
анализи и дијалог:
https://www.seco-cooperation.
admin.ch/dam/secocoop/
de/dokumente/themen/
institutionen-dienstleistungen/
Urban_Water_Utility_Reform__A_Tool_for_Analysis_and_
Dialogue.pdf.download.pdf/
Urban_Water_Utility_Reform__A_Tool_for_Analysis_and_
Dialogue.pdf

Босна и Херцеговина и ГИЗ - Отворениот регионален фонд за Ју2

IAWD - International Association of
Water Supply Companies in the Danube
River Catchment Area

3

NALAS - Network of Associations of
Local Authorities of South East Europe

лошкиот регион. Неговата имплементација се очекува да започнат
до 2020 година, преку инвестиции
во потребната регионална инфраструктура (регионален центар за
управување со отпад, претоварни
4

ORF MMS - the Open Regional Fund for.
South-East Europe – Modernisation of
Municipal Services

Проект “Водоснабдување
на Делчево“:
https://www.eda.admin.ch/
countries/macedonia/en/home/
news/news.html/content/
countries/macedonia/en/meta/
news/2018/march/clean-waterfor-the-citizens-of-delcevo
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„Управување со инфраструктурните
средства – советодавни услуги за
комуналните претпријатија во
југоисточна Европа“

Овој проект обезбедува техничка поддршка, софтвер
и јакнење на капацитетите во најмалку 70 избрани комунални претпријатија во Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, со цел да се изврши
целосна имплементација на активности сврзани со
примена на методологијата за интегрирано управување со инфраструктурните средства – Integrated
Asset Management (IAM).
Проектот започна во 2017 година и ќе трае до крајот
на 2019 година. Во првата (сребрена) фаза од проектот, учествуваше 31 претпријатие, од кои 2 од Македонија (ЈКП Никола Карев од Пробиштип и ЈКП
Пролетер од Ресен), 14 од Србија, 10 од Босна и Херцеговина и 5 од Црна Гора. Оваа година повеќе од 25
претпријатија преминаа во наредната (златна) фаза.
Нова група од дваесетина комунални претпријатија
во април 2018 година ја почнува сребрената фаза од
проектот, вклучувајќи неколку и од Македонија.
Стручните кадри на комуналните претпријатија ќе бидат вклучени во следните активности:

16

1.

Работилници/ Конференции: Се одржуваат
најмалку два пати годишно со раководните
лица на комуналните претпријатија со обработка на разни теми од IAM.

2.

Конверзија на податоци и имплементација

на IAM системот: Користењето на софтверот
EDAMS се обезбедува на сите комунални претпријатија преку користење на Cloud технологијата.
3.

Обуки: Обуките се одржуваат најмалку два
пати годишно, а ги опфаќаат сите чекори на
IAM методологијата прилагодени на различните фази на проектот.

4.

Посети на АМ центарот во Белград: На комуналните претпријатија им е овозможена посета на АМ центрот, за консултации и поддршка
во работата.

5.

Поддршка на комуналните претпријатија:
Овозможена е секојдневна поддршка за потребите на користење на софтверот и примена на усвоените IAM процедури.

6.

Дополнителни IAM услуги: По потреба, на
комуналните претпријатија обезбедена е дополнителна поддршка за изработка на следните планови: план за унапредување на базата на потрошувачи, план на инвестиции, план
за реконструкција и одржување на системите, инфраструктурни планови. Трошоците за
дополнителната поддршка, ќе бидат надокнадени од комуналните претпријатија.

Примената на IAM искуствата во комуналните претпријатија се постигнува со користење на употребата
на иновативниот пакет кој опфаќа основање на AM
центар и користење на прилагодениот програмски
пакет EDAMS. AM центрите обезбедуваат јакнење на
капацитетите во комуналните претпријатија – учесници за спроведување на IAM методологијата, преку
обуки, поддршка и користење на софтверот и примена на најдобрите искуства. Во случај да комуналните
претпријатија немаат доволно човечки ресурси во
целост да го спроведат воведувањето на IAM, центарот ќе им пружи дополнителна поддршка.
AM центарот нуди проект со траење од три фази. Комуналните претпријатија учесници, преминуваат од
една во друга фаза на проектот по комплетирањето
на претходната фаза.
1.

2.

3.

Сребрена Фаза (Фаза 1 – 11 месеци): Примарна
активност на центрите во првата фаза е поддршка на комуналните претпријатија во формирање и одржување на база на GIS, ефективно управување со податоците од регистарот на инфраструктурни средства како и разбирање на концептот и компонентите на IAM.
Златна Фаза (Фаза 2 – 10 месеци): Целта на
втората фаза е подобрување на управувањето во секторот на одржување, преку воведување на регистрација на дефектите, а за потребите за креирање план за реконструкција
(фаза 3).
Платинеста Фаза (Фаза 3 – 10 месеци): Во
последната фаза на проектот се работи на
останатите активности на IAM како што се:
Анализа на базата на потрошувачи, Управување со квалитетот на водата, Управување со
неприходованата вода, изработка на план за
одржување и реконструкција и инфраструктурно планирање.

Проектот е овозможен од соработката на Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(GIZ) со Hydro-Comp Еnterprises Ltd. (HCE) од Кипар
и Меѓународното здружение на водоводните претпријатија во сливот на реката Дунав (IAWD) од Виена.
Комуналните претпријатија плаќаат членарина на АМ
центарот УТВСИ (Здружение за технологија на вода
и санитарно инженерство) од Белград која изнесува
50 € месечно. Сите трошоци кои ги опфаќаат патувањето и сместувањето на учесниците за заминување
на учесниците на работилниците и обуките ќе бидат
покриени од страна на проектот. Комуналните претпријатија плаќаат на фирмата HCE од Кипар за користење на софтверот и тоа во месечен износ од 200
€ (сребрена фаза) 300 € (златна фаза) и 350 € (платинеста фаза). За помалите комунални претпријатија,
предвидени се дополнителни финансиски олеснувања.
Со примената на IAM методологијата ќе се овозможи комуналните претпријатија да дадат одговори на
следните прашања:
yy Што поседуваме и каде се тоа наоѓа?
yy Колку вреди тоа?
yy Каква е состојбата и преостанатиот животен век на
средствата?
yy Кое е очекуваното ниво на услуги и кое е тоа што
треба да се постигне?
yy Како да го направиме тоа?
yy Колку ќе чини тоа и кое е прифатливото ниво на
ризик?
yy Како да се обезбеди долгорочна одржливост?
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ИНТЕРВЈУ

Технологии во комуналниот сектор

Интервју со
Кирил Лисичков
професор на Tехнолошко - Mеталуршки факултет, Скопје

ТЕМА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ
АДКОМ: Што се тоа нови технологии во третман на води и состојби
во животната средина?
КЛ: Современите трендови во процесното инженерство се повеќе ја
наметнуваат потребата од дизајн и
развој на нови прецизни процесни
технологии, оптимизирани во насока на максимална профитабилност со минимално еколошки прифатливо влијание врз животната
средина. Ваквиот пристап е од
особено значење при креирањето
на информациони системи за менаџирање со водените ресурси.
АДКОМ: Колку се применливи во
постојните услови и нивото на технолошки развој?
КЛ: Ваквите современи технолошки процеси се применливи и адаптивни на реалните состојби во процесите за третман на питките и отпадните води. Од посебна важност
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за постојните услови и нивото на
технолошки развој е можноста за
редизајн на класичните линеарни
технолошки процеси (тип end of
pipe) со современи, неконвенционални циклични процеси, во кои
што излезот од првиот производен
циклус би бил потенцијален влез
за нов процес во рамките на операциите и процесите за третман на
водените ресурси.

ната на современите технологии
во менаџирањето со водените
ресурси, покрај обезбедувањето
на адекватен пристап во менаџирањето со животната средина, се:
висока ефикасност, минимизација
на токсични полутанти, можноста за реупотреба на користените
суровини, како и пониска цена на
чинење во однос на класичните
технологии.

АДКОМ: Кои се предностите од
нивна примена?

АДКОМ: Како ги гледате новите
технологии во нивната примена во
скора иднина кај нас?

КЛ: Ваквите современи технолошки процеси имаат минимален еколошки прифатлив импакт врз животната средина и истите се дизајнирани и оптимизирани како економски профитабилни технолошки процеси. Нивната предност во
однос на класичните технолошки
процеси се должи на фактот што
за реализација на овие еко-технологии се применуваат природни
суровини од домашно потекло.
АДКОМ: Кои се придобивките од
истата?

КЛ: Имајќи го во предвид фактот дека нашата држава е земја
во развој, од особен интерес е
имплементацијата на домашни
природни суровини со ниска комерцијална вредност во насока
на развој на технолошки процеси за третман на питки и отпадни води. Ваквиот тренд е веќе
присутен преку имплементацијата на дел од овие современи технологии
во
полу-индустриски
размери на реални, комерцијални, урбани и рурални системи за

КЛ: Главни придобивки од приме-

третман на водени ресурси.

МА

КИРИЛ ЛИСИЧКОВ

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА ЗЕЛЕНИ ПРОЦЕСНИ
ТЕХНОЛОГИИ

АДКОМ: Кажете ни нешто повеќе
за зелената хемија и нејзината
примена во третмани на води и
околина?
КЛ: „Зелена хемија“ претставува
универзално прифатен поим кој
го опишува стремежот кон имплементација на еколошки прифатливи хемиски процеси и продукти.
Овој концепт подразбира едукација, истражување и комерцијална примена во целиот синџир на
снабдување со хемикалии. Во барањата на Зелената хемија може
да се вклопат преадаптирани класични процесни технологии и современи неконвенционални технолошки процеси.
Зелената хемија е базирана на високо ефективен пристап кон заштита од загадувачите затоа што
вклучува примена на високо ино-

вативни научни решенија во ситуациите на загадување во реалниот
свет. Технолошките процеси во
третманот на питките и отпадни
води може да бидат класифицирани како зелени процесни технологии доколку исполнуваат поголем
дел од дванаесетте принципи на
зелената хемија.
АДКОМ: Колку се информирани
стручните кадри за можностите
што ги нуди овој пристап?
КЛ: Студентите на Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ
во Скопје, во сите цилкуси на студии, детално ги изучуваат концептите на зелената хемија и зеленото
процесно инженерство и нивната
практична примена. Во текот на
годината, се организираат и работилници при ТМФ во Скопје, од областа на концептите на Зелената

хемија и нивна имплементација во
менаџирањето со водените ресурси и за стручните кадри, директно
вклучени во оваа област.
АДКОМ: Што мислите Вие за перспективите од користењето на овие
сознанија?
КЛ: Од особена важност е едукација, истражување и комерцијална
примена на принципите и концептот на зеленото процесно инженерство во синтезата на неконвенционални еко-процеси за здрава
животна средина. Притоа, треба
да бидат исполнети сите стандарди и регулативи кои се однесуваат
на животната средина и секогаш
да се имплементираат најдобрите достапни техники, со што би се
обезбедила интегративна контрола.
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ЗА ОВОЈ БРОЈ ИЗДВОЈУВАМЕ

АКТИВНОСТИ НА
ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ
Се одржа еко - манифестацијата
„Децата и КХС во светот на екологијата“

дите за трите најуспешни изработки од училиштата,
така што првата награда ја понесе OУ „Лазо Ангеловски“ од општината Аеродром, втората награда – ОУ

На 17.03.2018 година по повод „Деновите на пролетта и на екологијата“,
ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, во
соработка со Секторот за животна
средина при Градот Скопје, ја организираше еко - манифестацијата
„Децата и КХС во светот на екологијата“.
Манифестацијата се одржа во Градскиот парк и во неа учествуваа ученици од училиштата и дечиња од
градинките од сите скопски општини.
ЈП „Комунална хигиена“ со години наназад организира еко - предавања во основните училишта и
еко - работилници во градинките,
а за потребите на манифестацијата
„Децата и КХС во светот на екологијата“ секое училиште доби задача
да изготви изработка од отпаден материјал и со неа да се натпреварува со другите училишта.
Во рамките на манифестацијата беа доделени награ-

„Тефејуз“ од општината Чаир, додека третата награда ја освои ОУ „Кочо Рацин“ од општината Центар.
Специјална награда за постојаниот придонес кон
заштитата на животната средина му беше доделена
на Центарот за лица со посебни потреби
„Порака“.
Дечињата од градинките ја збогатија
програмата претставувајќи се со свои
еколошки точки, додека секое училиште
имаше учесници и во спортските игри
што се одвиваа со едукаторите на ЈП
„Комунална хигиена“ – Скопје.
На еко - манифестацијата присуствуваа
директорот на ЈП „Комунална хигиена“ –
Скопје, Абдусамед Шабани, градоначалникот на градот Скопје, Петре Шилегов
и постојаната претставничка на УНДП во
Македонија, Лујза Винтон.
Директорот на ЈП „Комунална хигиена“
– Скопје, Абдусамед Шабани, во оваа
прилика нагласи дека денешниот хепенинг претставува само уште еден од низата проекти на Претпријатието коишто
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се насочени кон едукацијата на најмладата популација како правилно да постапуваат со отпадот и да
ја заштитат својата животна средина и кон нивното
информирање за придобивките од селекцијата и рециклирањето на отпадот. Тој ја изрази својата лична
заложба овој проект да прерасне во традиционален и
да биде сè поуспешен секоја наредна година.
Превземено од веб страницата на „ЈП Комунална“ Хигиена Скопје

Викенд-акција за чистење на градскиот парк во Скопје
На 17-18.03.2018 година, ЈП „Комунална Хигена“-Скопје учествуваше во заедничка координирана акција
за чистење на Градскиот парк, во којашто беа вклучени и екипите на ЈП „Паркови и зеленило“, придружени од комуналните редари на Градот Скопје, при што
ги опоменуваа граѓаните отпадоците да ги фрлаат во
садовите наменети за исфрлање на отпадот и воедно
ги информираа за начинот на правилно постапување
со својот отпад.
Превземено од веб страницата на „ЈП Комунална“ Хигиена Скопје

локации во општината Центар и 2 локации во општината Чаир, чиишто стари и дотраени капаци ќе бидат
заменети со нови иноксни елементи. Акцијата ќе се
одвива етапно и во текот на претстојните десетина
дена се планира да бидат сменети сите капаци на
подземните контејнери во овие општини.
ЈП „Комунална хигиена“-Скопје апелира граѓаните
да ги почитуваат наведените термини за исфрлање
на отпадот и воедно својот комунален отпад секогаш
да го одложуваат во внатрешноста на садовите, односно да не го оставаат на платформите.

АКЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА КАПАЦИТЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ КОНТЕЈНЕРИ
ВО ОПШТИНИТЕ ЦЕНТАР И ЧАИР
ЈП „Комунална хигиена“-Скопје започнаа акција за
промена на капаците на сите подземни садови за исфрлање на отпадот коишто беа поставени во рамките
на првата фаза на Проектот за инсталирање систем
за подземни контејнери во градот Скопје, во 2013-та
година.

Преку употребата на подземните садови, отпадот
се складира на пониска температура, притоа не зафаќајќи слободна површина над земјата. На тој начин
се намалува и непријатната миризба што се шири од
отпадот, како и можноста за негово разнесување во
околината. Системот за собирање на комуналниот отпад во подземни контејнери е исклучително софистициран и успешен и веќе подолг период се применува
во светски рамки, со одлични ефекти во заштитата на
здравјето на граѓаните и животната средина.

Превземено од веб страницата на „ЈП Комунална“ Хигиена Скопје

Станува збор за 55 подземни садови, поставени на 20
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АКТИВНОСТИ НА
ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ
31.01 - 01.02.2018

Посета на ЈП „Водовод и канализација“ - Љубљана
На 31.01 и 01.02.2018 година директорот на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, г-дин Душко Весковски
беше во дводневна работна посета на ЈП „Водовод и
канализација“ - Љубљана, на покана на Генералниот
менаџер на претпријатието г-дин Криштоф Млакар.
Во текот на посетата беше разгледана можноста за
продлабочување на соработката помеѓу двете претпријатија преку проширување на меморандумот за
соработка.

договорено со размена на искуства да се обезбеди
унапредување на техничко-технолошкиот развој на
претпријатијата.
Договорена е возвратна средба при која ќе се започне со реализација на одредени активности, кои ќе
придонесат за проширување и подобрување на квалитетот на услугите кои ги дава ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, а се со цел да обезбеди задоволни
корисници и здрава животна средина за граѓаните на
градот Скопје.
Превземено од веб страницата на „ЈП Водовод и канализација“ Скопје: http://www.vodovod-skopje.com.
mk/default.aspx

01.02.2018

Договор за спроведување на ИПА проектот „Подобрување на инфраструктурата за отпадни води во градот
Скопје“

Имајќи го во предвид фактот дека Љубљана е добитник на наградата “European Green Capital 2016” од
страна на Европската Комисија, а посебен придонес
за добивање на оваа награда има токму ЈП „Водовод
и канализација“ – Љубљана е од исклучително значење пренесувањето на нивните искуства, кои би се
искористиле во делот на изградбата на прочистителната станица во Трубарево, степенот на губитокот на
вода во водоснабдителниот систем, прочистување
на урбаните отпадни води, употребата на отпадоците
кои настануваат при пречистување на водите, нивната понатамошна преработка како и нивно понатамошно искористување. При посетата исто така беше

На 1-ви февруари 2018 година во Министерството за
животна средина и просторно планирање, министерот за животна средина и просторно планирање, гдин Садула Дураки, градоначалникот на Град Скопје
г-дин Петре Шилегов и техничкиот директор на ЈП
„Водовод и Канализација“ – Скопје, г-дин Златан Икономов, потпишаа Договор за спроведување на ИПА
проектот „Подобрување на инфраструктурата за отпадни води во градот Скопје“.

Со реализацијата на овој проект граѓаните на Град
Скопје ќе добијат прочистени отпадни води, што значи поздрава животна средина и подигнување на квалитетот на живот на граѓаните.
Исто така ќе се заштитат водите на река Вардар, а со
изградбата на колекторите ќе се создадат и главните
предуслови за изградба на централна пречистителна
станица за градот Скопје, за што Владата се обврза да
започне најдоцна до 2020 година.
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Во Договорот се поделени улогите и одговорностите
за реализација на ИПА проектот помеѓу Градот Скопје, ЈП „Водовод и канализација” – Скопје, и Министерството за животна средина и просторно планирање, за да се воспостави формална договорна основа помеѓу крајните корисници за успешно спроведување на проектот, преку давање поддршка на сите
активности во нивна надлежност.
Проектот, за чијашто реализација ќе се потрошат над
10 милиони евра, ќе се финансира од средствата на
ЕУ и од буџетот на Република Македонија.
Превземено од веб страницата на „ЈП Водовод и канализација“ Скопје: http://www.vodovod-skopje.com.
mk/default.aspx

22.03.2018

Светски ден на водата
По повод светскиот ден на водата на 22 март 2018 година, ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје во соработка со Град Скопје започна со реализација на проектот „Недела на водата”
Оваа година акцентот при одбележување на светскиот ден на водата е ставен на најмладите со тоа што
преку едукативните активности и креативни работилници, кои ќе се одвиваат во шест општини на територијата на градот Скопје, ќе се даде значење на
водата како ресурс, зошто е таа битна и зошто треба
рационално да се користи. По тој повод во ОУ „11 Октомрви” започнаа активностите поврзани со одбеле-

жување на светскиот ден на водата.
На манифестацијата присувствуваа градоначалникот на Град Скопје, г-дин Петре Шилегов, Директорот
на ЈП Водовод и канализација – Скопје, г-дин Душко
Весковски и градоначалникот на Општина Центар, гдин Саша Богадановиќ.
Градоначалникот на Град Скопје г-дин Петре Шилегов,
по отворањето на настанот во ОУ „11 Октомври“, рече
дека целта е преку симболичен начин со најмладите
да се сподели едукативно искуство за значењето на
водата. „Мој императив е на граѓаните на Скопје во
секое време да овозможиме здрава и квалитетна вода
за пиење. Градот донесе одлука питката вода од изворот Рашче да не се користи за индустриски цели како
досега. Должни сме граѓаните и 50 години од сега да
имаат здрава вода за пиење. Тоа е наша должност за
децата и идните генерации“, истакна градоначалникот.
Директорот на ЈП Водовод и канализација – Скопје,
г-дин Душко Весковски, посочи дека целта е преку
едукативни игри да се потенцира значењето на водата и воедно да се објасни дека Градот Скопје има
перфектно чиста вода за пиење. Воедно директорот
г-дин Весковски информираше дека ЈП Водовод и канализација – Скопје од 1 април па во следните два месеци почнува со акција, со која граѓаните ќе може да
ги подмират своите долгови на повеќе месечни рати
и без камата.
Превземено од веб страницата на: https://www.mkd.mk
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Партнерско учење од
Дунавскиот регион
Danube Learning Partnership (D-LеаP)
Обезбедувањето на услуги за вода за пиење и отпадни води е од суштинско значење за целото население
од Дунавскиот регион. Во овој регионот генерално се
има висок степен на основен пристап до услугите за
вода за пиење и канализација, меѓутоа ефективноста
и ефикасноста на овие услуги не секогаш ги задоволуваат меѓународните стандарди.
Регионалниот преглед на секторот води во земјите од
Дунавскиот слив (Светска банка, 2015) идентификува
голем број на предизвици во однос на капацитетите
на стручниот кадар кој работи во комуналниот сектор. Ова делумно се должи на промените на персоналот и менаџментот при политички промени, а делумно поради ограничениот професионален развој и
можностите за обука.
Токму оттука потекнува и потребата за формирање
на Партнерско учење од Дунавскиот регион (Danube
Learning Parthership, скратеница D-LeaP). Оваа едукативна програма е дизајнирана како регионална, интегрирана и одржлива иницијатива за градење капацитети на вработените во комуналните претпријатија
за вода и отпадни води. D-LeaP е формиран од страна
на IAWD – Меѓународната асоцијација на водоснабдителни компании од дунавскиот регион. Целната група
на програмите се раководниот и техничкиот персонал од комуналните претпријатија за вода и отпадни
води.
Локални партнери за спроведување на програмите
се: SHUKALB - Албанија, ÖVGW - Австрија, Aquasan
и UPKP - Босна и Херцеговина, WASS, UTVSI и VRS
- Србија, BWA - Бугарија, MaVíz - Унгарија, SHUKOS
- Косово, АДКОМ - Република Македонија, AMAC Молдавија, UVCG - Црна Гора, ARA - Романија, AVS
- Словачка, UKRVODOKANALEKOLOGIA - Украина и
IAWD.
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D-LeaP нуди серија на програми за градење на капацитети кои се развиени на регионално ниво и истите
ќе се спроведуваат на национално ниво од страна на
локалните партнери или националните асоцијации и
здруженија за ЈКП (хабови).
Асоцијациите и здруженијата за спроведување на
програмите најпрво мора да бидат акредитирани од
страна на Советот на комисии на D-LeaP и истите да
имаат тренери за одредена програма.
На регионално ниво акредитирани се: SHUKALB – Албанија, Aquasan – Босна и Херцеговина, BWA – Бугарија, WASS, SHUKOS – Косово, АДКОМ – Република
Македонија, ARA – Романија, UTVSI и WASS – Србија,
MaVíz - Унгарија, UVCG – Црна Гора, AVS – Словачка,
UKRVODOKANAL – Украина.
Програмите кои ќе бидат спроведувани се следните:
1.

Програма за бенчмаркинг во претпријатијата

2.

Енергетска ефикасност

3.

Комерцијална ефикасност

4.

Безбедноста на водата и управување со кризи

5.

Неприходувана вода

6.

Управување со основните средства

7.

Пристап до финансии

Во моментот во Македонија се формира „Тренинг
Центар на АДКОМ“ преку кој најпрво ќе бидат реализирани програмите за „Комерцијална ефикасност“
и „Безбедноста на водата и управување со кризи“, а
потоа и останатите горенаведени програми.

Danube
Learning
Partnership

ИДНИ НАСТАНИ ВО РЕГИОНОТ
Летна школа во Торино
Школото Turin School of Local
Regulation официјалното го објави
започнувањето на 21-то издание
на Меѓународната летна школа за
регулирање на локалните јавни услуги.
Програмата може да ја посетат
студентите на додипломски студии
во последната година, дипломирани студенти и претставниците од
јавната администрација (општини
и сл.) и регулаторни тела.
Избраните учесници ќе имаат ниски трошоци за регистрација; а пак
бесплатна регистрација ќе добијат
оние земјите кои не се членки на
Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) и новите
земји-членки на ЕУ. Регистрацијата вклучува 2 недели бесплатно
сместување во Торино.
Апликациите се отворени. Крајниот рок за пријавување е до 4 јуни
2018 година.
Дополнителни информации, програма и формулар за апликација можете да најдете на: www.
turinschool.eu/iss

12 АПРИЛ 2018

Почетна работилница „Советодавни услуги за управување со инфраструктурните средства за комуналните претпријатија во
Југоисточна Европа„
На 12 април 2018 година во Белград, ќе се одржи почетната работилница од проектот „Советодавни услуги за управување со
инфраструктурните средства за
комуналните претпријатија во Југоисточна Европа„
Целта е да се претстави проектот
преку работилницата на комуналните претпријатија во Југоисточна
Европа, на комуналните претпријатија и здруженија од Македонија,
Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, како и на здруженија на
комунални претпријатија од регионот и донатори.
Учесници:
yy претставници на GIZ ORF MMS
yy претставници на IAWD
yy претставници на Hydro-Comp
Enterprise од Кипар
yy Здружение за технологија за
вода и санитарно инженерство -

UTVSI, Србија
yy Аквасан мрежа, БиХ
yy Комунални претпријатија од Македонија, Србија, Црна Гора и
Босна и Херцеговина
yy Здружение на комунални претпријатија од Македонија – АДКОМ
yy Здружение на водоводи од Црна
Гора
yy Здружение на даватели на комунални услуги во федерација на
БиХ – UPFBiH
yy Здружение на водоводи на Република Српска – UVRS
yy Здружение на водоводи од Албанија – SHUKALB
yy Претставници на мрежата NALAS
од Скопје

17-19 АПРИЛ 2018

“Ефикасност и одржливи
водни услуги во БиХ “
Конференција во Босна и
Херцеговина
Третата регионална конференција
“Ефикасност и Одржливи водни
услуги во БиХ “, ќе се одржи на
17-19 април 2018 год во Мостар,
во организација на Асоцијацијата
за вода и заштита на секторот
за животна средина” Aquasan
Network во БиХ”
На
конференцијата
ќе
се
дискутираат и ќе се дефинираат
идните
чекори
потребни
за
подобрување
на
секторот,
зајакнување на хоризонталната и
вертикалната соработка, размена
на знаење, информации, искуство
и најдобрите практики.
За време на конференциските
денови ќе се организира и посета
на пречистителната станица во
Мостар.
Повеќе инфо: http://www.danubis.
org//files/File/trainings/user_
uploads/Flyer%20Aquasan%20
Mostar%20Conference.pdf

02-03 МАЈ 2018

“Постигнување на одржливи
услуги за вода и канализација за сите: напредок, предизвици и идни активности
во Дунавскиот регион“

услуги за вода и канализација
за сите: напредок, предизвици и
идни активности во Дунавскиот
Регион”.
На конференцијата ќе се приклучат
повеќе од 150 претставници од
различни држави од секторот
за води, со цел да дискутираат
за напредокот, предизвиците и
идните потребни активности за
постигнување на одржливи услуги
за вода и канализација за целиот
Дунавски регион
Повеќе инфо: http://www.iawd.at/

30-31 МАЈ 2018

„Денови на водата- Ниш 2018”
Здружението
за
заштита
и
зачувување на водата во јужна
Србија (WASS), во соработка со
компанијата Медивест К.Т. д.о.о.,
втора година по ред организира
манифестација „ВОДНИ ДЕНОВИ
НИШ 2018” - Меѓународен саем
за опрема за водоснабдување
и канализација во рамки на
конференцијата која ќе се одржи
на 30 и 31 мај 2018 година во Ниш.
МЕЃУНАРОДНИОТ САЕМ за опрема
за водоснабдување и канализација
е место за средба на реномирани
домашни и меѓународни компании,
каде
што
се
презентираат
трендовите, како и разновидните
истражувачки и производствени
достигнувања во областа на
производство и дистрибуција на
водата за пиење, канализација
и третман на отпадните води,
енергетската ефикасност и други
слични области.
Програмата за конференцијата
вклучува различни теми, но оваа
година водечка тема е “КРУЖНА
ЕКОНОМИЈА И ОТПАДНА ВОДА”,
кружен систем за користење на
ресурсите што пак претставува
иднина за Република Србија. Во
дефинирањето на оваа тема ќе
учествуваат претставниците од
владиниот и невладиниот сектор,
истражувачки
и
образовни
институции.
Повеќе инфо: www.wass.rs; www.
danivode.rs

На 02-03 мај 2018 во Виена ќе
се одржи конференција на тема
“Постигнување
на
одржливи
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Здружение на даватели на комунални услуги

