Здружение на даватели на комунални услуги
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Интервју со
г-дин Петер Волф
Mенаџер на секторски фонд Отворен регионален
фонд за Модернизација на општински услуги
во Југоисточна Европа (GIZ ORF MMS)
АДКОМ: Што значи GIZ ORF MMS?
ПВ: ORF MMS се залага за зајакнување на регионалната соработка за подобрување на општинските услуги во согласност со барањата за пристап во ЕУ. Ова го правиме преку
идентификување на најдобрите практики и трансфер на knowhow преку земјите од Западен Балкан во тесна соработка со
билатерални проекти.
AДКОМ: Во кои области GIZ ORF MMS ја поддржува
Република Северна Македонија?
ПВ: ORF MMS поддржува подобрување на менаџерските и
оперативните капацитети на општините и јавните комунални
претпријатија преку директна поддршка на АДКОМ и ЗЕЛС
како еден од клучните даватели на услуги на комуналните
претпријатија и општините.
AДKOM: Каков е пристапот на GIZ ORF MMS?
ПВ: Генерално: Регионалните и прекуграничните проекти се
идентификуваат, креираат, развиваат и имплементираат во
соработка со национални и регионални партнерски организации и мрежи.
Најдобрите практики и know-how од регионот се идентификуваат и пренесуваат низ регионот.
Националните и Регионалните мрежи и здруженија континуирано се зајакнуваат за развој и испорака на услуги на своите
членови, со што им се овозможува да соработуваат и да собираат средства.
AДKOM: Кои резултати би требало да
се постигнат?
ПВ: АДКОМ мора да ги подобри внатрешните процедури и
процеси за испорака на РК (развој на капацитети). Висококвалитетни и компарабилни мерки за РК се обезбедуваат од
страна на Здруженија. Организиран е регионален дијалог со
националните носители на одлуки за неопходните мерки за
подобрување на општинските услуги.
AДKOM: Ккао GIZ ORF MMS ги поддржува јавните
комунални претпријатија (ЈКП)
во Македонија?
ПВ: GIZ ORF MMS преку својата мрежа „Регионална мрежа за
развој на капацитети за услугите за вода и канализација“ како
проект поддржува околу 25 мали комунални претпријатија за
подготовка на тарифни апликации и бизнис планови и нивно

доставување до Регулаторната комисија, користејќи ја методологијата развиена во рамките на проектите финансирани
од ЕУ, и го отвора патот за подобрување на квалитетот за понатамошно тарифирање и бизнис планирање.
Компаниите за водостопанство се повеќе од кога било под
притисок да ги подобрат своите севкупни перформанси и
ефикасност на трошоците. Тие се соочуваат со значителни
предизвици за зачувување или модернизација на нивните
средства, како и пристап до финансирање.
Најдобар начин за соочување со овој предизвик е воведувањето на најдобри практики во Интегрирано управување со
средства.
Овие ефективни и докажани методи овозможуваат систематско и економично следење, одржување и надградба на постојните средства, истовремено подобрувајќи го квалитетот и
сигурноста на услугите и зајакнување на општиот бизнис перформанс на компанијата
AДKOM: Кој е ставот на GIZ ORF MMS во врска со
развојот на капацитетите во ЈКП?
ПВ: На почетокот на 2015 година, германската и швајцарската соработка одлучуваат да ја проценат можноста и изводливоста на еден проект кој има за цел да ја зголеми понудата за
мерки за РК во секторот за водоснабдување и канализација во

Југоисточна Европа преку засилена соработка меѓу засегнатите страни.

за РК, дијалогот со засегнатите страни и нивните политики за
проектирање.

Проценката потврди дека може да се постигнат значајни промени во подобрувањето на општинските услуги преку интеракција на општинските клучни засегнати страни, имено општините и водоводните претпријатија, како и соработката меѓу
нивните здруженија и мрежи преку зајакнување на постојната
експертиза и соодветни понуди за РК, гарантирајќи квалитетна и координирана испорака на развој на капацитетите во регионот.

AДKOM: Неодамна AДKOM, РКЕ, RCDN и ЗЕЛС го
потпишаа Меморандумот за разбирање за координација
на активностите во секторот за услуги за вода, кои се
вашите очекувања од ова партнерство?

ЈКП често бараат поддршка од АДКОМ преку обезбедување
мерки за РК, односно формална обука за вештини. АДКОМ,
како и повеќето од здруженијата од регионот, нема доволно
ресурси за да изготви политики за РК и да креира мерки за
квалитет за релативно мала група професионалци и да ги имплементира истите систематски и ефикасно. Мерките за РК
се претежно додатоци на надворешно финансираните инфраструктурни проекти. Така, тие се генерално ограничени на поддржаните водоводни претпријатија или општини и во текот на
ограничен период.
Поради тоа беше отпочнат посветениот проект RCDN, каде
АДКОМ е еден од 16-те национални партнерски здруженија и
игра огромна улога во овој напор.
Проектот се осврнува на овој проблем преку воспоставување
на самоодржлива RCD мрежа. RCDN ги надградува и ги интегрира постоечките активности за РК на регионално како и на
национално ниво и го олеснува проширувањето и понатамошната репликација низ целиот регион. Oвозможувањето на сите
општини и водостопански претпријатија пристап до достапна и
квалитетна понуда на обуки за формални вештини и најдобри
практики ќе придонесе за долгорочно подобрување на услугите за водоснабдување и канализација во Северна Македонија
и Западен Балкан воопшто.
Проектот ќе му овозможи на АДКОМ да ги помага и координира иницијативите за РК и да ја поддржи испораката на мерките
за РК до водоводните претпријатија и општините во земјата.
Покрај тоа, проектот ќе вклучи и други клучни засегнати страни, како што се институциите за заеми, Меѓународните финансиски институции и др., кои се активни во инфраструктурниот
сектор и кои се заинтересирани за јакнење на капацитетите
за развој и обезбедување на нивното работење во секторот
за вода и канализација или Донатори кои може да има корист
од регионална платформа за да ги идентификуваат потребите

ПВ: Фактот дека овој Меморандум за разбирање е резултат на
дијалогот помеѓу актерите на локално и централно ниво, докажува дека вертикалната координација на различни национални институции претставува предизвик, но е возможна. Меморандумот за разбирање предвидува холистички пристап кон
подобрување на секторот за услуги на вода преку адресирање
на клучните предизвици на сите нивоа - институционално, организациско и индивидуално ниво - и предлагање конкретни
препораки за нивно надминување.
Особено важно е да се поттикне подобра поделба на улогите
и да се поттикне соработката помеѓу јавните комунални претпријатија, општините и регулаторот. Многу често практиката
докажува дека општините, комуналните претпријатија и регулаторот сеуште се водени од различни мотиви и се соочуваат со тешкотии за воспоставување на двонасочни комуникациски канали и заедничко работење.
Затоа, го поздравивме срдечно потпишувањето на Меморандумот за разбирање и ценевме што сме дел од него. Ние сме
заинтересирани да видиме како овие препораки на сите нивоа
ќе бидат преточени во конкретни акции кои ќе бидат заеднички договорени меѓу партнерите на овој Меморандум за разбирање преку отворен дијалог со чинителите, и подготвени сме
да го подржиме нивното спроведување во пракса преку RCDN.
AДKOM: Како ја гледате моменталната и идната
соработка помеѓу GIZ ORF MMS и AДKOM?
ПВ: АДКОМ понатаму ќе ги застапува интересите на Јавните
комунални претпријатија и ќе го поддржува и помага во обезбедувањето на сигурни, прифатливи и квалитетни услуги во
сферата на комуналната дејност.
GIZ ORF MMS го поддржува АДКОМ во зајакнувањето на
своите капацитети за да биде солиден извор на знаења и искуства за јавните комунални претпријатија и да ја обезбеди
својата соработка за зачувување на животната средина и поддршка на локалниот и регионалниот економски развој.

АКТИВНОСТИ

16-17.01.2019
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Обука на тренери за Програма „Безбедност на вода и управување
со кризи: Основи на континуитет на работење за управување
со ризици од катастрофи“– Дунавското партнерство за учење (D-LeaP) - IAWD
На 16-ти и 17-ти јануари 2019 година, преку Тренинг центарот на
АДКОМ се организираше првата подготвителна обука за тренерите, како дел од програмата „Безбедност на вода и управување
со кризи: Основи на континуитет на работење за управување со
ризици од катастрофи“, наменета за давателите на водни услуги,
односно за поголемите ЈКП во државава.
Програмата „Безбедност на вода и управување со кризи: Основи
на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“ е развиена и е надгледувана од техничкиот партнер, IAWD,
Конзорциумот Infraprotect, заедно со Energie AG Wasser, Виенскиот водовод и Австриската асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW). Програмата ја спроведуваат националните или регионалните центри, како што е АДКОМ во земјава.

31.01.2019
Церемонија потпишување на Меморандум за разбирање

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Една од клучните активностите, која беше превземена од страна на
АДКОМ во текот на 2018 година беше имплементацијата на проектот „Поддршка за воспоставување платформа за дијалог за водните
услуги во Република Македонија“, преку кој се организираа неколку
тркалезни маси и на истите се дискутираа главните предизвици и
можните решенија за проблемите во секторот води.
Засегнатите страни во секторот покажаа висок интерес и активно
учество на тркалезните маси, со што дадоа свој придонес во стимулирање на дијалогот. Со цел продолжување на примената на оваа добро
воспоставена практика, како и продолжување на успешната и тесна
соработка на засегнатите страни во секторот на водни услуги, беше
покрената иницијатива за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу АДКОМ, Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ)
и водни услуги на Р. Северна Македонија и регионалниот проект „Регионална мрежа за јакнење на капацитетите во секторот водни
услуги“ имплементиран од страна на GIZ, а финансиран од Владите на Швајцарија и Германија.

12.02.2019
Вовед во Програмата за Обука за ЈКП за водоснабдување “Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на континуитет
на работење за управување со ризици од катастрофи“ –
Дунавското партнерство за учење (D-LeaP) - IAWD

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

На ден 12-ти февруари 2019 година, Тренинг центарот на АДКОМ
заедно со Центарот за управување со кризи на Република Северна Македонија, Институтот за јавно здравје на Република Северна
Македонија, и Дунавското партнерство за учење го организираа
промотивниот настан за најава на Програмата за Обука “Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“.
АДКОМ го организира овој настан со поддршка на Меѓународната
асоцијација на водоснабдителни компании од дунавското сливно
подрачје (IAWD), во функција на поддршка на ЈКП за водоснабдување во градењето на капацитети за да можат да одговорат на своите законски обврски од областа на безбедноста на водата и
управувањето со кризи, како и во поддршка на дијалогот и соработката на институциите од локално и централно ниво.

АКТИВНОСТИ

15.02.2019
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
„Промотивен настан за Тренинг центарот на АДКОМ и понудата
на Регионалната мрежа за развој на капацитети (RCDN)“/
„Размена на искуства за предизвиците поврзани со активностите и управувањето
при собирање и третман на отпадните води“
На ден 15-ти февруари 2019 год, се одржа промотивниот настан организиран од страна на Тренинг центарот на АДКОМ и
во соработка и поддршка на проектот „Регионална мрежа за
развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни
услуги”.
Главната цел на овој настан беше претставување на понудата
на АДКОМ за развој на капацитети (РК), на ЈКП и општините,
поврзани со водните услуги.
Настанот беше поделен во две сесии: 1) Промоција на Тренинг
центарот на АДКОМ и понудата на Регионалната мрежа за развој на капацитети (RCDN); 2) Размена на искуства за предизвиците поврзани со активностите и управувањето при собирање и третман на отпадните води.
Првата сесија и овозможи г-ца Леа Павловиќ, Тренинг Менаџер во Тренинг Центарот на АДКОМ и одговорно лице за
проектот RCDN, да ги информира присутните во врска со производите за развој на капацитетите преку проектот „Регионалната мрежа за развој на капацитети“.
Втората сесија беше демонстрација на форматот и содржината на стандардот за размена на искуства, преку фокус на темата
„Размена на искуствата за предизвиците поврзани со активностите и управувањето при собирањето и третманот на отпадните
води“. Ова претставуваше можност да се демонстрира добра пракса, да се овозможи презентација на искуства и да се идентификуваат и кластеризираат предизвиците кои се јавуваат во оперативното работење и управувањето со собирањето и третманот на отпадните води.

26.02.2019
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Обука „Капитални инфраструктурни проекти во секторот
за вода и канализација“ - Проектот „Регионална мрежа
за развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни услуги”
На ден 26-ти февруари 2019 година во хотел Континентал, во
Скопје беше организирана еднодневната обука на тема „Капитални
инфраструктурни проекти во секторот за вода и канализација“.
Обуката беше организирана од страна на Тренинг центарот на
АДКОМ и во соработка и поддршка на проектот „Регионална мрежа
за развој на капацитети (RCDN) за водоснабдување и санитарни
услуги”. Главната цел на обуката е да ги подготви учесниците да
им пристапат на фондовите со капиталните инфраструктурни
инвестициски проекти спремни за финансирање, да се исполнат
барањата на Меѓународните финансиски институции (МФИ) и
донаторите и да обезбедат соодветна поддршка во сите фази на Управувањето со проектниот циклус.
Тренер на оваа обука беше г-дин Јане Вртески, кој подетално објасни во врска со достапните извори на финансирање.
Проширувањето и продлабочувањето на знаењата преку искуствата од практичната припрема, селекција и имплементација на
проекти спремни за финансирање, беше направена преку презентацијата на експертот за поддршка г-ѓа Снежана Менковска која го
презентираше Проектот за „Техничката помош за спроведување инвестициски проекти за водоснабдување и одведување отпадни
води во Македонија“ JOS 241 11/12, на кој таа е Тим Лидер.
За време на обуката се работеше во групи, а потоа заедничката работа беше презентирана, а притоа тренерот отвори и пленарна
дискусија на тема “која е улогата на носителите на одлуките за успешен развој на проекти“.

ФОТОГАЛЕРИЈА

