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НОВ  
ЗАМЕНИК 
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА АДКОМ,  
Г-ДИН  
БУРИМ КАБА  

АДКОМ - Здружение на даватели на комунални услуги на 30.06.2021 год. во 
Струмица, ја одржа триесет и првата седница на својот Управен Одбор, каде што 
едногласно г-динот Бурим Каба беше избран за Заменик Преседател на АДКОМ. 

„Навистина сум почестен и привилегиран на укажаната доверба од страна на 
Управниот одбор и номинацијата за Заменик Претседател на АДКОМ. 

Со задоволство го прифаќам овој мандат, но истовремено би сакал да нагласам 
дека ова е голем предизвик поради одговорната позиција да се застапуваат јавните 
комунални претпријатија (ЈКП), нивните интереси, а на тој начин и да се влијае на 
подобрувањето на услугите за граѓаните.

Активностите на ЈКП се активности од јавен интерес, па така оваа работна позиција 
навистина нуди еден широк спектар на надлежности и одговорности. Но, со сигурност 
ќе го дадам својот максимум, односно целосно ќе се вклучам во решавање на 
круцијалните прашања поврзани со добробитот на ЈКП“ – изјави г-дин Каба. 
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ОРГАНИЗИРАН ПРОЦЕС НА ВАКЦИНАЦИЈА НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
(ЈКП) ЧЛЕНКИ НА АДКОМ ПРОТИВ ВИРУСОТ КОВИД-19

АДКОМ – Здружение на даватели на комунални 
услуги на Република Северна Македонија 
во соработка со Владата на Република 
Северна Македонија и Министерството за 
здравство на Р.С.Македонија предводено 
од Министерот г-дин Венко Филипче на 
почетокот на месец април 2021 година 
започна со преговори за спроведување на 
иницијативата за добровнолна имуницазија 
против вирусот КОВИД-19 на вработените 
во јавните комунални претпријатија – ЈКП 
членки на АДКОМ. 

Извршната канцеларија на АДКОМ 
оствари неколку работни средби со 
Државниот Секретар на Министерството 
за здравство, г-ѓа Иванка Стојаноска, на 
кои г-ѓа Стојаноска беше запознаена со 
интересот за вакцинација на вработените 
во ЈКП како и со  ризикот во кој се наоѓаат 
вработените во ЈКП преку секојдневните 
контакти кои ги имаат при реализирање 
на своите работни задачи.

На средбите беше донесен заклучок 
АДКОМ да испрати известување до своите 
членки -  ЈКП, со  кое вработените во 
ЈКП кои имаат интерес за вакцинација 

треба да достават свои податоци. По 
добивањето на поединечните списоци 
од страна на ЈКП, од страна на АДКОМ 
списоците беа сублимирани и истите беа 
доставени до Државниот Секретар на 
Министерството за здравство г-ѓа Иванка 
Стојаноска и Комисијата за имунизација 
при Министерството за здравство на 
Р. С. Македонија, со цел поефикасно 
реализирање на оваа иницијатива 
покрената од АДКОМ.

До извршната канцеларија на АДКОМ на 
почетокот на месец јуни 2021 пристигна 
известување со кое беа повикани сите 
заинтереситани вработени во ЈКП да се 
вакцинираат на пукнтовите за имунизација 
во  државата, релионално на следниве 
пунктови Скопје – сала Борис Трајковски, 
Куманово, Струмица, Штип, Каварадци, 
Велес, Тетово и Охрид.

Со реализација на оваа иницијатива 
АДКОМ уште еднаш докажа дека во своето 
работење пред се го застапува правото 
на вработените во ЈКП, а во време на 
пандемијата КОВИД 19 на прво место е 
здравјето. 

https://adkom.org.mk/home
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ЈП Комуналец, Кавадарци, проект: „ Хлорни станици за н. м. Крњево и за  
н. м. Долна Бошава“

Македонски Брод, проект:  „Водоснабдителен систем во с. Драгов Дол“

Богданци, проект: „Водоснабдување на с. Селемли“

Берово, проект: „Реконструкција на водоснабдителна мрежа во с. Владимирово“

Неготино, проект: „Реконструкција на водоводна линија на ул. Димче Мирчев и  
ул.Душан Преграц-крак 2 Неготино“

ЈКП Водовод, Кочани, проект: „Основен проект за препумпна станица за дел од системот 
висока зона на присок на град Кочани“

Куманово, проект: „Основен проект за реконструкција на водоводна мрежа во град 
Куманово ул. Киро Фетак“

Липково, проект: „Основен проект за водоснабдување на с. Никуштак“

Зрновце, проект: „Резервоар за вода зависоказона с. Зрновци“

Желино, проект: „Основен проект за водоснабдување на општина Желино III фаза  
Потисен и доводен цевковод“

Карбинци, проект: „Регулација и уредување на речно корито Козјачка Река“

Виница, проект: „ Регулација на Градечка Река“

Крива Паланка, проект:  „Регулација на минор корито Крива Река“

Брвеница, проект: „Проект за инфраструктура за армирано бетонски канал и  
атмосферски води с. Горни Челопек канал 2“

Делчево, проект:  „Регулација на река Брегалница“

ОБЈАВЕНА ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ КОИ  
ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ВОДИ  
ЗА 2021 ГОДИНА
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Министерствотo за животна средина и 
просторно планирање информира дека во 
Службен весник бр. 78 од 07.04. 2021г.е 
објавена ОДЛУКА ЗА ИЗБОР на проекти 
кои ќе се финансираат од дел III, точка 1 
и точка 2 од Програмата за управуање со 
водите за 2021 година (Изградба на нови и 

одржување и унапредување на по стојните 
јавни водоснабдителни објекти и Регулација 
на водотеци заради заштита од штетно 
дејство на вода). Средствата во висина од 
44.760.000,00 денари, соглано Одлуката, ќе 
бидат распределени на следните носители 
на Програми за проектите:
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TРЕНИНГ И ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА МЕНАЏМЕНТОТ  
ОД СРЕДНО НИВО И ТИМ БИЛДИНГ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Менаџерите на средно ниво се јадрото 
на стабилност и успешност на секое 
прeтпријатие. Ова е особено важно за 
јавните претпријатија каде Генералниот 
Директор во најчест случај се менува 
по завршени еден или два мандати, а 
менаџерите од средно ниво се тие кои 
ја носат стабилноста на претпријатието. 
Согледувајќи го овој факт и потребата 
за мотивација и успешна соработка 
на менаџерите од средно ниво, КЈП 
,,Водовод” Кочани е прво јавно комунално 
претпријатие во Македонија каде во тек  
е реализација на Тренинг и поддршка за 

развој на Менаџментот од средно ниво и 
Тим билдинг за вработените.

Обуките се  дел од  Проектот за третман 
на отпадни води- Кочани финансиран 
од Швајцарскиот државен секретаријат 
за економски прашања (СЕКО) заедно со 
КЈП ,,Водовод”  и Општина Кочани.

За реализација на обуките на отворен 
тендер беше избрана организацијата на 
CEED Македонија.

Во рамките на Тренинг програмата се 
опфатени неколку етапи:

Прва етапа-скрининг на работните позиции и вработените, и врз основа 
на овие информации изработка на детална програма за обука која е 
посебно прилагодена на потребите на вработените од КЈП ,,Водовод” 
Кочани. Програмата е наменета за вработените од  одделението  Водовод 
и канализација и пречистување на отпадни води како и за одделенијата 
за административни работи. Целта на оваа етапа е креирање на 
програма за обука со цел зголемување на вештините и компетенциите 
на постоечките и потенцијални идни менаџери од средно ниво.

Втора етапа - обуки за мотивација и тим билдинг. Обуките се наменети 
за постојните менаџери од средно ниво како и за останатите вработени 
со високо образование, кои се потенцијални идни менаџери од средно 
ниво. Групите за обука беа формирани според дејноста која ја извршуваат 
вработените.  Две групи на вработени веќе ги поминаа обуките за 
Мотивација кои беа организирани од страна на CEED Македонија во хотел 
Сириус  во Струмица во месец Јуни и Јули, 2021година. Задоволството 
и воодушевувањето од обуките е огромно кај сите вработените од КЈП 
,,Водовод” кои беа дел од обуката. Втората планирана обука за Тим 
билдинг ќе се оддржи во месец Август, 2021год. во Берово. Планирано 
е да вработените бидат поделени во три групи според дејноста која ја 
извршуваат. Целта на овие обуки е поттикнување на вработените  за 
зголемување на мотивацијата при извршување на своите работни задачи 
како и поттикнување и зајакнување на тимската работа во претпријатието 
како еден од клучните фактори за поуспешно и просперитетно претпријатие.

https://adkom.org.mk/home
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Трета етапа - обука за менаџери од средно ниво. Според персонализиран 
Тест за тоа која работна позиција најмногу одговара на одреден вработен 
најдобрите 12 сегашни или потенцијални менаџери ќе продолжат на 
обуката за градење на капацитет на менаџери од средно ниво.

3

4 Четвртата етапа е долгорочен процес кој започнува со обука на топ 
менаџментот за следење и начин на селекција на менаџери. Во оваа етапа 
е планирано да се врши мониторинг на практичната имплементација на 
стекнатите знаења од страна на вработените -посетители на обуката.
Успешноста на секое претпријатие е резултат на квалитетно и навремено 
извршување на работните задачи на вработените под директива на 
нивните менаџери во добро координирана и тимска работа. Овие обуки 
во голема мера ќе допринесат за поттикнување на мотивацијата кај 
вработените како и зајакнување на тимската работа како вредности и 
предност на успешно, перспективно и конкурентно претпријатие кое ќе 
биде пример за останатите јавни претпријатија.
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МИКРОБИОЛОШКАТА ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ ЈП ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА – СКОПЈЕ НА ЛИСТАТА НА СВЕТСКИ 
АНАЛИТИЧКИ ЛАБОРАТОРИИ СПОРЕД FAPAS

ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје 
континуирано продолжува со инвестициите 
во своите капацитети со цел подобрување 
и унапредување на работните процеси 
согласно европските и светските стандарди. 
На овој начин ЈП Водовод и канализација – 
Скопје овозможува услови за исполнување 
на сите работни процеси кои се директно 
поврзани со дејноста на претпријатието, а 
се однесуваат на потребите на граѓаните на 
град Скопје. ЈП „Водовод и канализација“ 
– Скопје поставувајќи стандарди на работа 
во согласност со европските  и светските 
регулативи и директиви прераснува во 
јавно претпријатие кое го достигнува 
нивото на претпријатијата од истиот домен 
во европски и светски рамки“ посочи 
Душко Весковски, генерален директор на 
ЈП Водовод и канализација – Скопје.

Микробиолошката лабораторија која 
работи во состав на Секторот за санитарна 
контрола при ЈП Водовод и кананлизација 
– Скопје и која има акредитирано осум 

методи според МКС ISO 17025:2018, 
повторно по четири години учествуваше 
на меѓулабораториска проверка во 
организација на Fapas (Food Analysis 
Proficiency Assessment Scheme). Fapas 
преставува акредитиран  proficiency test-
ing  провајдер со седиште во Јорк, Англија, 
кој се занимава со организирање на  
меѓулабораториски проверки во областа 
на храната и водата на светско ниво и чија 
дејност датира од 1990 година.

Секоја лабораторија за тестирање која е 
акредитирана според барањата на ISO / 
IEC 17025:2018, мора на секои 4 години да 
учествува во програми за  тестирање за 
оспособеност (proficiency testing – PТ) кои се 
всушност надворешни меѓулабораториски 
проверки на квалитетот на работењето и тоа 
за сите нејзини акредитирани методи. Со овие 
тестирање за оспособеност лабораторијата  
ја докажува валидноста на методите кои 
ги работи не само во својата држава туку и 
пошироко на меѓународно ниво.

https://adkom.org.mk/home
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„По пристигнувањето на тестовите, 
сите вработени во микробиолошката 
лабораторија земаа активно учество 
во изработка на тестовите по 8-те 
акредитирани методи. Изработените 
резултати беа приложени на провајдерот 
согласно зададените рокови. Според 
резултатите од тестирањето за 
оспособеност (proficiency testing) на кое 
учествaa вкупно 37 лаборатории од 
светот, микробиолошката лабораторија 
постигна исклучителни резултати, 
коишто докажуваат дека  истата според 
точноста во работењето слободно може 
да се класифицира како  лабораторија 
која може да  котира високо на светско 
ниво. Всушност бенефитите од овие 
учества во меѓународните proficien-
cy testing шеми се состојат во тоа што 
доколку лабораторијата изработи 
добри резултати, како што е случајот 
со микробиолошката лабораторија 
при Секторот за санитарна контрола, 
агенцијата Fapas ги забележува истите 
во портфолиото на самата лабораторија 
и се вметнува во класата на светските 
аналитички лаборатории“- изјави 
Наташа Манолева, раководителка на 
микробиолошката лабораторија при ССК.

Ова е само уште еден доказ дека 
Секторот за санитарна контрола, при 
ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје е 
чекор понапред во својата работа која ја 
извршува одговорно, транспарентно и 
во согласност со сите европски и светски 
стандарди, регулативи и директиви.

Превземено од: https://www.biznisvesti.mk/
mikrobioloshkata-laboratorija-pri-jp-vodovod-
i-kanalizatsija-skopje-na-listata-na-svetski-
analitichki-laboratorii-spored-fapas/ 

ПРОМОВИРАНИ ПРВИТЕ 
ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ 
ВО БИТОЛА

Битола ги доби првите подземни 
контејнери кои беа промовирани од 
градоначалничката Наташа Петровска и 
директорот на ЈП „Комуналец“- Битола, 
Панде Богоевски.

Градоначалничката Петровска истакна 
дека станува збор за 12 подземни 
контејнери поставени на улицата „Васко 
Карангелески“која веќе има нов урбан лик, 
затоа што претходно во тој дел на градот 
поставени се клупи, нов зелен појас и 
хортикултурно се уредени јавните површини.

-Проектот е во интерес на граѓаните 
и овозможува попријатно чувство, но 
воедно оваа активност е нов комплетно 
променет лик на инфраструктурата 
во функција на поквалитетно урбано 
живеење. Замолувам  сите граѓани 
да се грижат за ова јавно добро, да 
уживаат во новите цветни површини, 
да ги чуваат клупите и правилно да 
ги користат подземните комунални 
контејнери- изјави Петровска.

https://www.biznisvesti.mk/mikrobioloshkata-laboratorija-pri-jp-vodovod-i-kanalizatsija-skopje-na-listata-na-svetski-analitichki-laboratorii-spored-fapas/
https://www.biznisvesti.mk/mikrobioloshkata-laboratorija-pri-jp-vodovod-i-kanalizatsija-skopje-na-listata-na-svetski-analitichki-laboratorii-spored-fapas/
https://www.biznisvesti.mk/mikrobioloshkata-laboratorija-pri-jp-vodovod-i-kanalizatsija-skopje-na-listata-na-svetski-analitichki-laboratorii-spored-fapas/
https://www.biznisvesti.mk/mikrobioloshkata-laboratorija-pri-jp-vodovod-i-kanalizatsija-skopje-na-listata-na-svetski-analitichki-laboratorii-spored-fapas/
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Инвестицијата на ЈП „Комуналец“- Битола 
е во рамки на програмата за работа и 
одобрена од Советот на Општина Битола.

-Продолжуваме со пролетната офанзива 
за заштита на животната средина и 
зголемување на јавната свест при 
постапувањето со отпад. Новиот систем на 
функционирање со подземни контејнери 
очекуваме да даде позитивни резултати, 
да биде прифатен и правилно да се 
користи. ЈП „Комуналец“ е подготвен, а ние 
имаме дозвола за поставување подземни 
контејнери и во централното градско 
подрачје, а тоа значи дека заеднички треба 
да придонесуваме за подобра комунална 
слика- истакна Панде Богоевски, директор 
на битолското комунално претпријатие.

На прес-конференција во Битола, директорот 
Богоевски изјави дека освен инвестирањето 
во нова опрема и механизација, се инвестира 
и во човечкиот фактор, ресурси.

-ЈП „Комуналец“ постигнува успешни 
резултати во финансиското работење и 
денес изврши трето по ред зголемување 
на личните доходи на вработените, а 
тоа изразено во проценти е 30 проценти 
поголема плата од денот кога бев именуван 
за директор, посочи Богоевски и дополни 
дека само со мотивирани работници може 
да се постигнуваат поголеми резултати на 
претпријатието.

Од ЈП „Комуналец“ - Битола апелираа 
несовесни граѓани да не крадат цвеќиња 
од цветните паркови во градот и секое 
вандалско уништување ќе биде пријавувано 
во полиција.

Превземено од: https://www.vecer.press/
промовирани-првите-подземни-контејн/

https://adkom.org.mk/home
https://www.vecer.press/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%BD/
https://www.vecer.press/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%BD/
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ИНТЕНЗИВНО СЕ ГРАДИ КОЛЕКТОРСКИОТ СИСТЕМ ЗА 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ИЛИНДЕН-МАРИНО

Општина Илинден интензивно работи на реализација на капиталниот проект „Изградба на 
фекална канализација и пречистителни станици”. Во тек е изградбата на нов колекторски 
систем во должина од 5000 метри, покрај Главниот отворен канал, којшто минува низ 
населените места Илинден и Марино, а ќе ги зафати отпадните фекални води што се 
испуштаат во одводниот канал.

Досега во рамки на реализација на проектот се изградени 2000 метри должина од 
колекторскиот систем, како и 53 шахти. 

За реализација на Проектот за изградба на колекторскиот систем за фекална 
канализација се планирани 46 милиони денари, сопствени средства обезбедени од 
буџетот на општина Илинден.

Градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски истакна дека изградбата на 
фекалната канализација со пречистителни станици е еден од приоритетите во стратешките 
цели на општина Илинден. Инвестирањето во комуналната инфраструктура е од витално 
значење за локалниот економски развој, унапредување и заштита на животната средина, 
како и подобрување на квалитетот на живеење. 

Градоначалникот Жика Стојановски искажа искрена благодарност до граѓаните за нивната 
несебична поддршка во директната реализација на проектот на терен, како и благодарност 
до изведувачот на работите „Вардарградба“, затоа што и покрај актуелната состојба со 
Ковид 19, работните активности на изградбата на колекторскиот систем се одвиваат 
согласно предвидената динамика. 

Паралелно со изградбата на колекторскиот систем ќе се отпочне и со изградба на пречистителна 
станица со капацитет од 2.500 еквивалент /жители. Овие модуларни пречистителни станици 
коишто се применуваат во општина Илинден, имаат можност да се прошират и надградат во 
зависност од потребата и капацитетот на канализацискиот систем.

Колекторскиот систем заедно со пречистителната станица треба да биде завршен до 
септември 2021 година и на него ќе имаат можност да се приклучат околу 1.130 домаќинства.

Превземено од: https://skopjeinfo.mk/intenzivno-se-gradi-
kolektorskiot-sistem-za-fekalna-kanalizacija-ilinden-marino 

https://skopjeinfo.mk/intenzivno-se-gradi-kolektorskiot-sistem-za-fekalna-kanalizacija-ilinden-marino
https://skopjeinfo.mk/intenzivno-se-gradi-kolektorskiot-sistem-za-fekalna-kanalizacija-ilinden-marino
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ПОСТОЈАТ 55 ПРЕТПРИЈАТИЈА НИЗ ЗЕМЈАВА ШТО  
ГИ ОДВЕДУВААТ УРБАНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ,  
САМО 17 ГИ ПРОЧИСТУВААТ 

Од 80 македонски општини, грижата за 
собирање и одведување на урбаните 
отпадни води што ги создаваат 
домаќинствата ја споделуваат вкупно 55 
јавни комунални претпријатија. Од нив, 
само 17 од овие даватели на водни услуги 
ги прочистуваат ваквите отпадни води, со 
што не вршат загадување на подземните 
води, реките, езерата и акумулацииите 
низ земјава. Овој загрижувачки податок 
од Годишниот извештај за работењето за 
2020 година на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги е надополнет 
со фактот дека и во дел од општините 
каде што се прочистуваат урбаните 
отпадни води, овој процес не ги опфаќа 
сите населени места.

Според објавените податоци, низ целата земја постојат 27 даватели на водни услуги во 
подрачја со над 10.000 жители кои ги собираат и одведуваат урбаните отпадни води, како 
и 28 јавни комунални претпријатија кои ја вршат оваа водна услуга во подрачја со под 
10.000 жители. Ова практично значи дека постои канализациона мрежа во населените 
места, со која управуваат јавните комунални претпријатија.

Сепак, од давателите на водни услуги, само 13 претпријатија со над 10.000 жители ги 
прочистуваат отпадните води (Берово, Кочани, Струга, Кичево, Гевгелија, Струмица, 
Радовиш, Прилеп, Битола, Ресен, Куманово, Скопје и Илинден), како и четири јавни 
комунални претпријатија во подрачјата со под 10.000 жители (Македонски Брод, Дојран, 
Чучер Сандево и Кривогаштани).

Дури и кај овие 17 даватели на водни услуги, не секогаш со пречистителни станици 
за отпадни води се опфатени сите домаќинства, а пример за тоа е главниот град. Па 
така, ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје има пречистителни станици за отпадни води 
единствено во Волково и Сарај, кои им служат на овие населени места, но главниот објект во 
Трубарево треба допрва да се гради за да ги опфати урбаните отпадни води од сите скопски 
населби. Сличен е и примерот со Битола, каде што допрва треба да отпочне изградбата 
на пречистителната станица за отпадни води во градот. Наспроти ова, пречистителната 
станица во Струга ги опфаќа и урбаните отпадни води од Охрид, односно целиот регион 
на Охридското езеро.

https://adkom.org.mk/home
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Инаку, меѓу поголемите општини во кои воопшто не постои пречистување на урбаните 
отпадни води се Кавадарци, Велес, Штип, Тетово, Гостивар, Неготино, но и општини кои се 
наоѓаат во национални паркови со врвен биодиверзитет и недопрена природа, како што е 
општината Маврово-Ростуше.

„Мета.мк“ во неколку наврати веќе пишуваше за големите негативни последици по 
животната средина што ги предизвикуваат непречистените урбани отпадни води. Како 
резултат на ваквата толерирана појава низ децениите наназад, во скопскиот регион 
реките Вардар, Треска и Лепенец имаат хемиски и бактериолошки неисправни води, кои 
не само што не можат да се користат за пливање, туку е строго забрането користењето на 
ваквите води за полевање на земјоделските површини, а забрана постои и за користење 
на бунарите за вода за пиење ископани во близина на самите реки.

Единствено решение за да се надмине ваквиот проблем е да се изградат пречистителните 
станици за отпадни води низ македонските општини. Иако за Скопје беше ветено дека 
ваквиот капитален објект ќе почне да се гради кон крајот на 2021 година, уште непочнат со 
изведба, тој доби нов рок за почеток на градежните активности, а тоа е јуни 2022 година.

За изградба на пречистителните станици за отпадни води во Битола и Тетово до крајот 
на годинава треба да се потпишат договорите со најповолните изведувачи, по што ќе 
започне и изведбата на терен. Поради тоа што станува збор за најголемите градови во 
земјава, со пуштањето во употреба на трите пречистителни станици во Скопје, Битола и 
Тетово, за неколку години земјава ќе успее да прочистува над 50 отсто од количеството на 
создадени урбани отпадни води. Вредноста на овие три капитални објекти од комуналната 
инфраструктура се проценува на 193,8 милиони евра.

Превземено од: https://meta.mk/postojat-55-
pretprijatija-niz-zemjava-shto-gi-odveduvaat-urbanite-
otpadni-vodi-samo-17-gi-prochistuvaat-infografik/ 

https://meta.mk/postojat-55-pretprijatija-niz-zemjava-shto-gi-odveduvaat-urbanite-otpadni-vodi-samo-17-gi-prochistuvaat-infografik/
https://meta.mk/postojat-55-pretprijatija-niz-zemjava-shto-gi-odveduvaat-urbanite-otpadni-vodi-samo-17-gi-prochistuvaat-infografik/
https://meta.mk/postojat-55-pretprijatija-niz-zemjava-shto-gi-odveduvaat-urbanite-otpadni-vodi-samo-17-gi-prochistuvaat-infografik/
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ПОСТАВЕН КАМЕН-ТЕМЕЛНИК ЗА НОВА УПРАВНА ЗГРАДА 
НА ЈКП „ВОДОВОД“ ВО БИТОЛА

Превземено од: https://www.novamakedonija.com.mk/
makedonija/republika/поставен-камен-темелник-за-нова-управ/

- Оваа управна зграда била желба на многу директори многу години наназад, но сега 
се создадоа услови.

„Водовод“ по изминати 92 години да добие свој сопствен дом – рече директорот, Горан 
Козаров.

ЈКП „Водовод“- Битола по 92 години конечно ќе 
се стекне со сопствена управна зграда.

Во присуство на министерот за локална 
самоуправа, Горан Милевски, градоначалничката 
Наташа Петровска и претставници на локалната 
самоуправа беше поставен камен-темелник на 
новата управна зграда, со корисна површина на 
1.540 м2.

За изграбата на новата управна зграда ЈКП 
„Водовод“ ќе вложи вкупно 42.700.000 денари, 
сопствени средства.

Честитајќи им го успехот на вработените градоначалничката Наташа Петровска рече:

– Оваа локална самоуправа и власт земајќи во предвид и кои се политиките на 
централно ниво успеа да врати, односно да исплати кон јавните претпријатија што за 
изведба, што за заостанати долгови од претходната власт над 6 милиони евра, од кои 
само во ЈП „Водовод“ повеќе од 500.000 евра – рече Петровска.

Министерот за локална самоуправа Горан Милевски изјави:

– Ова е значајна инвестиција за ЈКП “ Водовод “ зашто после 92 години на некој 
директор му текна да направи сопствена управна зграда и да не е кираџија – рече 
Горан Милевски.

Според договорот управната зграда треба да биде изградена за 1 година.

https://adkom.org.mk/home
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/republika/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/republika/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
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РЕКОРДНИ 650 КУБНИ МЕТРИ 
КАБАСТ ОТПАД ИСФРЛЕНИ 
ЗА ВРЕМЕ НА AKЦИЈАТА НА 
ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-
СКОПЈЕ 
Во рамките на акцијата за собирање кабаст 
отпад што, во периодот од 18 до 22 мај, ЈП 
Комунална хигиена-Скопје ја спроведе во сите 
скопски општини, граѓаните исфрлиле вкупно 
650 кубни метри отпад, составен претежно од 
стар мебел и неупотребливи електронски и 
електрични уреди.  

За празнење на поставените садови, ЈП 
Комунална хигиена-Скопје ангажираше 20 
работници на терен, со употреба на три 
специјални комунални возила-самоподигнувачи 
и две возила наменети за собирање кабаст 
отпад-патарки.

Превземено од: http://khigiena.com.mk/
content/?id=3396 

„Жителите на градот Скопје покажаа огромен интерес за акцијата и уште при првиот ден 
беа преполнети речиси сите 40 поставени садови, додека за времетраењето на целата 
акција нашите екипи реализираа 130 тури за собирање и транспорт на собраниот 
отпад. Очекуваме дека оваа акција значително ќе придонесе за намалување на бројот 
на диви депонии на територијата на градот.“ - истакна директорот на ЈП Комунална 
хигиена-Скопје, Абдусамед Шабани

https://khigiena.com.mk/content/?id=3396
https://khigiena.com.mk/content/?id=3396
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НОВАЦИ НАБАВИ ВОЗИЛО ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД

Превземено од: : https://tera.mk/новаци-
набави-возило-за-собирање-на-от/

Општина Новаци продолжува да инвестира 
во сопствена комунална механизација 
и збогатување на возниот парк на ЈКП 
„Комунална Хигиена“ – Новаци. За таа цел 
набавено е специјално возило за собирање на 
комунален отпад, 10 метални контејнери и 50 
пластични канти со капацитет од 120 литри, 
информираат од општината.

„Со вториот грант од проектот за подобрување 
на општинските услуги МСИП, кој се реализира 
преку Министерствто за финансии набавено е 
специјално возило за транспорт на комунален 
отпад, контејнери и канти за соодветно 
собирање и депонирање на цврстиот 
отпад. Станува збор за грант во висина од 
4.612.362 денари средства обезбедени преку 
Министерството за финансии и општинско 
кофинансирање во висина од 440.000 денари 
или севкупно 5.051.580 денари.

Преку овој проект ќе се овозможи дополнително собирање на комунален отпад во 
уште 3 населени места и тоа во село Бач, село Брод и село Живојно. Истовремено 
ќе се овозможи и одржување на јавната хигиена во овие населени места бидејќи во 
овие села постои недостаток од соодветно собирање и депонирање на цврстиот отпад. 
Општината продолжува да ги подобрува услугите за граѓаните во сите населени места 
со цел почиста и поубава Општина Новаци“, изјави градоначалникот на Општина 
Новаци Љубе Кузманоски.

https://adkom.org.mk/home
https://tera.mk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82/
https://tera.mk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82/
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СЛЕДНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ НАСТАНИ: 

 WRRMOD2021: 7TH IWA WATER RESOURCE RECOVERY  
MODELLING SEMINAR

Arosa, Switzerland 
21-25 August 2021

 WORLD WATER WEEK 2021

Online 
23-27 August 2021

 INTERNATIONAL CONFERENCE BULAQUA: WATER LOSS REDUCTION  
IN WATER SUPPLY SYSTEMS

Online 
23 September 2021

 EWA INNOVATION EVENT ON PHOSPHORUS RECOVERY

Online 
21 September 2021

 THE 4TH GLOBAL WATER OPERATORS CONGRESS

Online 
18-29 October 2021



АДКОМ
Здружение на даватели
на комунални услуги на

Република Северна Македонија

Адреса:
ул: Јане Сандански бр.112/2-2

1000, Скопје

Телефон:
+ 389 2 2461-971

Е пошта:
adkommk@gmail.com

www.adkom.org.mk


