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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.

ниот „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
yy

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 постој-

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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“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
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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.

5
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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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ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА АДКОМ
АПРИЛ

02.04.2018

Состанок за проектот за изработка на
бизнис планови на ЈКП во општини со
под 10.000 жители и воспоставување
на дијалог платформа помеѓу ЈКП централната и локалната власт.
На 02-ри април 2018 година во канцелариите на ГИЗ,
се одржи координативен состанок помеѓу АДКОМ,
ГИЗ, СЕКО и Регулаторната Комисија за Енергетика.
Главната цел на Проектот е АДКОМ да ги поддржи помалите комунални претпријатија за време на регулаторниот процес и да воспостави и одржи платформа
за дијалог за засегнатите страни за секторот за вода
во Македонија. Истиот ќе се имплементира преку
следниве цели:
• Да се поддржат малите водоводи (<10.000 жители)
во развојот на БП • Да се формализира соработката
помеѓу АДКОМ, ЗЕЛС, Регулаторната комисија и ресорните министерства со потпишување на Меморандум за разбирање / соработка
• Пет регионални центри ќе бидат домаќини од поголемите комунални претпријатија кои поминале низ
процесот БП. Ке се работи со 32 мали ЈКП (<10.000
граѓани) јавни комунални претпријатија.• Ќе се потпише меморандум за соработка со кој се дава јасен
долгорочен интерес и посветеност на релевантните
национални засегнати страни
Проектот ќе се спроведува преку следните работни
активности
1 - Поддршка на мали ЈКП во изготвување на БП.
Активности: Ќе се организираат 12 работилници. Првите 6 работилници ќе бидат организирани во секој
регионален центар со цел да се запознаат помалите
ЈКП со работниот план. Периодот помеѓу работилниците е планиран за собирање на податоци и подготовка на БП, а последните 6 работилници се планираат како завршни настани.
Резултати: Развиени БП за 32 ЈКП најдоцна до 15
септември 2018 година.
2 - Формализирање на соработката помеѓу главните
засегнати страни во секторот вода.

АПРИЛ-АВГУСТ

2018

Резултати: Потпишан меморандум за соработка помеѓу АДКОМ, ЗЕЛС, Регулаторната комисија и Министерствата поврзани со секторот за вода.

УАРИ

18.04. 2018

Трета седница на управен одбор
Третата седница на Управниот Одбор на АДКОМ се
одржа на 18.04.2018 год. во Скопје и на истата се дискутираше за организациските активности на предстоечката Меѓународна конференција, започнување
на актицностите за тренинг центарот на АДКОМ и
планираниот проект за поддршка малите ЈКП во изработка на нивните бизнис планови и планови за прилагодување на тарифите.

19.04.2018

60 Седница на Координативниот комитет на Проект за подобрување на
општинските услуги – МСИП
Шеесетата седница на Координативниот комитет на
Проектот за подобрување на општинските услуги се
одржа на 19.04.2018 година во просториите на Министерството за финансии на Р.М. Главниот координатор
на проектот ја отвори 60-та седница на Координативниот комитет на Проектот за подобрување на општинските услуги и ги наведе општините кои се предвидени на дневен ред. Главниот координатор на проектот
објасни дека општина Дебрца учествува со два подпроекти во рамки на ИПА компонентата од МСИП проектот и тоа: „Реконструкција на две локални улици во
општина Дебрца“ и „Набавка на комунални возила“.
Координаторот на проектот објасни дека Општина
Ново Село го достави под-проектот за „Доградба, надградба и реконструкција на административна зграда
во општина Ново Село. Пред присутните од страна на
главниот координатор беше претставен проектот за
„Уредување на порој во н.м. Гермијан“ – општина Новаци, Општина Чешиново – Облешево аплицираше со
три проекти:1.Проект за изведба на бунар за подобрување на водоснабдување на с. Спанчево со изведба на
цевковод за поврзување на бунарот со резервоар ,2.
Проект за изградба на улица „Стојан Јакимов“ и крак 1
на улица „Стојан Јакимов“ – с.Теранци и 3. Изградба на
улици во општина Чешиново – Облешево.
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Членовите на Комитетот и претставникот од ЕУ беа
запознаени за текот на проектот во општина Берово, која има потпишано договор за ИПА грант во 2016
година за под-проектот „Изградба на зелен пазар“.
Пред членовите на комитетот беше истакнато дека
со овие 4 нови договори кои ќе бидат склучени со
овие четири општини, сите проекти во 78-те општини ќе бидат во имплементација. Се очекува проектите да бидат реализирани до предвидениот рок
31.12.2018 година, со исклучок на четирите проекти кои беа предмет на овој координативен комитет..

23-26.04.2018

10-та меѓународна конференција „Вода
и Отпад – реалност и предизвици“
Во Република Македонија се уште има чиста и квалитетна вода за пиење, но во природата водата ја има се
помалку во својот вистински облик и истата е се повеќе
загадена од најразлични видови на полутанти кои како
крајна последица го загрозуваат здравјето на луѓето.
Притоа во однос на водите, во земјава голем проблем
претставува тоа што речиси целата канализација завршува директно во реките, што пак има катастрофални
последици за животната средина. Второ горливо прашање на кое треба исто така треба да се обрне внимание е управување со отпадот.
Во светски рамки во изминативе две децении се направени големи исчекори во зачувување на животната
средина, преку подобрување и усовршување на работењето на јавните комунални претпријатија. Истите се
стремат кон сигурно снабдување со вода за пиење и
прочистување на отпадните води. А пак во однос на отпадот се назначува дека создавањето е неизбежно, но
на материјалот кој останува треба да се гледа како на
суровина, која може повторно да се употреби.
АДКОМ - Здружението на даватели на комунални услуги е претставник на интересите на јавните комунални
претпријатија во земјава и претставува сигурен партнер во нивното секојдневно работење. Следејќи ги
светски стандарди, како и потребите во земјава, АДКОМ ја организираше 10-та меѓународна конференција
на тема „Вода и Отпад – реалност и предизвици“.
Конференцијата се одржа на 23-26 април 2018 година
во Охрид, а истата се организираше во соработка со ЈП
„Водовод и Канализација“ Скопје, ЈП „Комунална Хигиена“ Скопје, како и со помош на спонзорите.
Целта на меѓународната конференција е со приложените трудови да даде одговор како и насоки за работењето на јавните комунални претпријатија во Р. Македонија,
во однос на тоа каде се наоѓаат во нивниот развој и до
кое ниво е нивното давање на услугите кон граѓаните и
секако да се земе во предвид и задоволството на граѓаните од услугите кои јавните комунални претпријатија
ги нудат.
Меѓународната конференција беше организирана во
пет одделни сесии, на различни теми во однос на во-
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дата и отпадот. На првата панел сесија беа споделени
“Искуствата на регулаторот во транзициониот период
во воспоставување на цени на водни услуги / тарифи.
На оваа панел сесија беше назначена унифицираноста
на дел на регулаторните мерки, но исто така беше утврдено дека во различните земји примената на регулаторните мерки е различна и како таква претставува добра
можност за нивно натамошно усогласување.
На втора панел сесија „Реформа на институционалната
поставеност во управување со водите во Р. Македонија“
беше потврдена потребата за воспоставување на овие
реформи од аспект на обезбедување на интегрирано
управување со водите и задоволување на барањата на
Рамковната директива за води.
На трета панел сесија „Снабдување со вода за пиење
и систем за собирање и третирање на отпадни води“ се
евидентира потребата за соработка и споделување на
знаењата во областа на снабдување со вода за пиење
и системот за собирање и третирање на отпадни води,
особено помеѓу академската заедница и бизнис секторот како и зголемување на капацитетите кај давателите
на услуги и свесноста кај потрошувачите.
На четврта панел сесија „Работење за јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија за одржливи, ефикасни и достапни водни услуги“, се увиде
дека повеќе од неопходно е инвестирање во развој на
капацитетите кај давателите на услуги, како и тоа дека
регионалните иницијативи се исклучително значајни
за споделување на искуствата на национално ниво. На
истата беше потврдено дека АДКОМ ги исполнува сите
услови за воспоставување на институционална рамка
за поддршка за јакнење на капацитетите во јавните комунални претпријатија.
На петта панел сесија „Управување со отпадот“, се назначи потребата за развивање на системот за управување со отпад, а особена значајност претставува воспоставувањето на регионални системи за управување
со комуналниот отпад на ниво на РМ. Потоа се стави
акцент на зајакнувањето на постоечките јавните комунални претпријатија со цел да го прилагодат своето работење во рамките на новите регионални системи.
На сесиите присуствуваа над 300 претставници од националните и локалните власти, како и раководните
тимови на претпријатијата од земјава и регионот. Беа
презентирани голем број на трудови и активно заземаа учество голем на учесници, при што беа споделени проблемите со кои се соочуваат јавните комунални
претпријатија, најдобрите практики за решавање на
истите, како и размена на искуство помеѓу засегнатите
страни.
Притоа во рамки на конференцијата, АДКОМ организираше и дијалог на тема „Зајакнување на дијалогот за
одржливи и ефикасни водни услуги помеѓу централната власт, единиците на локална самоуправа и јавните комунални претпријатија во РМ“, каде присутните
имаа можност да разговараат за создавање на поволно
опкружување за подобрени услуги во секторот за вода,
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вклучувајќи и дискусија за градење на капацитетите.
Како заклучок од дијалогот произлезе дека е потребна
поголема координација помеѓу засегнатите страни, а
АДКОМ во соработка со донаторската заедница е подготвен да ја иницира и спроведе истата.
За време на конференцијата беше организирана и техничка изложба, при што 17 компании од Република
Македонија како и од странство ги презентираа своите
активности, производи и опрема кои се однесуваат на
конференциските теми на изложбени штандови.
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МАЈ

02-05.2018 - Виена

Одржана конференција на IAWD
Конференцијата во Виена се одржа во период од 02 до
05.05.2018 година во организација на IAWD. Пред присутните учесници на конференцијата беа претставени
седумнаесет цели за одржлив развој на UN, а како најбитна за сите учесници беше шестата цел - 6 Sustainable
Development Goals SDG - Одржливи развојни цели,
која се однесува на Чистата вода за пиење и отпадните води во делот на мерење на квалитетот на водата и
фреквенцијата на мерењето. Воедно беше претставен
и Извештајот за работа за 2017 година на IAWD во кој
е наведено дека во иднина ќе се зголеми развојот на
асоцијациите во државите по текот на Дунав.
Од страна на учесниците во текот на конференциските
денови имаше две обраќања, 27 презентации на трудови, две тркалезни маси, четири панел дискусии и 5
постер презентации меѓу кои и презентацијата на претставникот на АДКОМ преку која беше претставен проектот кој АДКОМ го реализираше со подршка на IAWD
за изготвување на Бизнис Планови на јавните комунални претпријатија.
На конференцијата големо внимание се обрна на користењето на DCM и DANUBIS порталот.
Големо внимание беше посветено и на работната група
за млади професионалци во водниот сектор каде нашата држава се уште нема свои претставници.
Клучен заклучок од оваа конференција е да се фокусира
работењето кон шестата цел - 6 Sustainable Development
Goals SDG - Одржливи развојни цели која воедно е и дел
од стратешкиот план за работа на АДКОМ.

МАРТ

08.05.2018

Прв состанок на работна група за управување со цврст отпад
Во организација на НАЛАС на 08.05.2018 година се
одржа првиот состанок на работната групата за управување со цврст отпад. На овој состанок присуствуваше Г-дин Ружиновски од ЈП Комунална хигиена Скопје.
Целта на проектот е да се процени економската одржливост на советодавните услуги за реинженеринг на
деловните процеси кои ќе придонесат за поефикасно
селектирање на отпад од домаќинствата. Проектот се
спроведува во Република Македонија, Србија и Босна
и Херцеговина и претставници од здруженијата ќе ја
сочинуваат работната група .

14-15.05.2018

ИФАТ саем Минхен
Од 14 до 15 Мај во Минхен се одржа IFAT саем кој
претставува водечкиот светски саем за управување со
вода, отпадни води, отпад и управување со суровини
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на кој се нуди широк спектар на научни експертизи на
едно место. За време на саемот, посетителите можеа
да дознаат за најновите вести и трендови директно од
експерти во областа на голем број специјалистички
разговори, разговори за подиуми, павилјони за специјални настани во земјата и презентации на приватни
компании. Дел од Директорите на ЈКП беа присутни на
овој сам со цел да се запознаат со новите технологии
кои беа презентирани во текот на саемските денови.

16.05.2018

Работилница на тема ,,Насоки и укажувања за внесување на податоци во
ИСУЧР, запознавање со функционалностите на системот, најчести грешки,
препораки за поефикасно работење“.
Со направените измени во четири законски решенија
(Законот за дополнување на Законот за вработените
во јавниот сектор, Законот за дополнување на Законот
за Управата за јавни приходи, Законот за дополнување
на Законот за даночна постапка и Законот за дополнување на Законот за придонеси од задолжително
социјално осигурување сите донесени и објавени во
сл.вес.бр.35/18 од 23.02.2018 год.) им се утврдува законска обврска на сите институции во јавниот сектор
во рок од 3 месеци (сметано од месец март/2018 год.)
во целост да ги внесат податоците за институцијата и
вработените во ИСУЧР системот односно во Регистарот како составен дел на овој систем.
Согласно оваа обврска, АДКОМ – Здружение на даватели на комунални услуги на Република Македонија на
16.05.2018г. во просториите на Агенцијата за Администрација одржи работилница на тема ,,Насоки и укажувања за внесување на податоци во ИСУЧР, запознавање со функционалностите на системот, најчести
грешки, препораки за поефикасно работење“.

16-17.05.2018

Регионална мрежа за развој на капацитети за услугите за вода и канализација
На 16 и 17 мај 2018 година, во Белград, Србија се одржи
состанокот за фокус точките на проектот „Регионална
мрежа за развој на капацитети за услугите за вода и
канализација”
Проектот RCDN има за цел да ја зголеми ефективноста
и ефикасноста на водниот сектор во Западен Балкан,
придонесувајќи за подобро обезбедување на услуги
со поголем број групи од населението кои добиваат
пристап до вода за пиење и санитарни услуги и исполнување на Acquis Communautaire за животна средина
на Европската унија (ЕУ). За да се постигне ова, RCDN
има три клучни компоненти:
1. развој на асоцијациите
2. понуда за развој и испорака на капацитети и
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3. партнерство и овозможување на развој на капацитети на животната средина.
RCDN работи со Општини и ЈКП во 6 земји (Албанија,
Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и
Србија), додека крајните корисници се одговорни лица
од општините и ЈКП . Проектот е раководен од ГИЗ,
во име на SECO и BM З, а се спроведува од страна на
Тим за имплементација на проектот во кој се вклучени
претставници од IAWD, Aquasan и NALAS.
Состанокот за запознавање на Focal Points, исто така,
имаше силна комуникациска и тимска компонента.
Focal Points ги практикуваа своите вештини за комуникација и тимска работа и ги анализираа своите различни улоги на тим што ќе им помогне да се претстават
како победнички тим.
Првиот состанок на Focal Points на RCDN се одржа во
Белград на 16 и 17.05.2018 год и на истиот на присутните им се овозможи да ги разберат RCDN обврските
детално, неговиот оперативен модел и клучните улоги
и функции на регионално и национално ниво. Се дискутираше за главните задачи и одговорности со цел да се
координираат активностите на нивното здружение во
рамките на RCDN. Беа презентирани каналите за соработка и комуникација со сите RCDN партнери. Покрај
тоа, средбата имаше за цел да поттикне отворена и интензивна комуникација помеѓу Focal Points, преку градење на доверба и поддршка на односите, со што се
обезбедува подобра продуктивност.
За време на интерактивниот состанок, учесниците активно работеа и ги појаснуваа очекувањата што доведоа до постигнување на предвидените резултати. Сите
претстојни активности беа детално дискутирани, уште
еднаш потврдувајќи ја релевантноста на проектот.

18.05.2018

Работен состанок - Проект за изработка на бизнис планови на ЈКП > 10.000
жители и воспоставување на дијалог
платформа помеѓу ЈКП централната и
локалната власт
На 18-ти мај 2018 год беше организиран работен состанок
со цел разгледување и оценување на предлог-проектот
доставен од страна на АДКОМ за изработка на бизнис
планови на ЈКП во општини со под 10.000 жители и воспоставување на дијалог платформа помеѓу ЈКП централната и локалната власт. Извршниот Директор на АДКОМ,
го презентираше овој предлог проектот чиј носител ќе
биде АДКОМ и напомена дека во истиот ќе бидат вклучени ЈКП со под 10.000 жители.
На оваа средба покрај претставниците од GIZ беа присутни претставници од SECO и претставници од Регулаторната комисија за енергетика. На состанокот друга тема на
дискусија беше подобрувањето на соработката помеѓу
ЈКП, АДКОМ, ЗЕЛС, РКЕ и останатите засегнати страни.

23.05.2018

Четврта седница на управен одбор
Четвртата седница на Управниот Одбор на АДКОМ се
одржа на 23.05.2018 год. во Битола и на истата се усвоија заклучоците од Меѓународната конференција и
насоките по кои ќе се постапува во иднина по однос на
овие заклучоци.
Беше истакнат проблемот со баждарењето на водомерите и со новиот начин на работа од страна на Бирото за метрологија и присутните дискутираа по однос
на овој проблем и ја задолжија стручната служба на
АДКОМ да испрати барање до Биро за метрологија за
работна средба на која ќе се побара да се врати стариот систем на работа и баждарење на водомерите.
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ЈУНИ
АДКОМ - Тренинг центар
Програмата за комерцијална ефикасност и бизнис планирање
Тренинг
центарот
на
АДКОМ
започна
со
спроведување на првата програма од Дунавското
партнерско учење „Комерцијална Ефикасност и
Бизнис Планирање “. Програмата беше спроведена
преку шест модули, од кои два се одржaа во мај
(30 и 31.05), а останатите четири модули во јуни
(19, 21, 25 и 27.06) во неколку градови во Република
Македонија. На модулите активно заземаа учество
учесници од ЈП „Водовод и Канализација Скопје,
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, КЈП „Водовод“ Кочани,
ЈП „Водовод“ Куманово, ЈКП „Услуга“ Берово, и
ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар. Обучувачи на оваа
програма беа Г-дин Јане Вртески и Г-ѓа Билјана
Ангелова.
Програмата за комерцијална ефикасност има за цел
да ги поддржи претпријатијата за подобро разбирање
на концептот на комерцијална ефикасност. Оваа
програмата за обука рефлектира меѓународни
Know-how и други најдобри практики поврзани
со предизвиците, методологиите, практиките и
перформанс индикаторите кои треба да бидат
размотрени од страна на секое претпријатие кое
се бави со водоснабдување и/или одведување и/
или пречистување на отпадни води а кое сака да
биде финансиски само-одржливо во извршувањето
на своите услуги до крајните корисници. Оттаму,
оваа обука не се однесува само на воспоставување
на добри практики за комерцијална ефикасност
туку и на развој на модел за бизнис планирање
кој квантитативно ги поврзува комерцијалната
ефикасност со финансиските перформанси.
Г-ѓа Ангелова
напомена дека комерцијалниот
менаџмент и неговата ефикасност е тесно
поврзан со покривање на трошоците и оттаму тој
треба да обезбеди финансиска одржливост на
претпријатието. Г-ѓа Ангелова подетално ги прикажа
компонентите на комерцијалната ефикасност.
Притоа беше претставен еден бизнис модел, кој е
развиен од страна на IAWD. Истиот беше детално
објаснет со цел учесниците да можат да го користат
како своја менаџерска алатка и да внесуваат
податоци и притоа да ги пресметаат тарифите.
Г-дин Вртески додаде дека со цел АДКОМ да излезе
во пресрет на ЈКП при справување на постојните
реформи во однос на тарифите за водните услуги,
во програмата “Комерцијална Ефикасност“ е
додаден и дел за бизнис планирање. Г-дин Вртески
ги посочи сите елементи кои го сочинуваат Бизнис
Планот, а при тоа се осврна и на индикаторите за
успешност.
Претставниците од Регулаторната Комисија за
Енергетика, г-ѓа Андријана Нелкова Чучук и
г-дин Шамил Реџепи подетално ги информираа
присутните во врска со опсегот на работата на
Регулаторната комисијата, како и во однос на
обврските од страна на давателите на водни
услуги. На учесниците им беше презентирана

16

веб платформата за поднесување на барањата за
утврдување на тарифи за водни услуги и годишни
извештаи за работа.
Г-дин Јане Вртески ги дефинираше стратешките цели
на комерцијалната ефикасност, карактеристиките
за истите, при тоа беше направено поврзување
на стратешките цели со приоритетите на
претпријатието и клучните показателите на
изведбата, како што беше потенцирана и важноста
на донесување на идните менаџерски одлуки врз
основа на стратешките цели. При завршувањето на
оваа тема преку вежба се дефинираа стратешките
цели на секое ЈКП одделно.
Во текот на овој програма беше обработена и темата
за анализа на побарувачката на вода и проценка за
продажба на водата.
Г-дин Вртески напомена
побарувачката за вода:

дека

анализата

на

• Воспоставува и предвидува побарувачка врз
основа на локалните услови и искуство
• Одредува количина на неприходувана вода
• Поддржува проценка на идните заштеди кај
трошоците од намаленото производство и пренос
• Поддржува проценка на идната продажба на вода
и просечна цена на услугите
Со цел практична примена на податоците, г-дин
Вртески заедно со учесниците изработи и воден
биланс.
Г-ѓа Ангелова објасни подетално околу капиталната
обнова, капиталната поправка и замена и новите
капитални инвестиции.
Утврдување на вкупните потреби за приходи и
утврдување на тарифната стратегија, исто така
беше презентирано од страна на Г-ѓа Ангелова и
при тоа беше напоменато дека по комплетирањето
на овој модул, учесниците ќе можат:
• Да ја разберат разликата помеѓу потребите за
приходи и расходите за ОР&О
• Да ја разберат важноста за воспоставување на
потреби за приходи на претпријатието.
• Да ја идентификуваат и развијат секоја ставка
вклучена во рамките на потребите за приходи.
• Да ги идентификуваат факторите кои влијаат врз
Тарифната стратегија.
• Да ја изберат посакуваната тарифна структура
Г-ѓа
Лолита
Стојановска,
ги
информираше
присутните дека со завршувањето на оваа
програма учесниците добиваат сертификат од
IAWD, како и можност да бидат дел избраните
тренери за потребите на проектот кој се реализира
преку АДКОМ, односно проектот за подготвување
на Бизнис Планови и Планови за Прилагодување на
Тарифите за помалите претпријатијата со > 10 000
еквивалент жители.

ЈУНИ 2018

Обуката за комерцијална ефикасност на
тренинг центарот на АДКОМ за мене беше
едно прекрасно искуство кое ми донесе
знаење во справувањето со тековните
предизвици во работењето на моето
јавно претпријатие. Практичните вежби,
и презентираните искуства од другите
јавни претпријатија во текот на обуката
беа особено корисни и применливи во
секојдневното работење. На обуката јасно
ни беа презентирани алатки и начини со
кои можеме да ја зголемиме комерцијалната
ефикасност, да влијаеме на намалување на
згубите на вода, да ги планираме капиталните
расходи, да ја подобриме ефикасноста на
вработените се со цел подобрена услуга на
граѓаните и позадоволни клиенти. И секако
големо браво за предавачите кои успеаја да
го задржат нашето внимание и интерес и да
овозможат интеракција во текот на обуката.

планови и планови за прилагодување на тарифи, чиј
рок за поднесување до
Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) е 15
Септември 2018 година.
За целите на проектот помалите ЈКП беа поделени
на пет поголеми региони, од кои Прилеп, Тетово,
Струмица, Кочани и Куманово беа одбрани за региони
носители.
Во периодот од 22-28 Јуни 2018 година беа одржани
почетните работилници со претставниците од
помалите ЈКП, консултантите кои ќе работат на овој
проект, како и со избраните вработените од ЈКП,
односно од поголемите региони носители, кои веќе
ги имаат доставено Планот за Прилагодување на
Тарифите (ППТ) и Бизнис планот (БП) до РКЕ.
За време на почетните работилници претставниците
од помалите ЈКП
беа запознаени со целите
и стратегијата за спроведување на проектот,
законските и подзаконски акти, односно постапката
за подготвување и поднесување на ППТ и БП.

Васко Стојанов
ЈПКД „Комуналец“ Струмица

29.06.2018

Состанок во Биро за Метрологија

Ми беше чест и задоволство што присуствував
на обуката за Комерцијална Ефикасност и
Бизнис Планирање спроведена преку Тренинг
Центарот на АДКОМ, која беше организирана
и спроведена на едно високо ниво. Предадена
од рацете на искусните предавачи Јане
Вртески и проф д-р. Билјана Ангелова. Се
надевам ќе имам доста можности наученото
да го спроведам на дело.
Голема благодарност до Организаторите и
Предавачите.

Ленче Миладинова-Начевска
ЈПКД „Комуналец“ Струмица

20-28.06.2018

Проектот за изработка на бизнис планови и планови за прилагодување на
тарифи на ЈКП > 10.000 жители
АДКОМ во соработка со ГИЗ - Германско друштво
за интернационална соработка и SECO - Државен
Секретаријат за економски прашања на Швајцарија
започна со
спроведување на Проектот за поддршка на малите
јавни комунални
претпријатија во општини со под 10.000 жители во
изработка на бизнис

На 29-ти јуни 2018 год се одржа состанок во
канцелариите на Бирото за Метрологија, во
Скопје. На состанокот присуствуваа претставници
од соодветните сектори на јавните комунални
претпријатија од Скопје, Велес, Прилеп, Битола
и Куманово, Извршниот
директор на АДКОМ,
Директорката на Биро за метрологија Г-ѓа Мерита
Мустафаи и претставници од Бирото.
Претставниците од јавните комунални претпријатија
во Република Македонија го посочија проблемот со
застој во верификација на баждарените водомери и
проблемот со непостоење на можноста за баждарење
на водомери преку кои ќе се врши мерење на
количеството на испуштената отпадната вода во
реципиентот.
Токму поради ова, главната тема на дискусија на овој
состанок беше во однос на тоа дека јавните комунални
претпријатија не поседуваат инструмент, односно
водомери преку кои би го мереле количеството
на отпадната вода која ја испуштаат корисниците,
па согласно тоа и не се вршат фактурирање на
соодветен начин. Беше напоменато дека се има
сознание за можноста за набавка и монтирање на
вакви водомерни инструменти на отпадната вода,
но притоа се дојде со информација дека Бирото за
метрологија не врши верификација - баждарење
на овие мерни инструменти, бидејќи истите не
се опфатени со правилникот/ методологијата за
верификација на мерни инструменти по која што тие
постапуваат.
Со цел да се надмине овој проблем, на состанокот
се иницираше постапка пред Министерството
за економија, со цел да се направат измени на
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постојните или пак да се изработат нови правилници
/ методологии кои би го опфатиле решавањето на
овој проблем.
На состанокот се донесе заклучок за идна соработка
помеѓу Бирото за метрологија и АДКОМ во делот
на изготвување на одредени измени во постојниот
Правилник

27.06. 2018

Петта седница на управен одбор
Третата седница на Управниот Одбор на АДКОМ
се одржа на 27.06. 2018 год. во Маврово и на
истата се дискутираше за пристигнатиот допис од
Министерство за Економија, за проект за поддршка
малите ЈКП во изработка на нивните бизнис планови
и планови за прилагодување на тарифите и се
одредуваа конкретни активности за спроведување
на Дијалог платформата помеѓу ЈКП, локалната и
централната власт.

29.06.2018

Работен состанок со консултантите на
проектот за изработка на бизнис планови и планови за прилагодување на
тарифите на ЈКП > 10.000 жители
На 29-ти јуни консултантите кои ќе работат на
за изработка на бизнис планови и планови за
прилагодување на тарифите на ЈКП > 10.000 жители,
одржаа работен состанок со цел да се продискутира
и утврди начинот на изработка на Бизнис Плановите
и Плановите за Прилагодување на Тарифите.
На состанокот беа презентирани сите алатки и
тарифниот модел за пресметка на тарифите.
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ЈУЛИ - АВГУСТ

19.07.2018

Работен состанок со претставници од
IAWD
На 19.07.2018 година во Извршната канцеларија на АДКОМ
беше одржан работен состанок помеѓу претставници од
IAWD - Меѓународно здружение на компании за водоснабдување во сливното подрачје на реката Дунав, Г-дин
Клинг Претседател на IAWD и Г-дин Велер и делегација
од АДКОМ предводена од Претседателот Г-дин Горгиев,
Г-дин Вртески, Г-ѓа Шакири и Г-ѓа Карамиха – Петрушева.
Како долгогодишни партнери во работењето на состанокот се разговараше за заедничките активности кои
се имплементираат како и за идните активности и перспективи за соработката помеѓу двете страни. Претставниците од IAWD беа запознаени со активностите кои се
спроведуваат во Тренинг Центарот на АДКОМ и активностите кои АДКОМ ги спроведува а се дел од RCDN.
Претседателот на АДКОМ Г-дин Горгиев ги сподели
своите очекувања во делот на градење на капацитетите
на ЈКП преку АДКОМ, реализираните тренинзи во делот на комерцијалната ефикасност во претпријатијата
за водоснабдување и отпадни води како дел од Тренинг
Центарот на АДКОМ.

12.08.2018

Работен состанок во делегација на Европска унија
На покана на Г-ѓа Бергамино – Програм менаџер од
Делегацијата на Европска унија се одржа работен состанок на кој од АДКОМ присуствуваше Г-ѓа Карамиха
Петрушева. Целта на одржување на состанокот беше
по однос на проектот: Понатамошна поддршка во спроведување на реформи во секторот за води и новата методологија за тарифи за водни услуги.
На состанокот од страна на Г-ѓа Бергамино беа претставени активностите на проектот кој ќе започне со реализација на почетокот на следната година во времетрањење од триесет месеци, во делот на подготов-

ка на планските документи во приоритетните области
и зајакнување на капацитетите за имплементација и
спроведување на законодавството за животна средина
и климатски активности во приоритетните области. АДКОМ преку своите ресурси ќе биде вклучен како целна
група при реализација на преоктот заедно со МЖСПП,
МТВ, РКЕ, ЗЕЛС и избраните ЕЛС и нивните ЈКП. Од
страна на претставникот на АДКОМ беше истакната
спремноста на АДКОМ преку своите членски да се вклучат во имплементација на овој проект.

ЈУЛИ - АВГУСТ 2018
Проектот за изработка на Бизнис Планови и Планови за Прилагодување на
Тарифите на ЈКП > 10.000 жители
Во 2016-та година во Република Македонија се
започна со една од најголемите реформи во секторот
води. Првично со усвојување на новиот Закон за
утврдување на цени на водните услуги се воведе
новина, при што законска обврска на јавните
комунални претпријатија (ЈКП), односно давателите
на водни услуги е да изработуваат и доставуваат
Бизнис Планови (БП) и Планови за прилагодување
на тарифите (ППТ) до Регулаторната Комисија за
Енергетика на РМ (РКЕ) .
Општата цел на овој закон е да се обезбеди
воспоставување на финансиски самоодржлив систем
на водни услуги, кој обезбедува висок стандард на
дадените услуги со пристапна цена во согласност
со целите на Националната стратегија за води на
Република Македонија и плановите за управување со
подрачје на речен слив.
РКЕ, како прво регулаторно тело со најголемо
искуство во Република Македонија е назначено да го
предводи тој процес. Комисијата во текот на 2017 год
исто така ги објави сите под - законски акти како што
се Методологијата за определување на тарифите за
водна услуга, Правилникот за начинот и постапката
за утврдување на тарифа за водна услуга и на
регулаторна тарифа за водна услуга и Упатството за
подготовка на барање за тарифи за водни услуги.
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Во текот на 2017 год како прва фаза од оваа реформа
беа имплементирани два проекти од страна на
консултантската компанија НИРАС со проектот
„Реформа на секторот води на централно ниво“, преку
кои беа опфатени 17 општини, односно ЈКП со над 10
000 еквивалент жители и од страна на ЕПТИСА со
проектот „Реформа во системот за водоснабдување,
собирање и прочистување на урбаните отпадни
води на локално ниво“, каде пак беа опфатени 12 ЈКП
исто така над 10 000 еквивалент жители. Останатите
поголеми ЈКП во овој процес беа поддржани од
страна на АДКОМ.
Во оваа прва фаза, со поддршка на НИРАС, ЕПТИСА
и АДКОМ, ЈКП ги поднесоа своите БП и ППТ до РКЕ.
Во текот на 2018 год, во 27 ЈКП се усвоени решенијата
и истите се спроведуваат.
Согласно податоците од РКЕ, следните претпријатија
од поголемите ЈКП поднесоа информации дека
одлуките на управниот одбор во нивните општини се
усогласени со решенијата на РКЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ЈКП Комуналец Кавадарци
ЈКП Комуналец Неготино
ЈКП Комуналец Свети Николе
ЈКП Услуга Берово
ЈКП Солидарност Виница
КЈП Водовод Кочани
ЈКП Никола Карев Пробиштип
ЈКП Исар Штип
ЈКП Стандард Дебар
МЈП Проаква Струга
ЈКП Комуналец Кичево
ЈП Нискоградба Охрид
МЈП Проаква Охрид
ЈПКД Огражден Босилово
ЈКПД Комуналец Гевгелија
ЈКП Комуналец Струмица
ЈКП Плаваја Радовиш
ЈП Водовод Битола
ЈКП Нискоградба Битола
ЈП Долнени
ЈП Водовод и канализација Прилеп
ОЈП Вардар Брвеница
ЈКП Врапчиште
ЈКП Комуналец Гостивар
ЈПКД Мирмбајтја ЖЕЛИНО
ЈКП Тетово
ЈКП Водовод Илинден

По завршување на првата фаза со ЈКП со над 10 00
еквивалент жители, РКЕ соопшти дека во следната
фаза треба да се опфатат помалите ЈКП, односно ЈКП
со под 10 000 еквивалент жители и истите треба да ги
достават своите БП и ППТ до РКЕ.
Со цел АДКОМ да им помогне на малите ЈКП при овој
процес, во соработка со ГИЗ - Германско друштво
за интернационална соработка и SECO - Државен
Секретаријат за економски прашања на Швајцарија, во
периодот од јуни до септември 2018 год. го спроведе
Проектот за поддршка на малите ЈКП во општини со
под 10.000 жители за изработка на БП и Планови за
ППТ.
Во текот на јуни 2018 год најпрво беа избрани главните
консултанти кои работеа заедно со локалните
консултанти, односно вработените од поголемите ЈКП,
кои минатата година ги поднесоа БП и ППТ до РКЕ.
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Со цел полесна координација, помалите ЈКП
беа поделени на пет поголеми региони, од кои
Прилеп, Тетово, Струмица, Кочани и Куманово
беа одбрани за региони носители. За секој регион
беа назначени двајца главни консултанти, како и
локални консултанти од поголемите ЈКП. Локалните
консултанти од поголемите ЈКП беа назначени со цел
своето искуство и научените лекции од првата фаза
да го пренесат и со тоа да им потпомогнат на своите
колеги од помалите ЈКП при аплицирањето. Притоа
во текот на месец јуни 2018 год. беа организирани
почетните работилници со претставниците од
помалите ЈКП и истите беа запознаени со целите
и стратегијата за спроведување на проектот,
законските и подзаконски акти, односно постапката
за подготвување и поднесување на БП и ППТ.
Во текот на месец јули и август 2018 год. консултантите
заедно со помалите ЈКП работеа на прибирање,
анализирање и внесување на сите потребни
податоци во алатките. Следната фаза при овој процес
беше внесувањето на сите алатки во моделот за
калкулација на тарифите, кој пак ги генерираше сите
потребни табели кои треба да се поднесат до РКЕ.
Во текот на септември 2018 год. БП и ППТ за помалите
ЈКП треба да бидат поднесени до РКЕ.

29.08.2018

Подготвителна седница во Регулаторна комисија за Енергетика
Во просториите на РКЕ во Скопје на 29.08.2018 година
се одржа подготвителна седница на која најпрво беше
разгледуван приговорот од ЈП Водовод Куманово кој
се однесува на донесена одлука за цена на сирова вода.
Претставниците од РКЕ по изнесеното образложение од
страна на Г-дин Ивановски - ЈП Водовод Куманово ги
известија присутните дека РКЕ го прифаќа приговорот
и во текот на следната недела ќе добијат Одлука за
намалување на цената на сирова вода.
Г-дин Бислимоски во вториот дел од седницатат
премина на разгледување на решението за
утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението на АД
Водостопанство на Р.Македонија – Подружница Берово
за регулиран период 2018-2020 година. Седницата ја
водеше Претседателот на РКЕ Г-дин Бислимоски. На
седницата присуствуваа претставници од РКЕ Г-дин
Ељмази, Г-дин Орцев, Г-дин Тунески и Г-ѓа Вељановска
, претставници од АД Водостопанство на Р.Македонија
– Подружница Берово, ЈПК Услуга Берово, претставник
од АДКОМ, претставници од
од кабинетот на
заменик на претседател на Влада на Р.М задолжен за
економски прашања и други инволвирани институции.
На седницата беше разгледувано решението за
утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението на АД
Водостопанство на Р.Македонија – Подружница Берово
за 2018 год.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА АДКОМ
СЕПТЕМВРИ

11.09.2018

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

14 и 17.09.2018

Состанок во Регулаторна комисија за
енергетика со поедини ЈКП кои се дел
од проектот за изработка на бизнис
планови на ЈКП во општини со под
10.000 жители
На покана на Регулаторната Комисија за Енергетика
(РКЕ) на Р.Македонија на 14 и 17 септември 2018 год
во просториите на РКЕ се одржаа работни состаноци
со ЈКП и на истите од страна на вработените во РКЕ
им беа презентирани начинот на кој ќе биде утврдена
тарифата за регулираниот период 2019-2021 година
и предлог решенијата за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни води, како и
предлог решенијата за снабдување со вода за пиење. На
подготвителните седница беа поканети и присуствуваа
претставници од: ЈКП „Комуналец“ Крива Паланка,
ЈКП „Гази Баба 2007“ Скопје, ЈКП „Силком“ Кратово,
ЈКП „Козјак“ Старо Нагоричане. Покрај вработените од
ЈКП на седниците присуствуваа консултантите кои беа
ангажирани во рамките на овој проект.

18.09.2018
Работилница
„Дискусија за резултатите и заклучоците од Мисијата 4“
Во организација на проектот за Мониторинг и
Евалуација на ИПА фондови за рурален развој ЕЦ ИПА,
финансиран од Европска Унија, на 18- ти септември

СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ

2018

2018 година во Скопје беше организирана еднодневна
работилница на тема: „Дискусија за резултатите
и заклучоците од Мисијата 4 “. На работилницата
беа поканети и присуствуваа претставници од
Делегацијата на Европска Унија, тимот на Единицата
за имплементирање на проекти при Министерство за
Финансии (МСИП- Municipal Service Improvement Project
funded by the World Bank), преставник од Светска Банка,
како и преставници од други засегнати министерства и
институции. Од страна на АДКОМ на оваа еднодневна
работилница како член на Координативниот комитет во
МСИП присуствуваше Г-ѓа Фани Карамиха – Петрушева.
На работилницата беа презентирани активностите
и заклучоците од првата фаза во рамките на ИПА
фондовите за рурален развој.

19.09.2018

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

20.09.2018

Шеста седница на
Управен одбор на АДКОМ
На ден 20- ти септември 2018 год. во Скопје беше
одржана шестата седница на Управниот одбор на
АДКОМ. Членовите на У.О и Н.О на АДКОМ на шестата
седница работеа и дискутираа согласно дневниот ред.
Присутните членови на У.О и Н.О на АДКОМ во текот на
седницата дискутираа по однос на одредување на теми
за одржување на заеднички состанок помеѓу членовите
на У.О на АДКОМ и ЗЕЛС и донесоа заклучок, односно
да бидат организирани тркалезни маси на кои би биле
поканети претставници од ресорни министерства,
институции и донатори кои работат во делот на
комуналната сфера, а потоа и да се планира одржување
на заедничка седница на У.О на АДКОМ и ЗЕЛС заради
постигнување на целта за подобра комуникација
помеѓу засегнатите страни. Во рамки на активностите
на проектот за „Зајакнување на дијалогот за засегнати
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ИЗВЕШТАЈ

страни во секторот за вода во Република Македонија“
исто така беше дискутирано во однос на одредувањето
на темите и динамиката на спроведување на заеднички
состаноци помеѓу директорите на ЈКП и надлежните
ресорни министерства МЖСПП, МТВ, МИОА. Притоа
на шестата седница присутните беа информирани за
предложените теми за обуки од ЈКП и надворешните
консултанти и за начинот на организација на студиско
патување и работни посети на IAWD и Виенски водовод
во период од 22-23 Октомври 2018 година.
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26, 27 и 28.09.2018

Работилници за оценување, пополнување на обрасци и реализација на
оценувањето во ЈКП
АДКОМ во соработка со МИОА на ден 26, 27 и 28.09 2018
год во извршната канцеларија на АДКОМ организираше
и одржа три еднодневни консултативни работни
средби на тема: Оценување, пополнување на обрасци
и реализација на оценувањето во ЈКП. Работилниците
беа водени од страна на Г-ѓа Чукиќ вработена во МИОА
. На работилниците присуствуваа вработени од ЈКП кои
ги спроведуваат овие активности согласно законските
одредби.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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ОКТОМВРИ

01-05.10.2018

Обука „Менаџмент циклус“ - проект
„Регионалната мрежа за јакнење на
капацитетите на јавните комунални
претпријатија“
Проектот „Регионалната мрежа за јакнење на
капацитетите на јавните комунални претпријатија“
(RCDN) за водоснабдување и одведување на отпадни
води, организираше четиридневна обука за „Менаџмент
циклус“ во Будва, Црна Гора, од 01- ви до 05- ти октомври
2018 година. Целна група на обука беа Фокалните точки
на асоцијациите на единиците на локалната самоуправа
и здруженијата на јавните комунални претпријатија
од 6-те земји-проекти (Македонија, Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија).
АДКОМ беше претставен од стана на Леа Павловиќ,
тренинг менаџер во Тренинг центарот на АДКОМ и
одговорното лице за проектот „Регионалната мрежа
за јакнење на капацитетите на јавните комунални
претпријатија“
Во фокусот на обуката беше развојот на капацитетите
и клучните елементи на циклусот за управување со
обуките според RCDN, исто така беа претставени и
методолошките стандарди и стандарди за квалитет на
RCDN за доставување на обуки и размена на искуства и
добри практики за спроведување на обуката.

04.10.2018

Завршен настан на твининг проектот
„Подобрување на управувањето со посебни видови на отпад“
На 4-ти октомври 2018 год во Скопје беше одржан
завршниот настан на твининг проектот за јакнење
на административните капацитети за спроведување
на Рамковната директива за отпад и директивите за
посебните видови на отпад (пакување, батерии и отпад
од електрична и електронска опрема). На завршната
церемонија свое обраќање имаа Заменик министерот
за животна средина и просторно планирање г-дин Јани
Макрадули, Раководителот на одделот за оперативни
работи на Делегацијата на ЕУ г-дин Вирве Импари, и
Амбасадорот на кралството Шпанија Н.Е. Г-дин Емилио
Лоренца Сера. Проектот имаше за цел да им помогне
на надлежните органи да го усогласат националното
законодавство за управување со посебните видови на
отпад со правото на ЕУ и да ги зајакнат капацитетите
на Министерството за животна средина и просторно
планирање на Р.М за имплементација и имплементирање
на директивите во оваа област. При тоа посебен
предизвик беше постигнување на целите на Европската
Унија за воспоствување на систем за управување
со контролираните текови на отпад, преку кој се
пренасочува индустријата кон постигнување на целите
на циркуларната економија. Министерството за животна
средина и просторно планирање е институцијата-
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корисник на Проектот, а главните партнери од ЕУ беа
„Northern Ireland Co-operation Overseas“ (NI-CO) од
Обединетото Кралство и „Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas“
(FIIAPP) од Шпанија. Со овој проект се подготви
подобрен систем за управување со отпад, им се помогна
на сите вклучени сектори да добијат појасна слика за
нивните задолженија и се отворија можности за развој
и функционирање на системите за управување со
отпад. Како резултат на ова, ќе се постигне поголем
степен на рециклирање и ќе се подобри системот
за отстранување на другите видови отпад. Покрај
официјалната церемонија на затворање на Проектот,
на завршниот настан излагања имаа и експерти во
полето на управување со отпад од земјата и од твининг
проектот.

09.10.2018

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

09.10.2018

Презентацијата, на тема „ГИЗ систем
за водоводна и канализациона инфраструктура”
По завршувањето на седмата седница на У.О на АДКОМ
беше организирана презентацијата, на тема „ГИЗ
систем за водоводна и канализациона инфраструктура”
од страна на компанијата Intelligent Network Solutions.
Во текот на презентацијата присутните беа запознаени
со начинот на имплементација на софтверот во КЈП
„Водовод“ Кочани кој на корисниците им овозможува
преглед и локација на сите водомери, хидранти,
шахти, внесување на документи, спроведување на
синхронизација со системот за фактурирање, СКАДА и
др. На презентацијата покрај членовите на У.О и Н.О на
АДКОМ присуствуваа и вработени од сите ЈКП.

21-24.10.2018 год.
Студиска посета во Виена, Австрија
Во период од 21- ви до 24- ти октомври 2018 година од
страна на АДКОМ беше реализирана студиска посета
во Виена - Австрија. Делегацијата од АДКОМ која
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сектор и кај секторските дејности

учествуваше на оваа студиска посета беше составена
од членови на У.О и Н.О на АДКОМ, претставник
од Регулаторната комисија на Р.М и претставник од
Министерството за транспорт и врски на Р.М.

 Објавување на е-План за јавни набавки

Делегацијата на работните состаноци беше предводена
од Претседателот на Управниот Одбор на АДКОМ Г-дин
Зоран Горгиев и Извршниот Директор на АДКОМ Г-ѓа
Лолита Стојановска.

 Пристап до целата документација од постапката во рокот за жалба

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

 Концепт на е-Пазар за набавки од мала вредност

 Имплементација на електронска жалба
 Објава на договорите за јавни набавки и реализација на истите

30.10.2018
26.10.2018

Тркалезна маса: Координација во
секторот водни услуги во Република
Македонија - Клучни предизвици и
препораки за надминување

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

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

Состанок „Вовед во предлог-законот
за јавни набавки и спроведување на
електронски јавни набавки“

На состанокот главните теми на дискусија беа поделени
во две групи:
1. Електронски систем за јавни набавки
 Спроведување на постапка за јавна набавка
целосно по електронски пат, карактеристики
на ЕСЈН, технички и правни препораки;
 Најчести грешки и совети при користењето на
најважните алатки на Електронскиот систем за
јавни набавки;

Главна цел на оваа тркалезна маса беше „Поттикнување
на дијалог во секторот водоснабдување и отпадни
води во Република Македонија преку евидентирање на
клучните предизвици со кои се соочуваат засегнатите
страни и препораки за нивно надминување “.
Поканети и присутни засегнати страни на тркалезната
маса:

 Потпишување на документите со дигитален
сертификат и кој го врши потпишувањето;

 Асоцијација на даватели на комунални услуги
(АДКОМ)

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

 Јавни Комунални Претпријатија – ЈКП

 Претставување на случаи на “добра пракса”
при спроведувањето на е-Набавките и е-Аукциите и прашања и дискусија за реални и потенцијални проблеми при спроведувањето на
е-Набавките;

 Заедница на единици на локалната самоуправа
(ЗЕЛС)
 Регулаторна комисија за енергетика и вода
(РКЕ)
 Министерство за транспорт и врски (МТВ)

 Повторна евалуација или повторно одлучување;

 Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)

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

 Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство (МЗШВ)
 Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 Швајцарска развојна агенција (SDC)
 Германско друштво за меѓународна соработка
(GIZ)

2. Новини во Предлог-законот за јавните набавки
 Разлики и сличности со постојниот закон
 Видови постапки според новиот предлог закон
 Нови вредносни прагови кај класичниот јавен
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Работен состанок со консултанти од
проектот за „Изработка на бизнис планови на ЈКП во општини со под 10.000
жители и воспоставување на дијалог
платформа помеѓу ЈКП централната и
локалната власт“
На 01-ви ноември 2018 год во Скопје, АДКОМ одржа
работна средба со нконсултантите кои беа ангажирани
и вклучени при и изработка на бизнис планови (БП)
за утврдување на тарифа за снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води за регулираниот
период 2019-2021 година, дел од проектот за изработка
на бизнис планови на ЈКП во општини со под 10.000
жители и воспоставување на дијалог платформа помеѓу
ЈКП централната и локалната власт проект поддржан
од ГИЗ.
На средбата покрај надворешните консултанти
присуствуваа и вработените во ЈКП (од петте региони)
кои беа вклучени во процесот на изработка на БП.
Целта на одржување на овој состанок беше размена на
искуства стекнати при процесот на изработка на бизнис
плановите и тек на организација за претстоечката
тркалезна маса – Координација на секторот на водни
услуги во Р.Македонија.
Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска
ги запозна присутните со планот за организација
на тркалезната маса, потенцирајќи го делот каде
ќе треба да се презентираат стекнатите искуства и
клучните предизвици во процесот на изработка на БП
и тарифните апликации на малите ЈКП. Присутните
воедно беа запознаени дека оваа тркалезна маса ќе
биде организирана во соработка со Регулаторната
Комисија за Енергетика на Р.М и Државниот инспекторат
за животна средина при МЖСПП, со цел поттикнување
на дијалог во секторот водоснабдување и отпадни води
во Република Македонија за подобрено управување
со средствата (asset management) и јакнење на
капацитетите на давателите на водните услуги и
останатите засегнати страни.
По кусата дискусија беше договорено од страна на
г-дин Тони Поповски, Г-дин Горан Анчески и Г-дин
Миле Паункоски, дел од тимот на консултанти, да бидат
изготвени презентации за настанот и од страна на
вработените во ЈКП кои беа вклучени како внатрешни
консултанти од ЈКП презентација да изготви Г-ѓа Лидија
Дојчинова вработена во КЈП „Водовод“ Кочани.

01-02.11.2018

Обука „Проценка на потребите на асоцијациите“ - „Регионалната мрежа за
јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија“
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Проектот Регионалната мрежа за јакнење на
капацитетите на јавните комунални претпријатија
(RCDN) за водоснабдување и одведување на отпадни
води, организираше дводневна за „Проценка на
потребите на асоцијациите“ во Белград, Србија, на 0102 ноември 2018 година.
АДКОМ беше претставен од стана на Леа Павловиќ,
тренинг менаџер во Тренинг центарот на АДКОМ и
одговорното лице за проектот „Регионалната мрежа
за јакнење на капацитетите на јавните комунални
претпријатија“
Една од целите на проектот „Регионалната мрежа
за јакнење на капацитетите на јавните комунални
претпријатија“ е да ги развие капацитетите на
партнерските асоцијации на локалните самоуправи,
како и на асоцијациите на јавните комунални
претпријатија.
Преоценката на потребите на асоцијацијата ќе ја одреди
моменталната состојба на развој на партнерските
асоцијации,ќе ги анализира нивните недостатоци, а
потоа и ќе предложи план за развој на капацитети за
подобрување на недостатоците.
Поради таа цел беше организирана оваа обука каде
најпрво координаторите на проектот беа информирани
за процесот на спроведување на процената. Обуката
се фокусираше на преоценката на потребите, според
развиената методологија и алатки од страна на
консултантите на проектот. На истата координаторите
беа обучуави во однос на сите практичните вештини
потребни за спроведување на добра проценка
на
потребите,
вклучително
и
интервјуирање,
интервјуирање и вештини за слушање, како и анализа
на информации и подготовка на добро извештај за
проценка.

06.11.2018

Обука „Воспоставување на интегрирано регионално управување со отпадот во Република Македонија“
На 06-ти ноември 2018 год во Скопје беше одржана
обука на тема „Воспоставување на интегрирано
регионално управување со отпадот во Република
Македонија“
На обуката главен презентер и обучувач беше г-ѓа Ана
Каранфилова Мазневска, Раководител сектор отпад,
МЖСПП.
АДКОМ преку проектот „Регионалната мрежа за јакнење
на капацитетите на јавните комунални претпријатија“
воведува нови стандарди за организирање на
обуки, па оттаму и потребата да бидат испратени
прелиминарни прашалници до учесниците пред
обуката „Воспоставување на интегрирано регионално
управување со отпадот во Република Македонија“.
Преку одговорените прашалници, обучувачите го
утврдија нивото на компетентност, како и очекувањата
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од обуката на учесниците. На тој начин АДКОМ заедно
со обучувачите ја дизајнираа обуката и истата одговори
на потребите и нивото на учесниците.

проблемите со водата и би се обезбедиле подобри
услуги за водоснабдување и одведување на отпадните
води, како и заштита на јавното здравје.

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

Во склоп на конференцијата беше организирана и
работилница на тема “Воспоставување програми
за сертификација за оперативни менаџери во
секторот за водоснабдување и канализација –
Патека до професионално управување и подобрени
перформанси”

Г-ѓа Каранфилова Мазневска ги опфати следните теми
при својата презентација:
 Искористување на економијата на обем (повеќе отпад - пониски цени)
 Реализација на ефективни и ефикасни активности
 Познавање на секторот и препораки како да
се надмине сегашната состојба
 Обврските на ЈКП во рамките на идниот регионален систем
Беше посочено дека како обврски на општините и
јавните комунални е:
 Да ја спроведат постапката за експропријација
на земјиштето каде се наоѓаат нестандардните
депонии;
 Да обезбедат ревизија на основните документи за затворање на нестандардните
депонии,како и за основните документи за основањето на новиот систем (депонија и трансфер станици);
 Да обезбедат средства за регистрација на возилата за собирање на отпади за нивно одржување (вкупно39возила);
 Да обезбедат средства за редовно одржување на контејнерите што ќе бидат набавени
(3.923контејнери);
 Да обезбедат службени лица што ќе работат
во делот на управувањето со отпадот како и
овластени инспектори за животна средина и
комунални редари;
 Да земат активно учество во спроведувањето
на проектот финансиран од ИПА за Зајакнување на капацитетите за спроведување на регионалниот систем за управување со отпад.

07.11.2018

Конференција
„Вода и Природа“ во Албанија
Балканската 6-та по ред конференција беше
организирана од 07-ти до 09-ти ноември 2018 година
во Албанија. Темата на овогодинешната конференција
беше „Вода и Природа“. На истата беше ставен акцентот
токму на зачувувањето на природата и истражувањето
на природни опции преку кои би се надминале

Работилницата е ко-организирана од страна на
Здружението за водоснабдување и канализација
на Албанија (ШУКАЛБ) и Министерството за
инфраструктура и енергетика на Албанија, во рамките
на проект „Одржлив развој на капацитетите на секторот
на вода” финансиран од УСАИД и Регионалната мрежа
за развој на капацитети (RCDN). Работилницата исто
така е поддржана и од интернационалното Здружение
на комунални претпријатија за вода во областа на
реката Дунав (IAWD), здружение за вода и отпадни
води во Косово (ШУКОС).
Целта на работилницата е да се подигне свеста во
регионот за програмите за сертификација на оперативни
менаџери за водоснабдување и комуналните услуги
за отпадни води, како еден од начин да се дојде до
професионално управување и подобрување на
перформансите во секторот за вода.
Министерството за инфраструктура и енергетика
на Албанија на 28-ми септември 2018 година ги
објавило инструкциите бр. 660 „Воспоставување
на
Институционализиран
Национален
ТренингСертификационен Програм - Тест Базиран за Оперативни
Менаџери за Водоснабдување и Одведување на
Отпадни Води во Албанија“ Целта на Националниот
Тренинг- Сертификационен Програм - Тест Базиран
е да ги обучи и да ги подигне професионалните
вештини и оперативните перформанси на персоналот
при работењето на претпријатијата на начин на Тест
Базиран сертификат според исполнување на одредени
барања и процедури.
На прашањето што е Сертификационен Програм - Тест
Базиран и зошто истиот е потребен, беше одговорено
дека сертификатот потврдува дека професионалецот
во водниот сектор има минимално ниво на знаење,
едукација и искуство за да ги сработи дадените
одговорности. Беше посочено дека ова е процес
во кој Националната Агенција за Водоснабдување,
Канализација и Инфраструктура на Отпадот во блиска
соработка со Министерството за Инфраструктура и
Енергетика на Албанија ги квалификува , ги евалуира
и ги препознава индивидуите со цел да се утврди дали
ги поседува сите претходно детерминирани барања
или критериуми. Во однос на важноста беше посочено
дека овој Сертификационен Програм - Тест Базиран им
помага да се осигурат дека услугите за водоснабдување
и канализација во претпријатијата ќе бидат правилно
спроведени, а пак квалитетите услуги ќе помогнат да се
заштити јавното здравје.
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Програмата опфаќа 4 области:
 Дистрибуција на вода
 Производство/Прочистување на вода
 Собирање на отпадни води
 Третман на отпадни води
Нивоата на сертификација се наменети за следниве
работни позиции:
 Ниво 1 – Квалификуван работник
 Ниво 2 - Супервизор
 Ниво 3 – Менаџер
 Ниво 4 – Технички Директор
Критериумите за добивање на сертификатите се:
 Едукација
 Искуство
 Код на етика
 Испит

просториите на Извршната канцеларија на АДКОМ
одржаа состанок на кој дискутираа во врска со
донесениот Правилник за безбедност и квалитет на
водата за пиење (Службен Весник на РМ бр183/2018).
Овој состанок беше инициран со цел развивање на
дебата во врска со потребата од целосна примена
на подзаконскиот акт кој е донесен со цел да ги
регулира прашањата со безбедноста и квалитетот на
водоснабдувањето и работата на дистрибутерите на
вода за пиење како даватели на јавна услуга. Како експерт
од областа и директен изготвувач на Правилникот
бр.183/2018 на состанокот присуствуваше д-р Ленче
Јовановска, од Агенцијата за храна и ветеринарство
на Р.М. Д-р Јовановска ги објасни и образложи пред
комисијата: потребата, целите и задачите на новиот
Правилник, како и во врска со усогласувањето на
нашата легислатива со легислативата на ЕУ. Врз основа
на дискусијата во која земаа учество сите присутни
членови, комисијата ги систематизираше дискусиите
кои доведоа до потребата од продолжување на
дијалогот со цел дообјаснување на прашањата кои ќе
овозможат целосна примена на Правилникот при што
беа донесени следиве предлог заклучоци кои до сите
членки на АДКОМ беа испратени на разгледување и
усвојување:
1.

Да се организира состанок со Министерствата
кои имаат надлежност поврзани со вода, заради
усогласувања во врска со локацијата за контрола
(во едни акти тоа е на водомерот на влез во
објектот кај корисникот во други акти тоа е
славината кај корисникот) која предизвикува
значајни несогласувања и непредвидени обврски
кај дистрибутерите на вода. Да се поканат:
Министерство за здравство, Министерство за
животна средина, Министерство за транспорт и
врски, Министерсво за земјоделие и водостопанство,
Министерство за економија и други агенции.

2.

Да се донесе став со кој се бара од Владата на
Република Македонија да ги зголеми капацитетите
(кадровски, просторни, опрема) на Агенцијата за
храна и ветеринарство како и на Институтот за
јавно здравје на Република Македонија, за да можат
институциите да одговорат на зададените обврски
што произлегуваат од примената на Правилникот.

3.

Да се побара и добие консултантантска помош за
дистрибутерите на вода во врска со примената на
стандардите за определување на степен на ризик
поврзан со начинот, обемот и карактерот на местата
за земање на примероци за определување на
квалитетот на водата во дистрибутивниот систем.
Во смисол на воведување на принципите на СЗО
поврзани со плановите за сигурност и санитација
како надградба на НАССР принципите кои се пак
предуслов за спроведување на препораките од
Правилникот.

Секој критериум ќе се разликува според нивото на
сертификат за кој индивидуата ќе биде тестирана.

07.11.2018

Осма седница на Управен одбор
на АДКОМ
Осмата седница на Управниот Одбор на АДКОМ се
одржа на 07-ми ноември 2018 година во Скопје во
просториите на ЈП „Водовод и Канализација“Скопје.
Членовите на У.О и Н.О на АДКОМ на осмата седница
работеа согласно донесениот и усвоен дневен ред. На
седницата присутните членови дискутираа согласно
реализираната студиска посета во Виена и дебатираа
согласно предстоечките две тркалезни маси кои треба
да бидат организирани од страна на АДКОМ на 13.11.2018
со Регулаторната комисија за енергетика и на 27.11 или
04.12. со МИОА на тема– Управување со средства и
јакнење на капацитети, согласно проектот „Зајакнување
на дијалогот за засегнати страни во секторот за вода
во Република Македонија“. На оваа седница од страна
на членовите на У.О и Н.О на АДКОМ беше договорена
заедничка посета на десеттиот саем и форум за вода кој
ќе се одржи во Белград од 13 до 15.11.2018 година.

08.11.2018

Состанок на Комисијата
за контрола и обработка
на вода на АДКОМ
Членовите на комисијата за контрола и обработка на
вода на АДКОМ на 08- ми ноември 2018 година во
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09.11.2018

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

13.11.2018

Координација во секторот водни услуги во Република Македонија - Управување со средства и јакнење на капацитети
АДКОМ во соработка со ГИЗ и проектот „Регионалната
мрежа за јакнење на капацитетите на јавните
комунални претпријатија“, на 13- ти ноември во Скопје,
ја организираше втората тркалезна маса на тема
“Координација во секторот водни услуги во Република
Македонија - Управување со средства и јакнење на
капацитети“
Главна цел на оваа координација беше „Поттикнување
на дијалог во секторот водоснабдување и отпадни води
во Република Македонија за подобрено управување
со средствата (asset management) и јакнење на
капацитетите на давателите на водните услуги и
останатите засегнати страни“
Поканети и присутни засегнати страни на тркалезната
маса:
 Асоцијација на даватели на комунални услуги
(АДКОМ)
 Заедница на единици на локалната самоуправа
(ЗЕЛС)
 Регулаторна комисија за енергетика и вода (РКЕ)
 Министерство за животна средина и просторно планирање
 Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство
 Министерство за локална самоуправа
 Министерство за транспорт и врски
 Јавни комунални претпријатија
 Локална самоуправа
 ГИЗ
 СЕКО

14-16.11.2018

Десеттата Меѓународна изложба и форумот ВОДА – Белград, Србија
Во период од 14 до 16 ноември 2018 год во Белград Србија се одржа десеттиот меѓународен саем и форум
за вода „ Сектор вода – Отпорност и одржливост
на системите“ во организација на Здружението за
технологија за вода и санитарен инженеринг – UTVSI.
Делегацијата на АДКОМ ја сочинуваа четиринаесет
директори и вработени во ЈКП кои беа дел од работните
сесии на форумот. Водниот сектор - отпорноста
и одржливоста на системот, беа главните теми на
овогодинешниот форум за вода. Учесниците на форумот
имаа можност да се запознаат повеќе со проблемите
и решенијата на програмите во секторот води, како и
во врска со проектите кои се одвиваат во регионот.
Посебен осврт беше даден на прочистувањето на
отпадните води во регионот, и беа презентирани некои
од новите инвестициски проекти во Р. Србија.
Претседателот на АДКОМ Г-дин Зоран Горгиев кој
беше дел од делегацијата на АДКОМ имаше свое
излагање во сесијата за „Регионална соработка –
Здруженија и Проекти“ каде пред присутните учесници
ја презентираше работата на АДКОМ. Исто така Г-дин
Горгиев имаше неколку состаноци со колегите од
регионалните здруженија на кои се дискутираше
за следни активности кои претстојат во регионот,
поддршката од донаторите, зајакнување на меѓусебната
соработка и др.

16.11.2018

Комисија за правни работи
на АДКОМ
На 16- ти ноември 2018 год, во ЈКП „Плаваја“ Радовиш,
Комисијата за правни работи на АДКОМ одржа работен
состанок. Се работеше согласно начинот на дефинирање
на клучни проблеми при примена на Законот за
административни службеници, Законот за вработени
во јавниот сектор и Законот за Јавни претпријатија,
изготвување на насоки за подготовка на презентација на
истите пред претставници од МИОА на тркалезна маса.
Членовите на правната комисија на АДКОМ дискутираа
за тековните проблеми со кои се соочуваат при
примена на Законот за административни службеници,
Законот за вработени во јавниот сектор и Законот за
Јавни претпријатија и тешкотиите со кои се соочуваат
во секојдневното работење. Членовите на комисијата
побараа од вработените во Извршната канцеларија
на АДКОМ да организираат еднодневна работилница
со претставници од Агенцијата за администрација
согласно начинот на изработка на годишните планови
за вработување и изработка на функционална анализа
согласно новата методологија. Согласно барањето на
членовите на Комисијата за правни работи, од страна
на АДКОМ беше наведено дека во најкус можен рок
ќе се направат напори за организација на еднодневна
работилница.
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22.11.2018

Подготвителна седница Регулаторна
Комисија за Енергетика на Р.М
На 22-ри ноември 2018 год во просториите
Регулаторната Комисија за Енергетика на Р. Македонија
се одржа подготвителна седница на која беа разгледани
предлог решенијата за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење и предлог решенијата
за утврдување на тарифа за собирање и одведување
на урбаните отпадни води за регулиран период 20192021 година .На седницата беа разгледувани предлог
решенијата за следниве ЈКП: ЈКП Зелениково, ЈКП
„Чист ден“ Ранковце, ДКУ „Силком дооел“ Кратово,
ЈПКД „Комуна“ Ново Село, ЈП „Комуна“ Крушево и
ЈП „Еремја“ Вевчани. На подготвителната седница од
страна на АДКОМ присуствуваа Г-ѓа Лолита Стојановска
и Г-ѓа Фани Карамиха Петрушева.

23.11.2018

Подготвителна седница Регулаторна
Комисија за Енергетика на Р.М
На 23-ти ноември 2018 год во просториите на
Регулаторната Комисија за Енергетика на Р. Македонија
се одржа подготвителна седница на која беа разгледани
предлог решенијата за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење и предлог решенијата
за утврдување на тарифа за собирање и одведување
на урбаните отпадни води за регулиран период 20192021 година. На седницата беа разгледувани предлог
решенијата за следниве ЈКП: ЈП „Комунален сервис“
Валандово, ЈП „Комунална чистота“ Богданци, ЈП
„Комуналец“ Крива паланка, ЈПКД „Турија“ Василево,
ЈКП „Лакавица“ Конче и ЈКП „Комунална Хигиена“
Новаци. На подготвителната седница од страна на
АДКОМ присуствуваше Г-дин Ромео Ивановски,
вработен во ЈП „Водовод“ Куманово кој беше вклучен
во изработка на БП.

23.11.2018

Состанок со Директорот на Биро за
метрологија и членови на комисијата
за водоснабдување и канализација на
АДКОМ
Во Извршната канцеларија на АДКОМ на 23-ти ноември
2018 год се одржа работен состанок на кој присуствуваа
членови на Комисијата за водоснабдување и
канализација, вработени во ЈКП кои имаат свои
баждарници и Директорот на Бирото за метрологија
директорката г-ѓа Мерита Мустафаи. На состанокот
присутните дискутираа со претставници од Бирото за
Метрологија во врска со проблемите кои се јавуваат кај
ЈКП кои имаат баждарници и предлагање на измени во
правилникот во врска со верификација на мерачи за
отпадни води.
Од страна на вработените во ЈКП беа изнесени
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заклучоци кои укажуваат на потребите за инсталирање
на мерачи на отпадни води и како да ги верифицираат
истите. На овие барања претставникот од Бирото за
метрологија се произнесе дека во нивните лаборатории
нема можност за нивна верификација а дека ќе
се заложат во иднина да ја набават, а дотогаш таа
верификација може да се врши во друга земја а Бирото
за мерологија ќе испраќа свој контролор по барање на
подносителот на барањето за да се верифицираат овие
мерачи.
По однос на вонредната верификација на водомери
по единична метода на испитување беше потенциран
проблемот дека верификацијата оди споро и се побара
за вонредната верификација да важи статистичка
метода на испитување како за прва верификација. Од
страна на претставникот на Бирото за метрологија
беше образложено дека таа постапка е согласно
нивниот правилник за работа и дека ќе се обврзат да
имаат повеќе контролори на терен за да ги задоволат
потребите на ЈКП а ќе остане да важи правилникот за
единчено испитување.
Исто така беше предочено дека во други земји од
регионот дозволениот опсег на отстапување (грешка)
при вонредна верификација е поголем во однос на
испитувањето од прва верификација. На состанокот
беше донесен заклучок дека до донесувањето на
новиот правилник за работа ќе бидат разгледани овие
сугестии од ЈКП и ќе има уште една средба.

26.11.2018

Шеесет и трета седница на Координативниот комитет на Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП
Во просториите на Министерството за Финансии на
Р. Македонија на 26 –ти ноември 2018 год се одржа
шеесет и третата седница на координативниот комитет
на проектот за подобрување на општинските услуги.
Од страна на АДКОМ како член на Координативниот
комитет присуствуваше Г-ѓа Фани Карамиха Петрушева.
На седницата од страна на Директорот на проектот Г-ѓа
Татјана Томиќ беа презентирани договорите за подзаем на општините Ресен и Демир Хисар. Членовите на
координативниот комитет ги одобрија договорите за
двете општини без забелешки на истите. На состанокот
од страна на консултантот Г-ѓа Јасминка Варналиева
беа презентирани изготвените извештаи за евалуација
на критериумите за успешност на следните ЕЛС:
Липково, Дебрца, Делчево, Македонска каменица,
Град Скопје и општините на Град Скопје: Кисела Вода
и Бутел. Евалуациите без забелешки беа усвоени од
присутните членови на координативниот комитет.

28.11.2018

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

 Министерство за транспорт и врски (МТВ)

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

 Швајцарска развојна агенција (SDC)

 Асоцијација на даватели на комунални услуги
(АДКОМ)
 Заедница на единици на локалната самоуправа
(ЗЕЛС)
 Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 Министерство за здравство
 Институт за јавно здравје (ИЈЗ)
 Агенција за храна и ветеринарство (АХВ)

 Државен комунален инспекторат (ДКИ)
 Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство (МЗШВ)
 Министерство за локална самоуправа (МЛС)

 Германско друштво за меѓународна соработка
(GIZ)

,Модераторот

Катерина Цаневска –Арсовска ги
истакнаа следните главни заклучоци кои произлегоа
од тркалезната маса: Правилникот е добра основа и
сите сакаме негова имплементација, да се продолжи со
дијалогот, да се работи на отстранување на вистинските
потешкотии и да се направат неопходните измени за
примена на Правилникот во пракса, да се укаже дека
за оваа област има несоодветен и недоволен кадар,
за оваа значајна тема да има правилно информирање,
АДКОМ да ја реализира почнатата активност за
неопходните обуки.

 Државен санитарен инспекторат (ДСИ)
 Министерство за економија (МЕ)
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04-06.12.2018

Обука „Мониторинг и Евалуација “ „Регионалната мрежа за јакнење на
капацитетите на јавните комунални
претпријатија“
Проектот „Регионалната мрежа за јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија“ (RCDN)
за водоснабдување и одведување на отпадни води,
организираше тридневна обука на тема „Мониторинг
и Евалуација“ во Бијелина, Босна и Херцеговина, од
04- ви до 06- ти декември 2018 година.
Обуката се фокусираше на зајакнување на капацитетите на учесниците во однос на оперативното планирање, мониторингот и евалуација. Преку презентациите и практичните вежби учесниците беа запознаени
кои се елементите на мониторингот и евалуацијата,
како и нивната важност.
АДКОМ беше претставен од стана на Леа Павловиќ,
тренинг менаџер во Тренинг центарот на АДКОМ и
одговорното лице за проектот „Регионалната мрежа
за јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија“

11.12.2018

Состанок на комисијата за правни работи
Правната комисија на Здружението на даватели на
комунални услуги АДКОМ на 11-ти декември 2018 дискутираше за проблемите со кои се соочуваат јавните
претпријатија, како претпријатија кои се формирани
за извршување на повеќе дејности при примената на
Законот за административни службеници, Законот за
вработени во јавниот сектор и Законот за јавните претпријатија и проблемите со кои се соочуваат јавните
комунални претпријатија при нивната примена, како
и донесување на нови правни акти и пречките кои ги
имаат во работењето поради овие законски одредби.
На средбата се донесоа заклучоци и предлози за кои
надлежните институции е потребно да ги земат во
предвид при интервенирање во Законите.

12-14.12.2018

Обука „Енергетска ефикасност“
Во периодот од 12-14 декември 2018 во Драч, Албанија беше одржан тренинг на тема „Енергетска Ефикасност“ за комуналните претпријатија за снабдување
со вода и одведување на отпадни води. Главен обучувач на тренингот беше Albert Williams, претставник на
ECONOLER. Теоретскиот дел од тренингот се одржа
во просториите на комуналното претпријатие во Драч,
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додека практичниот дел од тренингот се спроведе во
пумпната станица во Fushe-Kruje, место во околината
на Драч. Теоретскиот дел од тренингот даде акцент
на значајност на енергетската ефикасност и влијанието на истата врз глобалните климатски промени
и влијанието на животната средина, како и заштедата на прекумерно потрошената електрична енергија
која директно влијае и на финансиската заштеда на
претпријатијата. Беа разгледани клучните аспекти на
управувањето со енергијата, на кратко се запознавме
со стандардот ISO 50001 и воведувањето на политики за енергетска ефикасност. На практичниот дел од
тренингот беа направени мерења и собирање на податоци, кои подоцна беа анализирани со помош на
софтверот RET Screen, како и беа испробани неколку
различни сценарија за подобрување на ефикасноста
во работењето на пумпната станица.
На тренингот претставници имаше од асоцијациите на
комунални претпријатија на Албанија, Косово и Македонија. Претставници од државава беа Драган Чоробенски, Мирослав Михајловски и Бобан Петрушевиќ
од ЈП „Водовод“Куманово.

15.12.2018

Обука „Исполнување на обврските согласно Законот за вработување во јавниот сектор“
На ден 15-ти декември се одржа обуката на тема „Исполнување на обврските согласно Законот за вработување во јавниот сектор“. Обучувачи беа г-ѓа Билјана
Николовска Жагар – МИОА и г-дин Миланчо Успрцов
– Агенција за администрација.
АДКОМ преку проектот „Регионалната мрежа за јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија“ воведува нови стандарди за организирање
на обуки, па оттаму и потребата да бидат испратени
прелиминарни прашалници до учесниците пред обуката „Исполнување на обврските согласно Законот за
вработување во јавниот сектор“. Преку одговорените
прашалници, обучувачите го утврдија нивото на компетентност, како и очекувањата од обуката на учесниците. На тој начин АДКОМ заедно со обучувачите ја
дизајнираа обуката и истата одговори на потребите и
нивото на учесниците.
За таа цел најпрво г-ѓа Жагар ја презентираше презентација – синтеза на прелиминарните прашалници
и преку истата беа точно поентирани темите кои ќе
бидат опфатени на оваа обука, како и очекувањата од
обуката на учесниците.
По оваа презентацијата, г-ѓа Жагар повторно имаше
своја презентација на тема „ Методологија за спроведување на функционална анализа“, а од страна на г-дин
Успрцов беше презентирано:

ДЕКЕМВРИ 2018

 Планови за вработување
 Новини во постапката за донесување на годишни планови за вработување
 Годишни планови за вработување за 2019 година
Главна цел на оваа обука беше учесниците да се запознаат со новините од Законот за вработените во јавниот
сектор и Законот за административните службеници.
Како спесифични цели за учење беше ставено акцент
на следните:
1.

Учесниците ќе се стекнат со вештини за спроведување на функционална анализа и изработка на
Извештај од спроведена функционална анализа и
План за подобрување

2.

Учесниците ќе се стекнат со зголемено знаење
за изработка на годишни планови за вработување

3.

Учесниците ќе разменат практични искуства и
дилеми од досегашната примена на Законот за
вработените во јавниот сектор

17-18.12.2018

Тркалезната маса на асоцијациите на
Јавни комунални претпријатија и состанок со D-LeaP Советот на комисијата во Виена, Австрија.
На 17 и 18-ти декември, во Виена, Австрија се одржаа
состанок со D-LeaP Советот на комисијата. На истите
присуствуваа IAWD, GIZ, RCDN, SECO, NALAS, асоцијациите на Јавни Комунални Претпријатија и останати.
Главна цел за одржување на состанокот беше, врз
база на прегледот на постојната состојба, идентификуваните предизвици и потенцијални решенија, да
се развие акционен план за понатамошно унапредување на испорака на програмата D-LeaP.
Претставници од страна АДКОМ беа Јане Вртески,
консултант на АДКОМ и Леа Павловиќ, тренинг менаџер во Тренинг центарот на АДКОМ и одговорното
лице за проектот „Регионалната мрежа за јакнење на
капацитетите на јавните комунални претпријатија“.

18.12.2018

Тркалезна маса со МИОА
Во организација на АДКОМ - Здружение на даватели на комунални услуги на Република Македонија, на
18.12.2018 беше одржана Координација и соработка во
реформата и развојот на секторот за комунални дејности во Република Македонија.
Учесници беа:
 Асоцијација на даватели на комунални услуги
(АДКОМ)

 Претставници на единици на локалната самоуправа
 Министерство за информатичко општество и
администрација (МИОА)
 Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 Претставници на Јавните комунални претпријатија (ЈКП)
Како заклучок од координацијата беше посочено заеднички да се работи на координација и синергија
меѓу централната и локалната власт во развојот на
комуналните претпријатија, за заокружување на оваа
тема ќе биде неопходен дијалог и со претставниците
на Европската комисија кои го мониторираат процесот на реформа на јавната администрација. Она што е
најзначајно и на што сите треба да работат е граѓаните да добијат брзи и квалитетни услуги.

20.12.2018

Деветти управен одбор на АДКОМ
Деветтата седница на Управниот одбор на АДКОМ се
одржа на 20 -ти декември 2018 година во Свети Николе. Членовите на Управниот и Надзорниот одбор
на АДКОМ дискутираа согласно предложениот текст
на предлог Меморандумот за соработка помеѓу АДКОМ – ЗЕЛС – РКЕ – ГИЗ во рамки на проектот „Координација и соработка во реформата и развојот на
секторот за комунални дејности во Р.М“. Исто така на
седницата членовите на У.О беа запознаени со идните
активности на тренинг центарот на АДКОМ на тема
„Безбедност на вода и управување со кризи: основи
на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи.“

21.12.2018

64-та седница на координативниот
комитет – МСИП
Во Скопје на 21-ви декември 2018 год во просториите
на Министерството за финансии се одржа шеесет и
четвртата седница на Координативниот комитет.
На седницата се разгледуваа повеќе извештаи од експертите за евалуација на исполнување на условите
за грантот за успешност и воедно беа усвоени договорите за под-заеми за Општина Кривогаштани и
Општина Гази баба.

28.12.2018
Скопје Подготвителна седница РКЕ
На покана на регулаторната комисија на Р.Македонија
беше одржана подготвителна седница на која беше
разгледано предлог – решението за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за ЈКП Зелениково за регулиран период
2019-2021 година.
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