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Нов закон за јавни набавки детални
насоки за правилна имплементација

Конференција “Модернизација
на водните услуги во Босна и
Херцеговина“

На 04-ти април.2019 година во Скопје, АДКОМ во соработка со Бирото за јавни набавки на Република Северна Македонија одржа еднодневна работилница на
тема: „Нов закон за јавни набавки детални насоки за
правилна имплементација”. Оваа работилница беше
организирана поради стапувањето на сила на новиот
Закон за јавни набавки со цел правилна примена на
истиот од страна на единиците за јавни набавки, членовите на комисиите за јавни набавки во ЈКП и одговорните лица. Предавач од страна на Бирото за јавни
набавки беше г-ѓа Александра Петревска која пред
учесниците на оваа работилница ги презентираше:
yy Новите видови на постапки и вредносни прагови
кои вклучуваат поедноставување на постапките и
нови вредносни прагови
yy Нови правила за учество во јавните набавки сличности и разлики во постојниот и новиот закон
yy Објавување е-план за јавни набавки негови измени
yy Придобивки од поголема транспарентност
yy Единствен документ за јавни набавки и нови правила за понудувачите
yy Отворање на пазарот за поголемо учество на малите и средни претпријатија
yy Технички дијалог со понудувачите за изработка на
квалитетна техника спецификацијa и прибирање
податоци за понудата и пристап на сите економски
оператори до годишните планови на јавни набавки
(Е-ПЛАН).
Во вториот дел од работилницата од страна на г-ѓа
Петревска присутните беа информирани за битните
новини во Законот за јавни набавки и даде акцент на:
критериумите за економски најповолна понуда, поголем квалитет на стоките и услугите наспроти најевтина цена (цена/трошоци за животен век/квалитет), зголемена транпарентност, заштита на податоци увид во
понудите на конкурентите/понудувачи, објава на договорите и БЈН контрола на постапките (огласот, ТД, евалуација до моментот на носење одлука). Во завршниот
дел од работилницата вработените во ЈКП дискутираа
по однос на начинот на решавање на реалните проблеми во делот на јавните набавки со акцент на ЕСЈН. За
присуство на оваа работилница од страна на АДКОМ
учесниците се стекнаа со уверение за учество на истата.
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Во периодот од 09 до 11-ти април 2019 година во Сараево БиХ, се одржа четвртата регионална конференција на тема: „Модернизација на водните услуги во
Босна и Херцеговина“ во организација на здружението
Aquasan од БиХ. На оваа конференција АДКОМ имаше
своја делегација предводена од претседателот на АДКОМ, г-дин Зоран Горгиев. Активно учество на оваа
конференција во својство на панелисти имаа и г-ѓа
Линда Шакири од ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
како и г-дин Јане Вртески консултант на АДКОМ. На
конференцијата г-дин Вртески имаше свое обраќање
преку презентација на тема: „Искуства во спроведување на реформите во секторот водни услуги во Република Северна Македонија“ каде присутните учесници
на конференцијата беа запознаени со искуството и
започнувањето на преоцесот на реформи во нашата
држава во делот на новите прописи, воспоставување
на регулаторното тело за водни услуги, процедурите на
нивното работење, воведување на тарифната методологија и други активности кои како искуство беа споделени со присутните.
На конференцијата беа поканети и учествуваа претставници од РКЕВУ г-дин Панче Орцев и г-дин Шамил
Реџепи. Свое обраќање пред учесниците на конференцијата имаше г-дин Орцев кој говореше за примената на Законот за утврдување на цената на водните
услуги кој во нашата држава е донесен од 2016 година.
Со кој закон се уредуваат целите на политиката за водните услуги за снабдување со сурова вода наменета
за водоснабдување на населението, водоснабдување,
собирање, одведување и прочистување на отпадните
води. Г-дин Орцев го презентираше и начинот на воспоставување на функционалниот систем за определување на цените на водните услуги, начинот, условите и
постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните услуги, структурата на тарифите за
водните услуги, како и надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги во однос на
определувањето на тарифите на водните услуги.
Од страна на претседателот на АДКОМ г-дин Горгиев,
кој беше учесник во панел сесија беше претставена
улогата на АДКОМ во процесот на реформите чии дел
се членките на АДКОМ - ЈКП и начинот на спроведување на реформите во самите ЈКП. Преку дискусиите
на членовите на делегацијата на АДКОМ присутните
учесници на конференцијата беа запознаени со одредени примери стекнати во пракса во процесот на
спроведување , припремите и имплементацијата на
реформите во водниот сектор во нашата држава.

АПРИЛ

24.04.2019

Дванесета седница на Управен
Одбор на АДКОМ
Во Штип на 24-ти април 2019 година се одржа дванаесетата седница на Управниот одбор на АДКОМ. На седницата присутните членови работеа согласно усвоениот дневен ред. На оваа седница од страна на присутните беше разгледан предлог анекс на Меморандумот
за соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа - ЗЕЛС и донесен заклучок истиот да
биде доставен до ЗЕЛС, се дискутираше по однос на
претстојната конференција во 2020 година и беа разгледани предлозите за организирање на настан по повод петнаест години од формирањето на АДКОМ .

15-16.04.2019

Обука за програма „Безбедност
на вода и управување со кризи:
Основи на континуитет на
работење за управување со ризици
од катастрофи“– Дунавското
партнерство за учење (D-LeaP) –
IAWD
На 15-ти и 16-ти април 2019 година, преку Тренинг центарот на АДКОМ се организираше обука за програмата „Безбедност на вода и управување со кризи: Основи
на континуитет на работење за управување со ризици
од катастрофи“, наменета за давателите на водни услуги, односно за поголемите ЈКП во државава.
Програмата „Безбедност на вода и управување со
кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“ е развиена и е надгледувана од техничкиот партнер, IAWD, Конзорциумот
Infraprotect, заедно со Energie AG Wasser, Виенскиот
водовод и Австриската асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW). Програмата ја спроведуваат националните или регионалните центри, како што е АДКОМ
во земјава. Програмата за ЈКП се спроведува на македонски јазик и е дизајнирана врз принципите на
учење по пат на пракса. Таа вклучува комбинација на
работилници за обука лице-в-лице, кои обезбедуваат
алатки и техники за справување со предизвиците со
кои се соочуваат; да следат како тие се применуваат во
пракса, проследено со обука на работа, каде претпријатијата учесници ги применуваат алатките и техниките
во нивната средина и развиваат конкретни производи
(дијагностика, акциони планови, тарифни планови итн.).
Применети се принципите на комбинирано учење, т.е.
обучувањето лице-в-лице е придружено со материјали за електронско учење обезбедени во D-LeaP Академијата.
Главни обучувачи беа г-дин Јане Вртески, г-ѓа Линда
Шакири и г-дин Страхил Гавритов и експерт за под-

дршка од Центарот за управување со Кризи, а пак
претставник на Техничкиот партнер на Дунавското
партнерство за учење и изработувач на програмата за
обука беше повикан г-дин Christian Plohberger (програм директор во INFRA PROTEC).
На обуката учествуваа вработените од:
yy ЈПКД „Комуналец“ Струмица
yy ЈКП „Водовод“ Кочани
yy ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп
yy ЈП „Комуналец“ Неготино
На обуката најпрво свое обраќање имаше г-дин Стевко
Стефановски, Центар за управување со кризи на Република Северна Македонија, во врска со безбедност
на вода и управување со кризи – законска поставеност
и обврски на ЈКП за водоснабдување.
Еден од главните обучувачи, г-дин Вртески, имаше
своја презентација на тема управување со ризик:
Идентификација на опасности и рангирање на ризици,
како и во однос на методологија на управување со кризи, а пак на вториот ден на 16-ти април на обуката беа
преставени правилата, улогите и сценариото за основната обука за кризните менаџери.
По презентациите беа обработени голем број на примери, како и на групни вежби, при кои вработените од
ЈКП беа во улога на кризни менаџери и беа оформени
кризни штабови, а истото беше направено со цел ЈКП
да стекнат поголемо искуство и да се здобијат со практични вештини во врска со управувањето со кризи.

15-18.04.2019

Проектот „Регионална мрежа за
развој на капацитети (RCDN) за
водоснабдување и санитарни услуги”
Германската организација за меѓународна соработка (GIZ) преку Отворениот регионален фонд за модернизација на општинските услуги (ORF MMS), во
соработка со швајцарскиот Државен секретаријат за
економски прашања (SECO) и Германското сојузно
министерство за економска соработка и развој (BMZ),
го спроведува проектот „Регионална мрежа за развој
на капацитети за водоснабдување и санитарни услуги
(RCDN)“.
АДКОМ е дел од RCDN мрежата и активно учествува
во нејзините активности заедно со 16-те здруженија од
регионот на југоисточна Европа, вклучувајќи и 2 регионални мрежи (NALAS и IAWD), како и AQUASAN мрежата од БиХ.
Проектот RCDN овозможува подобрување и постојано
креирање на иновативни решенија, кои пак придонесуваат кон зголемување на знаењето и подобрување на
перформансите на општините и на јавните комунални
претпријатија (ЈКП), конкретно поврзани со обезбедување на услуги за водоснабдување и санитарни услуги
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АПРИЛ

во земјите од западен Балкан. Мрежата нуди мерки за
развој на капацитети на ЈКП и општините во сектор водоснабдување и санитарни услуги.

Со цел подобро подготвување на тимот, пред посетата
на ЈКП, беа доставени прашалници, а за време на посетата интервјуата беа водени во два посебни дела:

Оттаму, со цел развивање на соодветни мерки за развој на капацитети во ЈКП и општините, една од активностите на АДКОМ во проектот беше извршување
на проценка на потребите за обука на менаџментот и
клучните вработени на оперативно ниво во пречистителните станици за отпадни води (ПСОВ) во ЈКП и
општините, како и мапирање на главните проблеми
при работење и одржување на ПСОВ.

yy На првиот дел присуствуваа: Директор и Технички
директор на ЈКП и Раководител на сектор/одделение за јавни комунални услуги од општината,

Проценките беа извршени по пат на интервју и истите
беа спроведени во четири ЈКП, односно во општините
Гевгелија на 15-ти април, Берово на 16-ти април, Струмица на 17-ти април и Куманово на 18-ти април.
Главна цел на интервјуата:
yy Да се идентификуваат проблемите во тековната работа и оддржување на ПСОВ и
yy причини за истите на различни нивоа: индивидуално, организациско и секторско.
yy Да се добие информација за преферираните методи и формати за учење на возрасни лица;
yy Идентификување на теми од интерес за идните обуки.

4

yy На вториот дел: Машински инженер на ПСОВ, Електро-инженер на ПСОВ, Технолог/Процесен инженер на ПСОВ.
По завршувањето на двата дела од интервјуата, тимот
на ЈКП и тимот за спроведување на интервјуто беше во
посета на пречистителната станица за отпадни води,
при што беше разговарано за подетално во врска со
работењето и одржувањето на истата.

09.05.2019

Шеесет и шеста Седница на
Координативниот комитет на
проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП
На 09-ти мај 2019 година, во Скопје во просториите на
Министерството за финансии на Република Северна
Македонија беше одржана шеесет и шестата седница
која ја раководеше главниот координатор на проектот

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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ФОТО ГАЛЕРИЈА
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МАЈ 2019
г-ѓа Тања Томиќ. Како член на Координативниот комитет – МСИП од АДКОМ на оваа седница присуствуваше г-ѓа Фани Карамиха Петрушева. Пред присутните членови на проектот на почетокот на седницата
беа разгледани и усвоени извештаите за евалуација
на следните ЕЛС: Шуто Оризари, Демир Хисар, Битола, Радовиш, Гостивар, Македонски Брод и Кратово.
Во вториот дел од седницата г-ѓа Томиќ ги претстави
договорите за под – заем за општина Кривогаштани,
Кисела Вода, Шуто Оризари, Центар и Пехчево.Членовите на Координативниот комитет на МСИП проектот
немаа забелешки по однос на предложените текстови
за Договори за грантови со горе споменатите општини
и истите беа едногласно усвоени.

09.05.2019

Работен состанок со UNDP –
Програма за развој на Обединетите
нации
На 09-ти мај 2019 година беше одржан работен состанок со раковоството UNDP – Програма за развој на
обединетите нации од Скопје, во чии рамки започнува
со имплементација проектот „Креирање општински
капацитети за имплементирање на проекти“. На состанокот покрај раководството од UNDP присуствуваа
г-ѓа Јана Белчева Андреевска и г-дин Михаел Фројденберг експерти кои ќе работат на овој проект. На овој
состанок како претставник од АДКОМ присуствуваше г-ѓа Фани К. Петрушева. Целта на состанокот беше
присутните учесници да се запознаат со потребите за
изработка на индекс на развиеност на општините. Целта на индексот беше да обезбеди аналитичка основа за
поддршка на објективно и рационално носење на одлуки на локално и на национално ниво, посебно во врска
со утврдуањето и финансирањето на развојните приоритети. Во оваа фаза од проектот од АДКОМ беа побарани ставови и искуства од досегашното работење во
коумналниот сектор.

10.05.2019

Проект „Регионална мрежа за развој
на капацитети за водоснабдување и
санитарни услуги (RCDN)“ „Размена
на искуства - Процена на потребите
за обука за функционирање и
одржување на ПСОВ“
На 10 мај 2019 година во Скопје, Тренинг Центарот
на АДКОМ, во соработка и со поддршка на Проектот
RCDN, беше организиран настан за размена на искуства (peer exchange) „Процена на потребите за обука
за функционирање и одржување на Пречистителните
Станици за Отпадни Води (ПСОВ)“.
Главната цел на настанот за размена на искуства беше
да се спроведе процена на потребите за обука (ПБО)
за менаџментот и клучниот оперативен персонал на
ПСОВ со цел да се идентификуваат главните пробле-
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ми што го попречуваат функционирањето и одржувањето (Ф&О) на ПСОВ и соодветно да се приспособат
претстојните активности за градење на капацитетите.
Конкретните цели на овој настан беа:
yy Да се адресираат/констатираат проблемите во
Ф&О на ПСОВ и нивните причини
yy Да се адресираат методите и форматите за настава/учење што се претпочитаат
yy Да се идентификуваат конкретните теми што им се
во голема мера потребни или се од интерес на менаџментот и на клучниот оперативен персонал на
ПСОВ.
Размената на искуства беше структуирана во шест (6)
сесии.
Сесија 1:
Првата сесија започна со презентирање на целите,
агендата на настанот за размена на искуства и основните правила од страна на модераторот г-дин Шутоски.
За време на сесијата, г-ца Леа Павловиќ, раководител
за обука во Центарот за обука на АДКОМ и лице за контакт на RCDN, накратко го презентираше проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети за водоснабдување и санитарни услуги (RCDN)“ и ги информираше
учесниците во врска со соработката помеѓу АДКОМ
и проектот RCDN. Најпрвин, на учесниците им беше
објаснето дека АДКОМ организираше промотивен настан во февруари 2019 година, каде што беа започнати
првите дискусии во врска со пречистителните станици
за отпадни води (ПСОВ). Потоа, учесниците беа информирани за посетите на четирите (4) ПСОВ во Берово,
Гевгелија, Струмица и Куманово во април 2019 година
од страна на тим експерти од АДКОМ, SECO и ГИЗ.
Г-дин Клиф Хамер, регионален советник на швајцарскиот SECO, нагласи дека голем дел од инвестициите и
финансиската поддршка беа обезбедени од страна на
SECO и други донатори за изградба на ПСОВ, но дека
денес ЈКП се соочуваат со предизвици поврзани со
функционирање и одржување (Ф&О) на ПСОВ. Целта
на сите напори е да се најде решение и да се подобри
сегашната ситуација преку развивање сеопфатна програма за градење на капацитетите за Ф&О на ПСОВ
што ќе одговара на потребите на менаџментот и оперативниот персонал.
Модераторот, г-дин Шутоски, одржа презентација
во која го сумираше првиот дел од клучните наоди од
посетите на четирите (4) ПСОВ во Берово, Гевгелија,
Струмица и Куманово во врска со главните фактори
што го попречуваат функционирањето на ПСОВ како и
главните причини за неефикасно Ф&О на ПСОВ.
Сесија 2 и 3:
Втората сесија започна со објаснување од страна на
модераторот за чекорите и начинот на кој ќе се организира работата во групи. Учесниците беа поделени
во три (3) групи. Првата група ја сочинуваа директори
и технички директори на ЈКП и претставници од општините. Останатите две групи се состоеја од Раководителите на ПСОВ и оперативниот персонал на ПСОВ

МАЈ

(машински инженери/електроинженери и техничари,
процесни инженери/ лабораториски техничари).
Сите три групи работеа посебно на:
yy Идентификување на главните фактори што го попречуваат функционирањето на ПСОВ
yy Идентификување на главните причини за неефикасно Ф&О на ПСОВ.
За време на третата сесија, учесниците ги презентираа резултатите од работата во групи, при што некои од
главните заклучоци беа следните:
yy Постои потреба наодите да се презентираат пред
Министерството за животна средина и просторно
планирање (МЖСПП) и тие да се вклучат во дијалогот на засегнатите страни на тема Ф&О на ПСОВ.
yy При подготовката на проектите од ИПА II, кои главно
се финансираат преку грантови, најголемо влијание имало МЖСПП. Општо земено, учесниците
изразија загриженост во врска со непостоењето
на стратегија на МЖСПП за ПСОВ (на пример, технологии/конгломерации, како да се финансираат
ПСОВ, управување со милта и нејзино одложување
итн.), или ако постои, таквата стратегија не се спроведува.
yy ЈКП немаат експертиза да се справат со физибилити студии, проектирање, подготовка и имплементација на сложени инфраструктурни проекти за собирање и третман на отпадни води.
Главните резултати од работата во групи# 1 - Идентификување на главните фактори што го попречуваат
функционирањето на ПСОВ/Идентификување на главните причини за неефикасно Ф&О на ПСОВ.
Сесија 4:
Модераторот ги презентираше и сумираше останатите
клучни наоди од интервјуата со четирите ПСОВ во Берово, Гевгелија, Струмица и Куманово во врска со методите и форматите за настава/учење што се претпочитаат, како и потенцијалните теми за Ф&О на ПСОВ.
Сесија 5 и 6:
Групите останаа непроменети и за време на петтата
сесија, каде што учесниците работеа на заедничко изготвување преглед на практични мерки за градење на
капацитетите за Ф&О.
За време на шестата сесија, учесниците ги презентираа резултатите од работата во групи, при што некои од
главните заклучоци беа следните:
yy Има недостаток на локална експертиза. Една можност би била да се вклучат дел од вработените во
ПСОВ како обучувачи и ресурсни лица на идните
настани. Друга можност би била да се организираат
мерки за градење на капацитетите за Ф&О на ПСОВ
на национално ниво (на пр. Обука за обучувачи).
yy Постои потреба да се овозможи континуирана размена помеѓу персоналот на ПСОВ и локалните експерти за Ф&О на ПСОВ (Заедница на практичари Community of Practice).

Настанот за размена на искуства беше затворен со
дискусија и евалуација од страна на учесниците. Според резимето на резултатите од евалуацијата, околу
86% од учесниците се согласуваат дека содржината
на размената на искуства ги исполнила нивните очекувања и дека знаат како да ја користат содржината
од размената на искуства во својата работа. Повеќето
од учесниците се задоволни со методите на работа и
учење и сметаат дека можеле да го споделат своето
искуство и примери за време на размената. Вкупно
90% од учесниците се согласуваат дека поставените цели се постигнати и сите учесници се задоволни
од целокупната организација на размената на искуства. Големо мнозинство од учесниците позитивно се
изјаснија за модераторите.

13.05.2019

Јавна расправа во организација на
Министерство за информатичко
општество и администарција на
Република Северна Македонија –
МИОА
На 13-ти мај 2019 година во Скопје во Клуб на пратеници беше одржана јавна расправа и презентација на Годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за
реформа на јавната администрација за период од 2018
до 2020 година. Како претставници од АДКОМ, кои ги
пренесоа ставовите на ЈКП членките на АДКОМ беа
присутни г-ѓа Лора Ѓотева од ЈКП Комуналец Струмица, г-ѓа Марија Валакова од ЈКП Плаваја Радовиш и
г-ѓа Станка Ефремова од ЈКП Комуна Крушево.

20-21.05.2019, Виена

Импресии од Дунавската
конференција за вода 2019
Оваа година се одржа седмата по ред Дунавска конференција за вода, која традиционално се одржува во месец мај во Виена. Повторно, ова беше клучната средба
на засегнатите страни од водниот сектор од Дунавскиот регион.
Темата на конференцијата беше „Постигнување на истрајност на водата и водните капацитети во Дунавскиот
регион“, која го привлече вниманието на 200 учесници
од 25 земји, како претставници на клучните засегнати
страни во водниот сектор, кои се собраа за да дискутираат за заеднички теми како што се: пристапување кон
паметни политики, силни капацитети и одржливи услуги.
Г-ѓа Мисника Вебер-Фар, главниот извршен директор на Глобалното партнерство за вода, во своето обраќање истакна дека истрајноста значи способност
да се „застане на нозе“ по претрпен шок или негативна појава и таа, покрај другото, зборуваше за тоа колку
е важно при градењето на истраен воден сектор да се
има истрајно лидерство.
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Потоа, една од клучните теми на дводневниот настан
беше инвестирањето во човечки капитал, при што Извештајот за состојбите во секторот ги идентификува
капацитетите на луѓето како клучните предизвици во
регионот и притоа се повика на Дунавското партнерство за учење (D-LeaP) – како една од можните опции
за подобрување на ситуацијата.
На вториот ден од конференцијата, д-р Мајкл Спонар,
заменик раководител на DG ENV C2 при Европската
комисија, зборуваше за „Процена и ре-моделирање на
водните политики на ЕУ – статус, предизвици и научени
лекции“. Иако се уште постојат бариери кои ја спречуваат целосната имплементација на водните политики,
како што е недостиг на политичка волја или премногу
оптимистички поставени рокови, недостиг на сериозно планирање, сепак успехот е очигледен и тој се
должи на едноставна, јасна и фокусирана легислатива
како и пристапот на ЕУ за „морковот и стапот“ ( ЕУ фондови наспроти прекршок).
Други теми кои се дискутираа во текот на дводневната конференција вклучуваат: соработката како алатка
за достигнување на истрајност во услугите, финансии
за истрајна водна инфраструктура, новата компонента
за безбедност на водата, која треба да ја развие Светската банка во третата фаза на Дунавската програма за
вода итн. Во интерактивното затварање на конференцијата, присутните ги идентификуваа следните теми
како клучни пораки кои ќе ги понесат со себе од оваа
конференција: „Инвестирање во луѓе“, „Инструментите
за финансирање треба да ги земат предвид потребите
од долу нагоре“ и „Комуникацијата и соработката меѓу
сите засегнати страни е клучна за исполнување на целите на одржлив развој“.
Превземено од: https://www.danubis.org/eng/
dnnews/265/246/535/details/w/0/impressions-of-the-2019danube-water-conference/?fbclid=IwAR1bI0w3K1X7q3NyNla
3xTi09-oahywO1cWNKxmn2b97kWbSa1hY_G9MALk

22.05.2019

Состанок на Правна комисија на
АДКОМ
На 22-ти мај 2019 година во просториите на Извршната канцеларија на АДКОМ се одржа состанок со дел од
членовите на правната комисија на АДКОМ и г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на
јавниот секор во Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА. Целта на одржување на овој состанок беше номинирање на членови од правната комисија на АДКОМ кои ќе работат на измена и дополнување на постоечкиот каталог на работни места во јавниот сектор како и чекорите кои ќе следат за успешна
реализација на активноста. За членови на работната
група беа номинирани: г-ѓа Лора Ѓотева ЈКП „Комуналец“ од Струмица, г-ѓа Марија Валакова ЈКП „Плаваја“ од Радовиш, г-ѓа Елисавета Петковска од ЈКП
„Нискоградба“ од Битола, Г-ѓа Весна Рајковска од ЈП
„Комунална хигиена“ Скопје, г-ѓа Катерина Пејкова ЈП
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„Водовод и канализација“ Скопје и г-ѓа Кристина Финдачка КЈП „Водовод“ Кочани. Присутните донесоа заклучок дека за реализација на оваа активност ќе треба
да се организираат работилници со сите ЈКП членки
на АДКОМ како би се земале во предвид нивните ставови при изготвување на измените на каталогот за работни места во јавниот сектор.

22.05.2019

Работна средба на АДКОМ со
претставници од Комора на
Извршители – КИРСМ
Во Извршната канцеларија на АДКОМ на 22-ти мај
2019 година се одржа работна средба помеѓу членовите на Правната комисија на АДКОМ и претставници од
Комората на извршители предводени од г-дин Зоран
Димов, Претседател на комората на извршители, г-ѓа
Јадранка Јовановска, извршител - член на комората,
г-ѓа Снежана Андреевска, извршител - член на комората и г-ѓа Даница Страчкова извршител - член на комората. Од страна на г-дин Димов пред присутните беа
наведени потешкотиите во работењето на извршителите со последните усвоени измени на Законот за извршување, зголемување на трошоците поради немање
база на податоци и други пречки кои се појавуваат во
тековното работење на извршителите. Присутните
членови на состанокот од двете страни се согласија
за одржување на почести средби, а на претставниците
од КИРСМ им беше нагласено дека нивните барања и
забелешки ќе бидат пренесени до членовите на Управниот одбор на АДКОМ.

30.05.2019

Јавна расправа по однос на предлог
Закон за управување со отпад
На 30-ти мај 2019 година во Скопје АДКОМ во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
- МЖСПП организираше јавна расправа по однос на
преглог за измени и дополнување на Законот за управување со отпад. На јавната расправа како претставници од МЖСПП присуствуваа г-ѓа Ана Каранфилова
Мазнева, Раководител на Секторот за отпад и г-ѓа Драгана Черепналковска, Раководител на правно одделение во сектор за ЕУ во МЖСПП. На јавната расправа
беа поканети и учествуваа вработени во ЈКП во секторите за отпад како и претставници од ЕЛС.Присутните
на јавната расправа беа запознаени со активностите
кои ќе бидат превземени од страна на МЖСПП, а изготвените предлог измени на законот за управување
со отпад беа претставени пред присутните преку презентација на г-ѓа Каранфилова Мазнева. На крајот на
јавната расправа беше договорено доколку присутните имаат дополнителни забелешки истите преку АДКОМ сублимирани да бидат испратени до МЖСПП.

05-07.06.2019

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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ЈУНИ 2019
Работилница за измени на
постоечкиот каталогот за работни
места во јавниот сектор
Во Скопје во периодот од 05 и 07-ми јуни 2019 година АДКОМ организираше две еднодневни работиници во соработка со Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА. На работилниците од страна на
г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на јавниот секор, присутните беа запознаени со
активноста која работната група составена од членови
на Правната комисија на АДКОМ ќе работи на измени
и дополнувања на каталогот за работни места во јавниот сектор за што сите членки на АДКОМ навремено ќе
бидат известувани.

12.06.2019

Работна седница на Мрежата за
заштитен и отпорен Полог
На 12-ти јуни 2019 година на покана на Програмата
за развој на Обединети нации – UNDP и г-ѓа Ермира
Фида, проектен координатор на Проектот за подобрување на отпорноста од поплави во Полошкиот регион,
вработените во Извршната канцеларија на АДКОМ
Г-ѓа Фани К. Петрушева и г-ца Леа Павловиќ и консултантот г-дин Јане Вртески присуствуваа на третата
работна седница на мрежата за заштитен и отпорен
Полог. На оваа работна седница г-дин Вртески пред
присутните како главен консултант на АДКОМ ја презентираше програмата за: “Безбедност на вода и управување со кризи : Основи на континуитет на работење
за управување со ризици од катастрофи“. Г-дин Вртески го презентираше пристапот на АДКОМ кон предизвиците кои се поврзани со развој на капацитетите на
ЈКП . Присутните на оваа работна седница беа детално
запознаени со оваа активност која АДКОМ ја спроведува преку Тренинг центарот на АДКОМ.

13.06.2019

Шеесет и седма седница на
Координативниот комитет на
проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП
Во Скопје на 13-ти јуни2019 година се одржа шеесет
и седмата седница на Координативниот комитет на
проектот за подобрување на општинските услуги –
МСИП која ја раководеше г-ѓа Тања Томиќ, главен координатор на проектот. Како претставник од АДКОМ
присуствуваше г-ѓа Фани К. Петрушева. Членовите на
Координативниот комитет на оваа седница ги усвоија
извештаите за следниве општини: Карпош, Сопиште
и Илинден без забелешки по презентирање на извештаите од страна на г-дин Гоце Димовски, независен консултант ангажиран од МСИП за верификација
на исполнување на критериуми за грант за успешност
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на наведените ЕЛС. Во вториот дел од седницата пред
присутните беа претставени предложените текстови
на Договорите за грант со следниве општини: Липково, Велес, Маврово и Ростуше, Кочани, Охрид и Врапчиште и истите беа едногласно усвоени од страна на
присутните членовите на Координативниот комитет.

19.06.2019

Изработка на годишни извештаи
на ЈКП
Во Република Северна Македонија реформите во
секторот води, започнаа на 15 јануари 2015 година, односно со воспоставување на „Закон за утврдување на
цени на водните услуги”. Притоа на Регулаторната Комисија за Енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (РКЕВУ) и беше определена уште
една надлежност и тоа во доменот на регулирање на
цените на водните услуги, односно утврдување на тарифите за снабдувањето со сурова вода и вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни води и
пречистување на отпадни води.
За регулирање на цените и пресметка на тарифите,
Јавните Комунални Претпријатија (ЈКП) беа обврзани
да изработат и да достават тригодишни бизнис планови (БП) и планови за прилагодување на тарифи (ППТ).
Врз основа на оваа законска одредба, беше воспоставен регулаторен процес, кој се одвиваше во две фази.
Во првата фаза, беа вклучените ЈКП од општини со
над 10.000 еквивалент жители и оваа фаза беше финализирана во септември 2017 година а за ЈКП во општини со помалку од 10.000 еквивалент жители оваа
фаза беше финализирана во септември 2018 година.
Регулаторната Комисија за Енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија определи и друга
законска одредба, односно изработка и доставување
на годишни извештаи кој поголемите ЈКП (општини
над над 10.000 еквивалент жители) треба да ги достават во 2019 година.
Водејќи се според барањата на оваа законска одредба, АДКОМ – Здружение на даватели на комунални
услуги, го имплементира Проектот „Зајакнување на
асоцијацијата за испорака на развој на капацитетите
на ЈКП во Република Северна Македонија за обезбедување на одржливи водни услуги.” Проектот преку
Тренинг Центар на АДКОМ и вклучените експерти ги
поддржа и зајакна капацитетите на ЈКП за изработка и
доставување на годишните извештаи до Регулаторната Комисија за Енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Преку Тренинг Центарот на АДКОМ, најпрво на 19-ти
јуни 2019 година беше организирана еднодневна работилница за консултантите за утврдување на начинот
на изработка на годишните извештаи во согласност
со Методологијата за определување на тарифите за
водна услуга и насоките и упатствата од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
(РКЕВУ). А потоа беа одржани и првите работилници на
консултантите и ЈКП, во периодот 24-26 ти јуни 2019

ЈУНИ

година. На овие работилници конкретната цел беше
обезбедување на насоки и инструкции на јавните комунални претпријатија за изработка на годишниот извештај за 2018, помошните алатки кои ќе се користат
во процесот и дефинирање на логичка рамка за реализација на активноста.
Во текот на месец јули 2019 година ЈКП заедно со консултантите работа на прибирањето на податоци, нивна
евалуација и подготовка на годишните извештаите. Истиот месец годишните извештаи за водните услуги беа
доставени до РКЕВУ.
				

24-25.06.2019

Дводневна работилница за измени
на постоечкиот каталогот за работни
места во јавниот сектор
Во периодот од 24 и 25-ти јуни 2019 година членовите
на работната група од АДКОМ предводени од г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на
јавниот секор од Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА, работеа на изготвување на измени во постоечкиот каталог на работни места како
и нова категоризација на работни места согласно измените во Законот за јавни претпријатија. На дводневната работилница беше извршена нова категоризација
на работните места кои се даватели на јавни услуги и
помошно техничките лица и беше утврдено потребното
образование и искуство според новата категоризација.
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ЈУЛИ 2019
02.07.2019

03.07.2019

Техничка работилница – ЈКП
Водовод и канализација Прилеп

Тринаесета седница на Управен
одбор на АДКОМ

На 02-ри јули 2019 година во Прилеп се одржа техничка работилница на тема: „Урбани води – од извор до
крајните корисници” во организација на ЈКП Водовод
и канализација Прилеп. Работилницата ја отвори Градоначалникот на град Прилеп г-дин Илија Јованоски.
Свои воведни обраќања имаа Генералниот Директор
на ЈКП Водовод и канализација Прилеп, г-дин Емил
Јанески и г-дин Орце Панчев Комесар во Регулаторната Комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија - РКЕВУ. На работилницата
од страна на АДКОМ учествуваше г-ѓа Фани К. Петрушева која преку презентација го претстави работењето
на АДКОМ во своето петнаесет годишно работење. На
работилницата беа присутни претставници од повеќе
фирми како од државни така и јавни институции од
Македонија и од странство, како и партнерите во овој
преокт од Грција, Албанија, Кипар и Бугарија што се дел
од проектот WATenERgy CYCLE. Дел од нив се претставија со свои презентации, презентирајќи ги своите
производи, сугестии и студии.

Во Неготино на 03-ти јули 2019 година се одржа тринаесетата седница на Управниот Одбор на АДКОМ.
Присутните членови на Управниот Одбор работеа согласно усвоениот дневен ред и седницата ја водеше
Претседателот на АДКОМ г-дин Зоран Горгиев. Присутните дискутираа по однос на активностите кои се
дел од проектот со Германската асоцијација за меѓународна соработка – ГИЗ и истиот ќе се спроведува
со Отворениот регионален фонд за модернизација
на општинските услуги – ОРФ ММС. На седницата се
разговараше во делот на спроведената активност за
измена на каталогот на работни места, активностите
кои се планираат по повод петнаесет години од постоењето на АДКОМ.

03-04.07.2019

Обука „Мониторинг и Евалуација“
- Проектот „Регионална мрежа за
развој на капацитети (RCDN) за
водоснабдување и санитарни услуги”
Проектот „Регионалната мрежа за јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија“ (RCDN) за
водоснабдување и одведување на отпадни води, организираше дводневна обука на тема „Мониторинг и
Евалуација“ во Охрид, Република Македонија, од 03-ти
до 04-ти јули 2019 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“
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11.07.2019

Шеесет и осма седница на
Координативниот комитет на
проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП
На 11-ти јули 2019 година се одржа шеесет и осмата
седница на Координативниот комитет на проектот за
подобрување на општинските услуги – МСИП. Седницата ја водеше г-ѓа Тања Томиќ – главен координатор
на проектот. На седницата од страна на г-ѓа Томиќ беа
презентирани договорите за грант за следните општини: Делчево, Шуто Оризари , Демир Хисар, Гевгелија,
Чучер Сандево, Тетово и Кочани. Договорите за грант
едногласно и без забелешки беа усвоени од страна на
присутните членови на комитетот.

25 - 26.07.2019

Дводневна работилница за измени
на каталогот за работни места во
јавниот сектор
Во Дојран во периодот од 25 и 26-ти јули 2019 година
се одржа дводневна работилница на која се продолжи
активноста за измени на каталогот за работни места
во јавниот сектор. Работилницата ја водеше г-ѓа Емилија Чукиќ, Раководител на одделение за поддршка на
јавниот секор од Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна
Македонија – МИОА заедно со членовите на работната група од АДКОМ. Заеднички се работеше на категоризацијата на работните места за давателите на јавни
услуги и помошно техничкиот персонал. Присутните на
работилницата донесоа заклучок на следната работна
средба да се работи на прочистување на сите називи
на работни места со цел да се изготви унификација на
називите на работните места на ниво на цела држава
во јавниот сектор.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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Програмата за “Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на
континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“
Тренинг центарот на АДКОМ во соработка со техничкиот партнер на Дунавското партнерство за учење (DLeaP) - Конзорциумот Infraprotect заедно со Energie
AG Wasser, Виенскиот водовод и Австриската асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW) - и во соработка со Центарот за управување со кризи, а поддржан
од Меѓународната Асоцијација на водоснабдителни
претпријатија од Дунавското сливно подрачје (IAWD)
и Светската Банка (WB), во периодот април-август
2019, година ја реализира програмата за “Безбедност
на вода и управување со кризи: Основи на континуитет
на работење за управување со ризици од катастрофи“.
Низ оваа програма, претпријатијата кои учествуваа во
неа, го подобрија знаењето како да ги идентификуваат
ризиците во текот на работењето и како да планираат,
да се подготват и да одговорат на овие инциденти, со
цел да можат брзо да реагираат и да се опорават во
случај на криза или катастрофа. Покрај тоа, учесниците добивја и обука базирана на практични сценарија за
донесување на одлуки во неизвесни ситуации.
Првите четири претпријатија кои се вклучија во програмата и изразија спремност да воспостават тимови
за управување со кризи и да ги обучат членовите на
тимовите во постапувањето според процедурите за
управување со кризи преку решавање на можни кризни ситуации се: КЈП Водовод, Кочани; ЈП Комуналец,
Неготино; ЈПКД Комуналец, Струмица и ЈКП Водовод
и Канализација, Прилеп.
Во период од четири месеци беа реализирани 17 работилници, од кои една дводневна заедничка работилница и по 4 еднодневни работилници во секое од претпријатијата учесници во програмата.
На овие работилници активно беа вклучени 139 вработени, потенцијални членови на тимовите за управување со кризи во секое од претпријатијата учесници на
обуката.
На првата заедничка дводневна работилница одржана
во Скопје, и на четирите работилници одржани во ЈПКД
Комуналец, Струмица, покрај тренерите од АДКОМ во
работата учествуваа и г-дин Christian Plohberger и гдин Christian Hasenleithner, претставници на Техничкиот партнер на Дунавското партнерство за учење кој ја
изработи програмата за обука.
Програмата се состоеше од три фази: 1) Основна обука за Безбедност на вода и Управување со кризи која
ги опфати управувањето со ризици - идентификација
на ризици и нивоа на ризик и Управувањето со кризи
- основи – со акцент на Прирачникот за управување со
кризи; 2) Втора фаза на имплементација - Воспоставување на организациска структура и процедури за
управување со кризи во ЈКП преку спроведување
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на практична обука базирана врз сценарија на сите
постапки за управување со кризи со назначените членови на Тимот за управување со кризи во претпријатието; и 3) Завршна вежба: Практична симулација на
работа на Тимот за управување со кризи во секое од
претпријатијата, следена и од страна на претставници
на Центарот за управување со кризи.
На Завршните вежби беа симулирани можни сценарија за управување со кризи во претпријатијата за водни услуги во случај на: 1) свлечиште кое ја загрозува
фабриката за вода; 2) свлечиште кое предизвикува
повеќедневен прекин на водоснабдувањето поради
прекин на транспортниот цевовод; 3) заболување на
населението како резултат на користење на неисправна вода за пиење од системот за водоснабдување и 4)
поплава и прекин на водоснабдувањето; а со цел да се
обезбеди континуирано водоснабдување со исправна
вода за пиење
Програмата за обука беше оценета со високи оценки
од страна на сите учесници и беше потенцирана неопходноста и потребата во претпријатијата да се воспостават тимови за управување со кризи и да се обезбедат обуки за нивните членови, барем еднаш годишно.
Во текот на реализирањето на програмата произлезе
потребата за превод и достапност на македонски јазик
на стандардите МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 (Безбедност на снабдувањето на вода за пиење – упатства
за менаџмент со ризик и криза – Дел 1: Менаџмент со
кризи) и МКС EN 15975-2:2013 (Безбедност на снабдувањето на вода за пиење – упатства за менаџмент
со ризик и криза – Дел 2: Менаџмент со ризици), а со
цел да се избегнат грешки и различни толкувања на
терминологијата (нешто што беше детектирано за време на обуките), кои можат да имаат клучно влијание во
управувањето со кризи и ризици.
АДКОМ ќе организира експертска дебата во соработка со ИСРСМ (Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 17
- Квалитет на воздух и вода), со цел претставници од
засегнатите страни да дадат придонес во надминувањето на различните толкувања на терминологијата
на стандардите.
Соработката на АДКОМ со ЦУК се покажа како вистински начин на соработка во градењето на капацитетите
на комуналните претпријатија за справување со кризи.
Програмата за “Безбедност на вода и управување со
кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи“ е една од програмите кои Тренинг центарот на АДКОМ ги обезбедува
за своите членови во наредниот период и истата ќе ја
надградува и адаптира на реалните потреби на претпријатијата.
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