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ЈАНУАРИ 2020

16.01.2020
Состанок на редакциски одбор за 
единаесеттата меѓународна конфе-
ренција „Модернизација и одржли-
вост на комуналните услуги“ во орга-
низација на АДКОМ 
На 16-ти јануари 2020 год во просториите на изврш-
ната канцеларија на АДКОМ беше одржан првиот 
состанок на членовите на редакцискиот одбор за 
претстојната единаесетта меѓународна конферен-
ција, во организација на АДКОМ. На состанокот при-
суствуваа: г-ѓа Ана Петровска - Државен Секретар 
во Министерство за животна средина и просторно 
планирање на Република Северна Македонија, г-ѓа 
Линдита Шакири  - Технички Директор во ЈП „Водо-
вод и Канализација“ Скопје, г-ѓа Станислава Додева 
- Национален програмски советник од Швајцарска-
та Амбасада, г-ѓа Анастасија Стефановска - Сове-
тник во Регулаторна комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, г-ѓа На-
таша Бакреска  -  Менаџер за животна средина во 
УСЈЕ, г-дин Јане Вртески  -  Менаџмент консултант 
и вработените во АДКОМ. 

Состанокот го водеше Извршниот Директор на 
АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска. Присутните на 
состанокот ги одредија петте панел сесии кои ќе ги 
опфатат следниве теми: 

1. Регулирање во водните услуги

2. Како до одржливи пречистителни станици за 
отпадни води (ПСОВ)?

1. Модернизација на ЈКП 

2. Управување со отпад 

3. Регулација на цената на отпадот- Формирање 
на цената за управување со отпад - независна 
регулаторна комисија или одлука на општин-
ските совети?

Од страна на г-ѓа Стојановска присутните беа из-
вестени дека се планира петте панел сесии да бидат 
поделени во два конференциски дена, додека пак 
зборникот на трудови по завршувањето на конфе-
ренцијата ќе биде објавен во електронска форма. 
Членовите на редакцискиот одбор на состанокот беа 
информирани дека во рамки на конференцијата ќе 
биде организирана техничка изложба на компании 
чија работа е во корелација со работењето на ЈКП. 

22.01.2020
Осумнаесетта седница на Управен 
одбор на АДКОМ 

На 22-ри јануари 2020 год во Скопје, се одржа осум-
наесеттата седница на Управниот одбор на АДКОМ. 
На седница присутните членови на Управниот одбор 
ги дискутираа активности на АДКОМ реализирани во 
изминатиот период. А притоа од страна на Извршниот 
Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска,  при-
сутните беа информирани за организационите актив-
ности во врска со претстојната единаесетта меѓуна-
родна конференција, која се планира да се одржи во 
јуни 2020 година. На седницата се дискутираше и за 
активностите поврзани со набавка за механизација 
за потребите на ЈКП, според изготвениот позициски 
документ од страна на АДКОМ. Согласно планирани-
те активности на извршната канцеларија на АДКОМ, 
членовите на Управниот Одбор на АДКОМ ги одредија 
и темите за донаторска средба како и за експертска-
та дебата кои треба да се одржат во февруари 2020 
година. 

30.01.2020
Состанок на Комисија за пазари на 
АДКОМ 
На 30-ти јануари 2020 год, во просториите на из-
вршната канцеларија на АДКОМ членовите на Коми-
сијата за пазари на АДКОМ одржаа состанок. Чле-
новите на комисијата работеа согласно дневниот 
ред на избор на Претседателство на комисијата, из-
готвување на план за работа на комисијата за 2020 
година, беше водена и дискусија за намалување на 
стапката на ДДВ од 18% на 5 % за услугата пазари 
и се даваа предлози за изменување на Законската 
регулатива во делот на давање на поголеми надлеж-
ности на Општината за услугата пазари. 

Членовите на комисијата се сложија дека во текот на 
2020 година ќе се одржуваат редовни состаноци на 
секои три месеци. За следниот состанок сите членови 
на комисијата ќе имаат изготвено предлог активнос-
ти за работа на комисијата и истите ќе бидат ставени 
во годишната програма за работа на комисијата. По 
однос на намалување на стапката на ДДВ од 18% на 
5% на состанокот членовите на комисијата донесоа 
заклучок правната комисија на АДКОМ да одржи со-
станок и да изготви барање за намалување на стапка-
та на ДДВ од 18 на 5 % за услугата пазари. По однос на 
измена на Законската регулатива во делот на давање 
на поголеми надлежности на Општината за услугата 
пазари од страна на присутните се зазема став да се 
разгледаат измените во Законот за пазари и доколку 
таму не се смени делот со издавање на лиценци да се 
разговара со Министерство за локална самоуправа 
да можат јавните комунални претпријатија да ги изда-
ваат лиценците на пазарџиите. 
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04.02.2020
Експертска дебата за енергетска 
ефикасност во Јавните комунални 
претпријатија
На 04-ти февруари 2020 година Тренинг Центарот 
на АДКОМ, во соработка и со поддршка на Проектот 
RCDN, организираа експертска дебата за енергет-
ска ефикасност во Јавните комунални претпријатија 
(ЈКП).

Модераторот, г-дин Јане Вртески ја отвори експерт-
ската дебата најпрво поздравувајќи ги присутните, а 
потоа посочувајќи дека специфичната цел на оваа 
експертската дебата е да се подигне свесноста кај 
експертската јавност од различни институции за по-
тенцијалите и користа од политиките и мерките за 
енергетска ефикасност во ЈКП. Модераторот ја пре-
зентираше агендата и потоа збор му даде на г-дин 
Зоранчо Георгиев, кој ги презентираше првичните 
искуства од примената на мерки за енергетска ефи-
касност во КЈП „Водовод“ Кочани. 

Во својата презентација г-дин Георгиев информира-
ше дека од минатата година КЈП „Водовод“ Кочани со 
поддршка од страна на SECO, изградени се главен ко-
лектор за одведување на отпадните води во должина 
од 10 км и секундарни колектори во должина од 4,5 км, 
а при тоа се поставени и вкупно 11 енергетски прео-
бразувачи на моќност – инвертери.  Г-дин Георгиев ја 
презентираше листата на потребната документација 
за регистрација и дозвола за работа на фотонапон-
ската централа, како и начинот за работа на истата. 

Следното излагање беше од страна на г-дин Драган 
Чоробенски, ЈП „Водовод“ Куманово, кој при своја-
та презентација ги сподели искуства од регионот 
за енергетска ефикасност во ЈКП – пример од Ре-
публика Албанија. Г-дин Чоробенски даде краток 
осврт во врска со поттикот за енергетската ефи-
касност, ставајќи акцент на заштедата на енергија и 
економските придобивки од страна на самите јавни 
претпријатија. Притоа беа презентирани системи-
те - потрошувачи на енергија во водоснабдителните 
претпријатија и прикажани чекорите и мерките за 
управување со енергетската ефикасност. 

Г-дин Радо Русев, IAWD, Консултант,  имаше своја пре-
зентација на тема „Создавање на капацитети во ЈКП за 
примена на мерки за енергетска ефикасност“ при што 
даде краток осврт за програмата креирана од страна 
на IAWD и ги потенцираше придобивките од истата при 
спроведување преку тренинг центарот на АДКОМ:

•	 Локална АДКОМ програма и македонски обу-
чувачи

•	 Пристап до меѓународни обучувачи 

•	 Софтвер и опрема за теренски мерења на рас-
полагање на учесниците

•	 Потенцијална можност за финансирање на 
проекти за енергетска ефикасност

По презентациите беше отворена и дискусија, каде 
што главните заклучоци беа следните:

1. Мерките за енергетска ефикасност се еден 
од двигателите кои можат да придонесат кон 
поефикасно и ефективно работење на ЈКП, а 
со тоа и  крајните корисници – граѓаните да ги 
добијат услугите по пониска цена. 

2. ЈКП имаат големи трошоци за одржување на 
пречистителните станици за отпадна вода и 
со цел намалување на истите потребно е да се 
преземат мерки за енергетска ефикасност. ЈКП 
кои имаат изградено фотонапонската централа 
и произведуваат електрична енергија, поради 
ограничувањата на законската легислатива, 
конкретно со законот за комунални дејности, 
немаат можност директно истата да ја продава-
ат.  

3. АДКОМ во соработка со ЗЕЛС и Државниот 
инспекторат при Министерството за транспорт 
и врски да иницираат измени во законот за ко-
мунални услуги, при што услугите на ЈКП би се 
прошириле и би биле во согласност со најнови-
те потреби на ЈКП, со крајна цел подобрување 
на услугите и во интерес на граѓаните. 

4. Потреба од зајакнување на капацитетите на ЈКП 
и спроведување на програмата енергетска ефи-
касност преку тренинг центарот на АДКОМ.

11.02.2020
Седница на Надзорен и Управен 
Одбор на АДКОМ, Годишно 
Собрание 
На 11-ти февруари 2020 година во Скопје, АДКОМ 
одржа седници на Управниот и Надзорниот Одбор и 
Годишното Собрание. На деветтата седница на Над-
зорниот Одбор од страна на присутните членови, со-
гласно дневниот ред беше разгледан и усвоен дело-
вникот за работа на Надзорниот одбор. 

На седницата на Управниот Одбор членовите рабо-
теа согласно изгласаниот дневен ред и од страна на 
Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стоја-
новска,  беа запознаени со извршената измена на 
датум и место на одржување на единаесеттата меѓу-
народна конференција која ќе се одржи во Охрид – 
хотел Метропол од 08 до 10 јуни 2020 година. На се-
дницата од страна на членовите на Управниот Одбор 
беа усвоени деловникот за работа на У.О на АДКОМ 
и беше разгледана и усвоена завршната сметка на 
АДКОМ за 2019 год. 

Во присуство на делегатите на Собранието на АД-
КОМ се одржа седницата на годишното собрание. 
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Седницата ја водеше Заменик Претседателот на У.О 
на АДКОМ г-дин Мазулм Леши и се работеше со-
гласно усвоениот дневен ред. Г-дин Леши,  истакна 
дека  сите ЈКП кои се членки во АДКОМ треба актив-
но да учествуваат во сите активности кои се спро-
ведуваат во асоцијацијата. По однос на усвојување 
на деловникот за работа на собранието на АДКОМ, 
Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Стојановска 
ги извести присутните дека  истиот е ревидиран и 
усвоен од членовите на Управниот и Надзорниот Од-
бор на АДКОМ каде се направени одредени измени. 
Присутните делегати на собранието беа запознаени 
и со направените измени во статутот на АДКОМ за 
период 2020 – 2022 година и едногласно го усвоија 
истиот. Делегатите на собранието на АДКОМ доне-
соа одлука за усогласување на називот на АДКОМ 
во името каде треба да се додаде промената на име-
то на државата и во иднина целосното име ќе гласи: 
АДКОМ – Здружение на даватели на комунални ус-
луги на Република Северна Македонија. 

Во однос на извештај за работењето на АДКОМ во 
2019 година г-ѓа Фани Карамиха Петрушева пред 
присутните накратко се осврна на позначајните ре-
ализирани активности од страна на АДКОМ во текот 
на 2019 година. 

На седницата на годишното собрание Претседате-
лот на Надзорниот одбор на АДКОМ г-дин Зоран Ја-
нев говореше во врска со усвоената завршна смет-
ка на АДКОМ за 2019 година и финансискиот план 
за 2020 година. Присутните Делегати на АДКОМ 
едногласно и без забелешки ги усвоија истите.

На седницата пред присутните свое излагање има-
ше и г-ца Леа Павловиќ, која даде преглед на бизнис 
планот за 2020-2022 година и годишната програма 
на АДКОМ. По деталното претставувањето  на исти-
те, заменик претседателот на АДКОМ истите ги ста-
ви на гласање и од страна на делегатите на АДКОМ 
едногласно беа усвоени.

11.02.2020
Состанок со СЕКО и ГИЗ
На 11-ти февруари 2020 година беше одржан соста-
нок помеѓу тимот и дел од членови од Управниот и 
Надзорниот одбор на АДКОМ, Германската агенција 
за меѓународна соработка (ГИЗ) и швајцарскиот Др-
жавен секретаријат за економски прашања (SECO). 
На состанокот најпрво од страна на извршниот ди-
ректор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска беа на-
ведени позначајните активности, спроведени од 
страна на АДКОМ, а подржани од ГИЗ И СЕКО, во те-
кот на 2018-2020 год. А по спроведената дискусија, 
од страна на АДКОМ беа презентирани и идните ак-
тивности за кои е потребна поддршка од страна на  
СЕКО и ГИЗ. 

12.02.2020
Втор состанок на членовите на 
Редакциски Одбор за единаесетта 
меѓународна конференција 
„Модернизација и одржливост на 
комуналните услуги“ во организација 
на АДКОМ 
На 12-ти февруари 2020 година во извршната кан-
целарија на АДКОМ се одржа вториот работен со-
станок на членовите на редакцискиот одбор за 
претстојната единаесетта меѓународна конферен-
ција. На состанокот присутните ги дефинираа под 
темите во петте панел сесии. Притоа секоја од ин-
ституциите, како членови на редакцискиот одбор по-
сочи панелисти кои се планира да бидат поканети и 
да земат учество на конференцијата.

18.02.2020
Состанок на Правна комисија на 
АДКОМ 
На 18-ти февруари 2020 год се одржа состанокот на 
правната комисија на АДКОМ. На состанокот при-
сутните членови на комисијата работеа на изготву-
вање на барање за намалување на стапката на ДДВ 
од 18% на 5% за услугата пазари. При тоа на соста-
нокот се работеше и на изготвување предлог на ба-
рање за измена на Законот за комунални дејности, 
со цел овозможување на ЈКП да се занимаваат со 
не комунални – дополнителни дејности. Правната 
комисија работеше и на предлог за поголема уло-
га на Единиците на локална самоуправа и Јавните 
комунални претпријатија во делот на издавање на 
лиценци на пазарџиите и се изготвуваше преглед 
на законската регулатива за комунални дејности во 
делот кој треба да претрпи измени. 

20.02.2020 
Програмата „Комерцијална 
ефикасност“
На 20-ти февруари 2020 год во Делчево се одржа 
работен состанок на кој присуствуваа г-ѓа Фани Ка-
рамиха Петрушева и г-ца Леа Павловиќ, вработени 
во Извршната канцеларија на АДКОМ, како и кон-
султантот г-дин Јане Вртески. Работната средба 
беше организирана со цел пред вработените од ЈКП 
Делчево, Берово и Пехчево да се презентира   про-
грамата „Комерцијална ефикасност“.  

Состанокот го водеше г-дин Радо Русев, консул-
тант од Република Бугарија, кој имаше подготвено   
презентација на тема комерцијална ефикасност и 
важноста на истата при работењето на ЈКП. Пре-
ку специфични примери присутните вработени од 
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ЈКП Делчево, Берово и Пехчево беа во можност да 
се запознаат за начинот на поефикасна контрола на 
читачите на водомерите, пристап до водомерите   и 
контрола врз потенцијалната потрошувачка на ко-
рисниците.

26.02.2020
Донаторска тркалезна маса 
„Постигнувања и предизвици во 
комуналниот сектор“
На 26-ти февруари 2020 година АДКОМ ја одржа 
првата донаторската маса на тема „Постигнувања и 
предизвици во комуналниот сектор“.

Главната цел на оваа донаторската маса беше да 
помогне во споделувањето на информации помеѓу 
клучните чинители за работата и интересот во кому-
налниот сектор.

Донаторската маса беше отворена од страна на Мо-
дераторот г-дин Јане Вртески, при што беа презен-
тирани главната и специфичните цели, како и аген-
дата за настанот. 

Модераторот најпрво збор му даде на г-дин Андреј 
Киров, директор на ЈП „Водовод“ Кочани и член на 
управниот одбор на АДКОМ. Г-дин Кирков во своја-
та презентација даде краток осврт на визијата и 
мисијата на АДКОМ, како и на целата организација 
на асоцијацијата. Притоа преку презентацијата беа 
споделени следниве постигнувања на АДКОМ:

•	 Формиран Тренинг центар на АДКОМ за кому-
налните услуги

•	 Програми за обука за: Комерцијална ефикас-
ност; Управување со кризи; Бизнис Планирање; 
Изработка на Планови за прилагодување на та-
рифи; Планирање на капитални инфраструктур-
ни инвестициски проекти; 

•	 Спроведување на истражувања и изработка на 
позициски документи

•	 АДКОМ има потпишано поединечни меморан-
думи за соработка со ЗЕЛС и ЦУК, како и За-
еднички меморандум за соработка со РКЕВУ, 
ЗЕЛС и RCDN.

•	 АДКОМ има соработувано и соработува со по-
веќе странски институции и организации: GIZ, 
SECO, Светската банка, USAID, ЕU, UNDP, KWF, 

•	 Член е на регионални мрежи (IAWD и RCDN), 

•	 Член на управувачките комитети на низа проек-
ти кои се реализирани/реализираат преку ми-
нистерствата

Г-дин Киров за време на својата презентација ги 
сподели и предизвиците со кои АДКОМ се соочува:

•	 Поддршка на ЈКП даватели на водни услуги во 
процесот на реформи на водниот сектор (регу-
лирање на водните услуги)

•	 Поддршка на ЈКП во процесот на реформи во 
управувањето со отпад (регулација на цената за 
управување со отпад)

•	 Модернизација на работењето на ЈКП (техни-
чка поддршка)

•	 Недостаток на опрема и механизација во ЈКП

•	 Инвестирањето во инфраструктурата

•	 Зголемување на знаењето и вештините на вра-
ботените (обуки и тренинзи)

•	 Потреба од нови софтверски решенија и обез-
бедување на податоци

•	 Подобрување на управувањето со средствата 
во ЈКП

Модераторот по краткото преставување на АДКОМ 
ја отвори дискусијата, на која најпрво се обрати г-дин 
Клиф Хамер, претставник од Швајцарската амбаса-
да. Г-дин Хамер потенцираше дека Швајцарската 
Амбасада повеќе од 20 години активно работи  и 
финансира во секторот води, но и во делот за упра-
вување со отпадот и тоа е само еден од начините 
преку кои ги поддржува ЈКП. Голем број на инфра-
структурни проекти се имплементираат во државата, 
но при тоа се работи и на зајакнување на капаците-
тите со цел кадарот на ЈКП поуспешно да управува 
со истите. Г-дин Хамер потенцираше дека проектот 
„Регионална мрежа за развој на капацитетите за во-
доснабдување и санитарни услуги (RCDN)” израбо-
тува тренинг програма за управување и одржување 
на пречистителните станици за отпадна вода и преку 
истата АДКОМ од следната година ќе биде во мож-
ност да ја понуди на ЈКП и општините.  

Г-дин Филип Нелковски, УНДП, се обрати пред при-
сутните и ги информираше дека денешната тема на 
донаторската маса е во согласност со проектот кој 
тие го имплементираат, односно зајакнување на ка-
пацитети на општините. 

Проектот има за цел да им помогне на општините да 
изработат техничка документација за инфраструк-
турните проекти. Преку проектот се стреми општи-
ните, заедно со ЈКП  да обезбедат полесен пристап 
за нивните капитални инвестиции. 

Г-дин Лука Арас, претставник од Европската Делега-
ција информираше дека Делегацијата е еден од гла-
вите донатори во земјава, во различни области како 
што се водата и отпадот, поврзани со комуналните деј-
ности. Г-дин Арас потенцираше дека Европската Деле-
гација работи и на градење на пречистителни станици, 
но исто дека од голема важност е да се обезбеди и одр-
жливост на истите, односно преку зајакнување на ка-
пацитетите на кадарот кој управува со овие капитални 
инвестиции.
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Г-ѓа Арабена Паљоши Мемети, Јапонска Амбасада 
потенцираше дека досега се имплементирани над 100 
проекти од вкупен износ над 7,2 милиони евра преку 
нивната амбасада. Оваа година имавме потпишување 
на 10 грантови, каде крајните корисници беа ЈКП, а 
имплементаторите беа општините, рече г-ѓа Паљоши 
Мемети и притоа додаде дека ЈП „Солидарност“ Ви-
ница преку Јапонската амбасада аплицирале и доби-
ле проект преку кој набавиле возило. На разговорот 
се надоврза и г-дин Игор Христов, ЈП „Солидарност“ 
Виница при што информираше дека соработката со 
Јапонската Амбасада била одлична и ги повика и ос-
танатите колеги од ЈКП да аплицираат. Притоа г-дин 
Христов додаде ЈП „Солидарност“ Виница остварило и 
одлична соработка со Швајцарската Амбасада, преку 
која пак се гради колектор преку кој отпадната вода би 
се одвела во Кочанската пречистителна станица. 

 Г-ѓа Тања Томиќ, од МСИП проектот, информираше 
дека проектот работи на подобрување на општин-
ските услуги. Г-ѓа Томиќ посочи дека проектот овоз-
можува под заеми за општините за подобрување 
на инфраструктурата  во секоја општина, при што 
самата општина одлучува за каков тип на проект би 
ги искористила средствата.  Она за што во момен-
тов проектот обезбедува средства е било каков тип 
на инфраструктурни проекти. А со користење на под 
заемот, општина има можност да користи гранд од 
висина од  27% од договорот за изведба на по заем, 
информираше г-ѓа Томиќ Во моментот преговараат 
со банката за два можни проекти, од кои едниот за   
енергетска ефикасност, кој е во завршна фаза, а во 
врска со управување со тврдиот отпад, се уште се во 
фаза на истражување на конкретните потреби. 

Г-ѓа Теодора Поп Христов, претставник од ГИЗ ја 
повторно ја спомена програмата која се планира да 
се разработи проектот на “Регионалната мрежа за 
развој на капацитети (RCDN)”, а истата ќе биде во 
можност преку АДКОМ да се понуди на ЈКП.

Г-ѓа Љупка Димовска Зајков од Министерството за 
животна средина и просторно планирање, посочи 
дека секоја година се прават анализи на национал-
ната програма каде се утврдуваат недоследности 
и приоритетите, односно кои проекти се важни и на 
кои ќе се дава предност. Покрај финансирањето на 
проектите од страна на ЕУ и други донатори Минис-
терството подготвува и програми, како програмата 
за инвестиции во животната средина и програмата 
за води се можност за обезбедување на средства 
за спроведување на овие програми во комуналниот 
сектор за отпад и води. Г-ѓа Димовска Зајков посочи 
дека идејата за ваквата донаторска тркалезна маса 
е одлична можност, со цел и Министерството при 
донесување на одлуките за финансирање да биде во 
тек и усогласено. Предлогот на г-ѓа Димовска Зајков 
е да се воспостави еден систем на информации за 
сите проекти кои се планираат да се спроведуваат, 
со цел ЈКП и општините да бидат адекватно инфор-
мирани. 

Г-дин Славко Арсов од Министерството за земјоде-

лие, Управата за водостопанство посочи дека Ми-
нистерството е дел од голем број на проекти. При-
сутните беа информирани дека Управата работи на 
повеќе аспекти, односно не само на наводнување, 
туку и на водата за пиење, како и на целосното ме-
наџирање со истата. 

Г-ѓа Билјана Мицковска, Министерството за еконо-
мија, посочи дека Министерството во моментов ра-
боти на измена на законот за јавните претпријатија. 
Оформена е и работна група во која се вклучени за-
сегнатите страни, кака и АДКОМ. Досега Министер-
ството има добиено иницијативи од страна на  Ин-
ститутот за демократија, кој подготвил предлог, но од 
само од аспект за избор на членовите од управен и 
надзорен одбори и за директорите. 

Г-ѓа Линда Шакири, ЈП „Водовод и Канализација“ 
Скопје, ја поздрави иницијативата на АДКОМ во гра-
дењето на капацитетите, но и во организирањето на 
ваквата донаторска маса. Притоа од страна на г-ѓа 
Шакири беше посочено дека аплицирањето за сите 
проекти оди директно преку општините, што ги става 
ЈКП во многу незавидна ситуација, особено со во-
ведување на регулаторот на водните услуги каде во 
поднесената документација треба да бидат прика-
жани капиталните инвестиции на самото ЈКП. Беше 
посочено дека е потребно да се најде решение при 
што ЈКП би можеле директно да аплицираат на про-
ектите кои тие сметаат дека се важни и приоритетни. 

Г-дин Андреј Киров, ЈП „Водовод“ Кочани, додаде 
дека при измената на законот за јавните претприја-
тија е потребно да се додаде дејноста за продавање 
на електричната енергија, која ЈКП ја произведуваат, 
бидејќи засега тие не се во можност тоа да го напра-
ват поради ограничувањата во законот. 

Г-ѓа Станислава Додева, од Швајцарската Амбаса-
да информираше дека досега се констатирало дека 
секторот води се вклучени многу чинители, но не-
достасува добра координација помеѓу истите. Преку 
Швајцарската Амбасада уште од 2014 година била на-
правена анализа  и од страна на вклучениот експерт 
било предложено формирање на меѓу министерска 
работна група. Работната група би се состанувала 
два пати во годината и би ги дискутирале најважните 
работи кои се одвиваат во секторот, а за истото има и 
веќе подготвено деловник за работа.  Г-ѓа Додева по-
сочи дека АДКОМ може да го иницира формирањето 
на ваквата работна група. На дискусијата се надоврза 
и г-ѓа Томиќ, која предложи дека АДКОМ може да има 
позначајна улога во процесот на координацијата на 
институционалните фондови и меѓународните фон-
дови, со цел рамномерен бенефит од донаторските 
инвестиции на сите ЈКП во земјава.

Модераторот по дискусијата ги сподели следните 
заклучоци:

•	 Одржување на дијалогот помеѓу главните чини-
тели во секторот води е од голема значајност и 
потребно е истиот да продолжи и во иднина.  
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•	  Иницирање од страна на АДКОМ за форми-
рање на меѓу министерска работна група со 
цел подобро координирање на чинителите во 
секторот води.

•	 Потребна е институционална поддршка на АД-
КОМ, со цел да може да одговори на предизви-
ците кои се појавуваат пред ЈКП.

•	 Зајакнувањето на капацитетите на ЈКП се од 
огромна важност и истите треба да се гледаат 
како капитална инвестиција. Тренинг Центарот 
на АДКОМ продолжува со својата работа и пре-
ку обуките кои ги спроведува активно работи на 
зајакнување на капацитетите на своите членки. 
Засега истиот е поддржан од СЕКО и ГИЗ, пре-
ку проектот „Регионална мрежа за развој на 
капацитетите за водоснабдување и санитарни 
услуги (RCDN)”, но се очекува и да воспостави 
соработка и со другите донатори. 

27.02.2020 
Посета на  Асоцијација за заштита и 
зачувување на вода во Јужна Србија 
– WASS
На 27-ми февруари 20202 година, делегација од 
Директори на ЈКП, членки на АДКОМ предводе-
на од Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита 
Стојановска реализираше работна посета на Асо-
цијацијата во Јужна Србија од Ниш – WASS. Делега-
цијата од АДКОМ имаше претставници од ЈКП „Ко-
муналец“ Гевгелија, ЈКП „Солидарност“ Виница, ЈП 
„Водовод“ Куманово и ЈКП „Дервен“ Велес. Посетата 
беше организирана со цел зајакнување на соработ-
ката и размена на искуства помеѓу двете асоцијации.

На состанокот се дискутираше за начинот на рабо-
тењето на АДКОМ и WASS со оглед на тоа што две-
те асоцијации се дел од проектот кој се спроведува 
преку ГИЗ „Регионална мрежа за јакнење на капа-
цитетите во секторот водни услуги” (RCDN). Беше 
дискутиран начинот на реализација на активност-
ите, кои се дел од проектот и нивното значење кон 
членките на асоцијациите. За време на размената на 
искуства, претседателот на WASS г-дин Милош Ѓор-
гевиќ, ги запозна присутните во врска со услугите 
кои тие ги нудат на своите членки во делот на Јужна 
Србија.

02-04.03.2020

Три дневни обуки за спроведување 
на функционална анализа 
АДКОМ во соработка со Министерството за инфор-
матичко општество и администрација на Републи-
ка Северна Македонија организираше три дневни 
обуки за своите членки. Обуките беа организирани 
и се одржуваа во Академијата за стручно усовршу-
вање на административни службеници во состав 
на МИОА. Предавач на обуките од МИОА  беше г-ца 
Лаура Идризи. На обуките пред присутните вработе-
ни од ЈКП, во поголем дел од правниот сектор, беше 
претставена методологијата за изготвување на 
функционална анализа и законските обврски за на-
чинот на спроведување на истата.  Притоа на обуки-
те преку практични вежби беше претставен и модел 
за спроведување на функционална анализа со цел 
олеснување при изработка функционалната анали-
за во ЈКП.

ФЕВРУАРИ
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ФОТО ГАЛЕРИЈА
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МАРТ   2020

05.03.2020
Дваесетта седница на Управен одбор 
на АДКОМ
На 05-ти март 20202 година, во Виница беше одр-
жана дваесеттата седница на Управниот одбор на 
АДКОМ. На седницата се работеше согласно усво-
ениот дневен ред и беа разгледани минатите актив-
ности кои АДКОМ ги има реализирано помеѓу две 
седници на Управен Одбор. Присутните од страна на 
Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стоја-
новска, беа известени за организационите актив-
ности за единаесеттата меѓународна конференција, 
односно во врска со панел сесиите и под темите на 
истата. За време на дискусијата управниот одбор и 
тимот на АДКОМ едногласно се сложија дека пора-
ди новонастаната состојбата, предизвикана од ви-
русот КОВИД-19, конференцијата ќе одложи за во 
септември 2020 година. Но, доколку состојбата не 
се подобри конференцијата ќе биде организирана 
во мај или јуни 2021 година.

На седницата помеѓу другото се дискутираше  за ор-
ганизација и одржување на обуки од страна на АД-
КОМ за изработка на Бизнис планови и плановите 
за прилагодување на тарифите за вториот регулиран 
период за пријавените ЈКП како и за обуките за из-
работка на извештаите за малите ЈКП во следниот 
период. 

Членовите на Управниот Одбор на АДКОМ разгова-
раа и во врска со предизвиците при  набавка на орто-
фото карти. На оваа седница од страна на Управниот 
одбор беше дадена поддршка на АДКОМ, во делот на 
аплицирање на проекти од МСИП за истражувања и 
изготвување на студии и одржување на обуки.

Март/април 2020 
Преземени активности од страна 
на АДКОМ за време на вонредната 
состојба
Во време кога нашата држава се соочува со криза, 
предизвикана од вирусот КОВИД - 19,  ЈКП имаат 
клучна улога при снабдувањето на вода за пиење, 
како и одржувањето на хигиената и чистотата на те-
риторијата на целата држава. 

Со цел АДКОМ да ги подржи своите членки и да им 
помогне при реализирање на секојдневните работ-
ни обврски, се вклучи во следните активности:

•	 На 31.03.2020 год достави допис до Владата 
на Северна Република Македонија и Бирото за 
јавни набавки, во врска со истекувањето на ли-
ценците за јавна набавка. 

•	 На 31.03.2020 год достави допис до Владата 
на Северна Република Македонија, во врска 
со платите на ЈКП и предложи при евентуал-

ното носење на мерки за намалување на плати 
од страна на Владата на РСМ, да се земаат во 
предвид специфичностите на работите и услу-
гите кои ги извршуваат јавните комунални пре-
тпријатија, и истите да добијат посебен статус од 
другите деловни субјекти во јавниот сектор.

•	 АДКОМ ангажираше консултанти кои ги при-
лагодија и унифицираа алатките за прибирање 
на податоците и моделот за пресметување на 
тарифите за потребите на вториот регулиран 
период, а притоа се изработи и  упатство за ко-
ристење на овие алатки.

•	 Продолжување на роковите до 15-ти мај 2020 
год, за доставување на Бизнис Плановите (БП) 
и Плановите за прилагодување на тарифите 
(ППТ) од страна на ЈКП до  Регулаторна коми-
сија за енергетика и водни услуги (РКЕВУ). 

•	 Организирање и спроведување на обуки за на 
БП  и ППТ на ЈКП. Обуките се спроведуваат 
онлајн, со цел ЈКП да бидат поддржани во овој 
процес и да ги запазат сите законски обврски 
кон РКЕВУ. 

•	 На 01.04.2020 год достави барање до Технички-
от Премиер Оливер Спасовски, со цел да се 
одобри користење на бензин и нафта од др-
жавните резерви како и можноста да се даде 
помош во делот на заштитни средства (маски и 
ракавици) и средства за дезинфекција за сите 
ЈКП во државата.

•	 На 02.04.2020 год достави допис до Влада-
та на Северна Република Македонија, барајќи 
одговори на поставените прашања од страна 
на ЈКП, во врска со користење на годишните 
одмори, оправданото отсуство, како и покрена 
иницијатива за разрешување на  останатите 
прашања поврзани со плати и придонеси. 

•	 Во април 2020 год беше доставено барање до 
Владата на Северна Република Македонија со 
цел за истиот период да се одложи и примената 
на законот за отпис на камати и репрограми-
рање на долгови и трошоци на физички лица 
објавен во Службен весник на РСМ бр.31/2020 
од 10.02.2020 година. Притоа беа доставени 
прашања до Комора на извршители како да се 
изврши овој процес. 

•	 Прибирање на дополнителни податоци во врска 
со зголемениот обем на работа на ЈКП (дезин-
фекции, колку луѓе биле ангажирани, дали се ра-
боти во тек на работно време или дополнително 
и слични податоци), по доставеното барање од 
страна на  Владата за дополнување на Уредбата 
за исплата на додатоци и надоместоци на плата 
за вработените во јавниот сектор.

•	 На 13.04.2020 год достави допис до Владата на 
Северна Република Македонија, со цел допол-
нување на уредба со законска сила за ограни-
чување на исплатата на додатоци и надоместо-
ци на плата на вработените во јавниот сектор 
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за време на вонредна состојба. Притоа посочу-
вајќи во истата дека е неправедно да се ускра-
туваат додатоците и надоместоците од плата на 
вработените во ЈКП, кој вложуваат натчовечка 
напори за да излезат во пресрет на граѓаните и 
државата при справувањето на овој проблем.

•	 Единаесеттата меѓународна конференција 
„Модернизација и одржливост на комуналните 
услуги“ во организација на АДКОМ, поради со-
стојбата се одложи за во септември 2020 го-
дина. Но, доколку истата не се подобри конфе-
ренцијата ќе биде организирана во мај или јуни 
2021 година. 

Онлајн обуки за изработка на Бизнис Планови (БП) 
и Планови за прилагодување на тарифите (ППТ)

АДКОМ во соработка со Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги (РКЕВУ), преку својот 
тренинг центар започна со спроведување на обуки 
наменети за одговорниот тим во ЈКП за изработка 
на Бизнис планови (БП) и Планови за прилагоду-
вање на тарифите ППТ) за вториот регулиран пери-
од. 

АДКОМ со цел да ги поддржи своите членки во овој 
процес, изработи тренинг програма, дизајнирана 
според потребите на ЈКП преку која капацитетите 
на тимот во ЈКП ќе се зајакнат и истите ќе можат 
самостојно да ги изработат и достават БП и ППТ до 
РКЕВУ. Тренинг програмата вклучува тренери кои 
директно ќе му помагаат на тимот на ЈКП при изра-
ботка на сите потребни документи, а притоа во про-
грамата се предвидени и  домашни задачи за тимот 
на ЈКП.

Иако вонредната состојба наложи одложување на 
обуките, АДКОМ во март 2020 креираше дополни-
телен тренинг план, а од 2-ри април 2020 год за-
почна со спроведувањето на онлајн обуките. Според 
првичната тренинг програма беше предвидено да се 
одржат 4 обуки, но поради новонастаната состојба, 
бројот на истите се зголеми, со цел тимот на ЈКП да 
биде целосно поддржан за време на овој процес. 

На онлајн обуките се приклучија следните ЈКП: 

1. „Огражден“ Босилово 

2. „Дервен“ Велес 

3. „Долнени“ – Долнени 

4. „Комуналец“ – Кичево 

5. „Комуналец“ – Струмица 

6. „Комуналец“ – Свети Николе 

7. „Никола Карев“ – Пробиштип 

8. „Нискоградба“ – Битола 

9. „Плаваја“ - Радовиш

10. „Стандард“ – Дебар 

11. „Услуга“ – Берово 

12. „Илинден“ - Илинден

13. „Водовод“ – Битола 

14. „Солидарност“ – Виница

15. „Пролетер“ – Ресен

Притоа поради вонредната состојба од страна на 
РКЕВУ, ЈКП во соработка со АДКОМ, добија про-
должување на роковите до 15-ти мај 2020 год, за 
доставување на БП и ППТ. 
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03.04.2020
Онлајн размена на искуства на 
тема „Работа и одржување на 
пречистителни станици за отпадна 
вода“
На 03-ти април 2020 година мрежата Aquasan од 
Босна и Херцеговина, преку проектот „Регионална 
мрежа за развој на капацитетите за водоснабдување 
и санитарни услуги (RCDN)”, организираше размена 
на искуства на тема „Работа и одржување на пречис-
тителни станици за отпадна вода“ (ПСОВ).

Главната цел на размената на искуство беше да се 
овозможи единиците на локалната самоуправа и на 
ЈКП од Босна и Херцеговина да споделат искуства 
и да ја унапредат работата на ПСОВ, преку формал-
на размена на искуства, базирана на производот за 
градење на капацитетите, развиен од страна на про-
ектот RCDN и мрежата Aquasan.

На состанокот од страна на АДКОМ учество земаа 
Извршниот директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стоја-
новска и Тренинг Менаџерот на АДКОМ, г-ца Леа 
Павловиќ. 

15.04.2020
Онлајн работен состанок со тренинг 
менаџери/фокални точки
На 15-ти април 2020 год проектот „Регионална мре-
жа за развој на капацитетите за водоснабдување и 
санитарни услуги (RCDN)” организираше онлајн ра-
ботен состанок на кој членките на проектот, односно 
тренинг менаџерите/ фокалните точки од асоција-
циите на општините и ЈКП земаа учество. На соста-
нокот се дискутираа сите преземени активности од 
страна на асоцијациите за време на вонредната со-

стојба. Како претставник на АДКОМ беше Леа Пав-
ловиќ, Тренинг менаџер на АДКОМ/фокална точка 
на проектот RCDN. На состанокот од страна на АД-
КОМ беа презентирани сите преземени активнос-
ти преку кои АДКОМ ги подржува своите членки. 
Притоа беше споделена и добра пракса, односно 
дека АДКОМ направи тренинг план за организација 
и спроведување на онлајн обуки за изработка на 
Бизнис Планови (БП) и Планови за прилагодување 
на тарифите (ППТ), притоа беше формирана вибер 
група за размена на искуства за пречистителните 
станици за отпадна вода (ПСОВ), како и тоа дека АД-
КОМ работи на документи и материјали за настани-
те кои поради пандемијата беа одложени, со цел по 
подобрување на состојбата, веднаш да се започне со 
спроведување на истите. 

28.04.2020
Вебинар за непречено работење за 
време на криза 
На 28-ми април 2020 година претпријатието за 
води во Будимпешта (Budapest WaterWorks) органи-
зираше вебинар за непречено работење за време на 
криза.

Главни теми на вебинарот беа следните:

•	 Како да се промени дејствувањето за време на 
криза

•	 Како повторно да се вратиме во нормално 
дејствување по кризата

•	 Повторно замислете и откријте ги деловните 
активности, регулаторното и конкурентското 
опкружување

На вебинарот учество зема и тимот на АДКОМ. 
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