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СОСТАНОЦИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ДЕЛЧЕВО“ 
Извршната канцеларија на АДКОМ во улога 
на координатор во рамки на проектот 
„Унапредување на водоснабдувањето во 
Делчево”, проект кој се спроведува во соработка 
со Швајцарската консултантска куќа – EBS 
и истиот е поддржан од SECO, на неделно 
ниво беа организирани и одржувани по два 
онлајн работни состаноци со вработените во 
ЈКПД „Брегалница“ Делчево, ЈКП „Комуналец“ 
Пехчево и ЈКП „Услуга“ Берово. 

На состаноците од страна на консултантите 
тековно се работеше во делот на комерцијалната 
ефикасност и изготвување на Бизнис плановите 
за ЈКПД „Брегалница“ Делчево и ЈКП 
„Комуналец“ Пехчево.

11.01 и 15.01.2021 год. 

ОБУКИ НА ТЕМА: УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТЕН 
ЦИКЛУС (PROJECT CYCLE MANAGMENT - PCM)  
ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА GIZ – RCDN
АДКОМ во соработка со GIZ - RCDN ја поддржа серијата на работилници на која 
присуствуваа вработените во Извршната канцеларија на АДКОМ, г-ѓа Лолита 
Стојановска, г-ѓа Фани Карамиха Петрушева и г-ца Леа Павловиќ како и вработените 
од следните ЈКП: ЈКП „Водовод“Куманово, г-ца Габриела Ивановска и г-ѓа Весна 
Јакимовска, ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп г-ѓа Данче Цековска и Марјана 
Лозановска и ЈКП „Тетово“ Тетово г-дин Фатос Велиу. За спроведување на обуката 
одговорни беа вработени од проектниот тим на GIZ - RCDN. 

Главната цел на обуката беше насочена кон поддршка на извршната канцеларија 
на АДКОМ за зголемување на капацитетите во делот на управување со проекти, 
што во иднина ќе придонесе за долгорочна 
одржливост на асоцијацијата. 

Учесниците на оваа обука преку предавања 
беа запознени со начинот на изготвување на 
проектна документација која во иднина ќе 
послужи при аплицирање и спроведување на 
идни проекти.
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ОДРЖАНА ОБУКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДА И 
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОТПАДНИ ВОДИ – СО АКЦЕНТ 
НА РАБОТА ВО КРИЗА ОД ПАНДЕМИЈА НА КОВИД-19 

На 21-ви јануари 2021 година се одржа обука 
за Безбедност на вода и управување со кризи 
во ЈКП за водоснабдување и отпадни води – 
со акцент на работа во криза од пандемија на 
КОВИД-19, обуки кои се спроведоа преку проектот 
„Поддршка на општините и јавните комунални 
претпријатија за справување со кризата 
COVID-19”. На оваа работилница присуствуваа 
тимовите кои ги сочинуваат Кризните штабови 
на ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп и ЈКП 
„Комуналец“ Струмица. 

Одржаната работилицата е втора фаза на 
имплементација на проeктот преку практична 
работа на која учесниците работеа на 
Методологија за управување со кризи, ги 
разработуваа задачите и одговорностите на 
членовите на тимовите за управување со кризи во 
кои беа вклучени ЈКП „Водовод и Канализација“ 
Прилеп и ЈКП „Комуналец“ Струмица, преку 
следните функции кои ги имааат вработените: 
кризен менаџер, секундарна функција и 
технички асистенти. Посебен осврт беше даден 
на вежбата за управување со кризи – сценарио 
за пандемија на КОВИД-19 каде беа наведени 
улогите на сите членови на кризните тимови.

21.01.2021 год. 

СОСТАНОК НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА 
ОБРАБОТКА И КОНТРОЛА НА ВОДА НА АДКОМ 
СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО НА РСМ
На 21-ви јануари 2021 година се одржа онлајн состанок на кој беа поканети и 
учествуваа претставници од Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) и членови 
на Комисијата за обработка и контрола на вода на АДКОМ. На состанокот се 
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комунални претпријатија (ЈКП), кој допис се однесува на одредбите од Правилникот 
за безбедност и квалитет на водата за пиење со цел ЈКП да спроведат проценка 
на ризик имајќи ги во предвид резултатите од мониторингот, програмите кои 
се базирани на меѓународните стандарди EN1975-2 во однос на безбедноста на 
водата за пиење од водоснабдителниот објект со кој ЈКП стопанисуваат. Во текот 
на дискусијата од страна на членовите на комисијата за обработка и контрола 
на вода беше побарано од АХВ да го продолжи наведениот рок од девеесет 
денови за доставување на резултатите од причина што на подолемиот дел од 
вработените во лабораториите не им е во целост јасен начинот за изготвување 
на барањето.

На состанокот се донесе заклучок АДКОМ да организира онлајн состанок на кој 
ќе бидат поканети да учествуваат сите ЈКП со цел да бидат разрешени одредени 
нејаснотии при изготвување и доставување на барањето до АХВ. 

25.01.2021 год. 

СОСТАНОК НА ВРАБОТЕНИ ВО ЈКП И ПРЕТСТАВНИЦИ 
ОД КОМИСИЈАТА ЗА КОНТРОЛА И ОБРАБОТКА НА 
ВОДА НА АДКОМ 

По одржување на состанокот со Агенцијата за 
храна и ветеринарство (АХВ) на 21-ви јануари 
2021 година АДКОМ на 25-ти јануари 2021 
година организираше и одржа онлајн состанок 
со вработените од ЈКП. На состанокот присутните 
дискутираа и разменија искуства во делот 
на правилна изработка на документацијата 
за спроведена проценка на ризик на водата 
за пиење со вклучено резиме на резултатите 
од проценка, документација која секое ЈКП 
треба да ја изготви и достави до АХВ. Во 
текот на состанокот присутните наведоа дека 
за изготвување на целосната документација 
пожелно е да се побара од АХВ продолжување 
на рокот за доставување на материјалите во 
времетраење од девеесет дена. 

Исто така во текот на состанокот присутните 
дискутираа и дадоа предлог да се намали 

обемноста на материјалите кои треба да се изготвуват и достават до АХВ, и на тој 
начин резултатите на некои од параметрите кои се во форма на која не може да 
се направи проценка на ризик (на пр. се под граница на детекција или се во мали 
вредности кои очигледно дека не претставуваат ризик по безбедноста на водата 
за пиење) да бидат изготвени и доставени до АХВ.
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ОДРЖАНИ ОБУКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДА И 
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА  
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОТПАДНИ ВОДИ –  
СО АКЦЕНТ НА РАБОТА ВО КРИЗА ОД  
ПАНДЕМИЈА НА COVID-19

На онлајн платформата зоом беше спроведена 
обуката за Безбедност на вода и управување со 
кризи во ЈКП за водоснабдување и отпадни води 
– со акцент на работа во криза од пандемија 
на КОВИД-19, обуки кои се спроведоа преку 
проектот „Поддршка на општините и јавните 
комунални претпријатија за справување со 
кризата COVID-19”. На овие две едноденвни 
работилници присуствуваа тимовите кои ги 
сочинуваат Кризните штабови на КЈП „Водовод“ 
Кочани и ЈКП „Комуналец“ Неготино. 

Одржаните работилници беа дел од втората 
фаза на имплементација на проектот преку 
практична работа на која учесниците работеа 
на Методологија за управување со кризи, беа 
разработени задачите и одговорностите на 
членовите на тимовите за управување со кризи 
на КЈП „Водовод“ Кочани и ЈКП „Комуналец“ 
Неготино преку следните функции: кризен 
менаџер, секундарни функции и технички 
асистенти. 

Посебен осврт беше даден на вежбата за 
управување со кризи – сценарио за пандемија 
на КОВИД-19 каде беа наведени улогите на сите 
членови на кризните тимови.
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СЕДНИЦА НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АДКОМ

Седницата на Надзорниот одбор (Н.О) на АДКОМ 
се одржа на 03-ти февруари 2021 година на зоом 
апликацијата, согласно мерките од пандемијата 
КОВИД-19 кои се во нашата држава. На состанокот 
присуствуваа членовите на Н.О на АДКОМ и на 
седницата работеа согласно дневниот ред каде 
беше разгледана завршната сметка на АДКОМ 
за 2020 год. Членовите на Надзорниот одбор на 
АДКОМ едногласно ја усвоија завршна сметка за 
2020 година и без забелешки дадоа препорака истата да биде презентирана пред 
членовите на Управниот Одбор на АДКОМ, а потоа истата да биде дадена на 
усвојување пред Делегатите на Собранието на АДКОМ.

03.02.2021 год. 

ДВАЕСЕТ И СЕДМА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР НА 
АДКОМ

Дваесет и седмата седница на Управниот Одбор 
(У.О) на АДКОМ се одржа на 03-ти февруари 2021 
год. на оваа седница покрај членовите на У.О на 
покана на г-ѓа Лолита Стојановска присуствуваше 
и г-дин Тахир Хани, Заменик Генерален Секретар 
во Владата на Р.С.М. кој беше запознаен со 
состојбата во која се наоѓаат ЈКП. По дискусијата 
беше заклучено и Заменик Генералниот Секретар 
г-дин Хани побара од страна на АДКОМ да бидат 
доставени приоритетните законски решенија за 
подобрување на работењето на ЈКП, кој се заложи 
за побрзо усвојување на законските решенија 
по однос на одредени проблеми кои ги имаат 
ЈКП. Во продолжение на седницата присутните 
беа запознаени со минатите активности кои 
извршната канцеларија на АДКОМ ги има 
спроведено, извештајот за работењето на АДКОМ 
за 2020 год. и предлог финансовиот извештај 
-завршната сметка за 2020 год. Членовите на У.О 
на АДКОМ по презентацијата на предлог програмата за работа на АДКОМ за 2021 
год. и презентираниот предлог финансов извештај за 2021 год. истите едногласно 
беа увоени. На дваесет и седмата седница на У.О беше презентиран каталогот на 
обуки за ЈКП.
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ВТОРА РАБОТИЛНИЦА – ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ 
ВО КОМУНАЛНИОТ СЕКТОР ВО РСМ ЗА ПООТПОРНО, 
ИНКЛУЗИВНО И ОДРЖЛИВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
УСЛУГИ ЗА ГРАЃАНИ 

АДКОМ во соработка со ConPlusUltra, Виена и Балкан девелопмент солушнс 
(БДС) од Скопје го спроведе Проектот „Градење на капацитети во комуналниот 
сектор во Република Северна Македонија за поотпорно, инклузивно и одржливо 
обезбедување на услуги за граѓаните“. Активностите за организирање на 
работилницата се спроведуваа со финансирање од Австриската развојна соработка 
преку грант-шемата BACID (Градење административни капацитети во регионот на 
Дунав и Западен Балкан), управувана од Австриската асоцијација на градови 
и КДЗ Центарот за истражување на јавната администрација. Темата на втората 
работилница беше со фокус на Соларните фотоволтаични системи и општинското 
планирање на енергијата. Целта на оваа работилница беше претставниците од ЈКП 
да го прошират своето знаење и да зајакнат локалните капацитети за плановите 
за обновлива енергија и енергетска ефикасност.

 

10.02.2021 год. 

СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА DANUBIS DCM

На 10-ти февруари 2021 год. се одржа седница на Управниот одбор на Данубис DCM, 
на која АДКОМ имаше свој претставник. Целта на платформата Данубис DCM е да 
се овозможи институциите да ги собираат, валидираат, управуваат, и споделуваат 
податоците за активностите и индикаторите за комунални услуги за вода и отпадни 
води. На оваа седница беа донесени одлуки во врска со развојот и финансирањето 
на платформата на регионано ниво. Исто така присутните учесници на состанокот 
ја разгледаа тековната употреба на платформата и дискутираа за идните стратегии 
во врска со собирањето на податоци од инволвираните институции кои во нашата 
држава се ЈКП.
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ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АДКОМ 

Годишното Собрание на АДКОМ се одржа онлајн 
на 11-ти февруари 2021 год. и беше отворено 
од страна на Извршниот Директор на АДКОМ, 
г-ѓа Лолита Стојановска. На седницата на 
Годишното Собранието се работеше по следниот 
дневен ред: Избор на Верификациона комисија и 
Оверувачи на записник од одржаната седница на 
Собранието на АДКОМ, oбраќање на г-дин Зоран 
Горгиев, Претседател на АДКОМ, претставување 
на извештајот за работењето на АДКОМ во 
2020 год., разгледување на завршната сметка 
на АДКОМ за 2020 година, беше претставена 
Годишната Програма за работа на АДКОМ за 
2021 год. и финансов план за 2021 година и 
пред присутните делегати имаше промоција 
на програмите кој ги нуди Тренинг Центарот на 
АДКОМ. Делегатите ги усвоија сите документи од 
2020 год. и програмата за работа за 2021 година. 

12.02.2021 год. 

СЕДУМДЕСЕТ И ОСМАТА СЕДНИЦА НА 
КООРДИНАТИВНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  
НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (МСИП)

Специјалистот за финансиско управување на МСИП проектот г-ѓа Љубица 
Патлиџанкова ја отвори седумдесет и осмата седница на Координативниоткомитет 
на Проектот за подобрување на општинските услуги и наведе дека на седумдесет 
и осмата седница ќе се разгледува договорот за под-заем со Општина Куманово и 
резултатите од третиот повик за користење на средства од Вториот МСИП проект. 
Во врска со договорот за под-заем г-ѓа Патлиџанкова пред присутните наведе 
дека предвидено е склучување на договор за под-заем со Општина Куманово 
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услуги во Општина Куманово“. Со овој под-проект се планира набавка на вкупно 
дванаесет возила и машини за потребите на четирите јавни претпријатија во 
Општина Куманово и тоа: градежна машина комбиниран ровокопач - натоварувач; 
опрема за изнесување и депонирање на отпад; опрема за зимско одржување 
на сообраќајници; специјализирано возило за отстранување на непрописно 
паркирани возила на јавни површини; и опрема за изградба и одржување на 
дистрибутивната гасоводна мрежа на територијата на Општина Куманово. Сите 
возила и машини ќе бидат набавени од страна на општината, а потоа ќе им 
бидат предадени за користење на соодветните комунални претпријатија и тоа 
ЈП „Водовод“, ЈП „Чистота и зеленило“, ЈП Куманово паркинг и ЈП Куманово гас. 
Членовите на Координативниот комитет на МСИП проектот немаа забелешки во 
однос на предложениот текст на Договорот за под-заем со Општина Куманово и 
го усвоија истиот.

17.02.2021 год. 
ОДРЖАН РАБОТЕН СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД 
NEXTSENCE, АДКОМ И ЈП „ВОДОВОД“ БИТОЛА

На 17-ти февруари 2021 год. беше одржан 
онлајн работен состанок на кој присуствуваа 
претставници од Nextsence, вработените во 
извршната канцеларија на АДКОМ и вработени 
во ЈКП „Водовод“ Битола. Пред присутните беше 
презентирана платформата која има можност 
да го унапреди и олесни работењето на ЈКП 
„Водовод“ Битола. На работниот состанок беа 
презентирани алатките кои преку платформата 
би го олесниле работењето на ЈКП „Водовод“ Битола во делот на организација на 
состаноци и средби, начинот на поставување на материјалите на платформата и сл.

19.02.2021 год.

СОСТАНОК НА ТЕМА: АЖУРИРАЊЕ ЗА СТАТУСОТ НА 
RCDN - ЦД – ПРОГРАМИТЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Во организација на ГИЗ преку проектот - РЦДН 
на 19.02.2021 год. онлајн беше одржан работен 
состанок на кој се работеше по однос на 
ажурирање за статусот на РЦДН програмите за 
отпадни води на кој учествуваа претставници 
асоцијациите од регионот. Состанокот го водеше 
г-дин Хари Шутоски вработен во ГИЗ. На почетокот 
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од НАЛАС беа претставени избраните обучувачи 
за реализација на програмите за отпадни 
води во проектот на РЦДН. Целта на работната 
средба беше да се обезбедат информации за 
партнерските асоцијации за тековниот статус 
со развојот на програмите за РЦДН во делот на 
отпадните води. На состанокот присутните преку 
презентација од г-ѓа Аида Јусуфхоџиќ – вработена 
во Аквасан, Босна и Херцеговина, беа запознаени со ажурираните информации за 
тековниот статус со развојот на програмите на РЦДН за отпадни води и се водеше 
дискусија по однос на следите чекори и одговорности на учесниците.На состанокот 
од АДКОМ присуствуваше Извршниот Директор г-ѓа Лолита Стојановска.

19.02.2021 год.

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМА: НАЧИН НА ИСПОРАКА НА 
ОБУКИ НА ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ НА АДКОМ 
На 19.02.2021 година беше организирана еднодневна обука на тема: Начин на 
испорака на обуки на Тренинг центарот на АДКОМ. Тренер на оваа обука беше  
г-ѓа Даниела Бужаровска а во улога на ко-тренер г-ца Леа Павловиќ Менаџер на 
Тренинг Центарот на АДКОМ. Оваа обука беше организирана како продолжение 
на спреведената обука на 11ти и 14ти декември 2020 година на која учествуваа 
избраните тренери – модератори вработени во ЈКП членки на АДКОМ. На обуката 
учествуваа г-ѓа Весна Богеска, г-дин Стојан Ефтимов, г-дин Фатос Велиу, г-дин 
Игор Спасовски и г-дин Драган Чоробенски. Од страна на г-ѓа Бужаровска беше 
презентиран материјалот од предходната работилница на која пријавените 
учесници преку одржаната обука ги подобрија своите методолошки компетенции за 
квалитетно спроведување на обуката согласно утврдените стандарди за квалитет 
на Тренинг Центарот на АДКОМ.

На предходно одржаната дводневна обука во декември 2020 година, на учесниците 
им беше зададена вежба во која беше потребно да ги пополнат обрасците преку 
одредување на тема сродна до експертизата на учесникот и начинот како се изготвува 
курикулум, агенда, детален дизајн на агенда и покана за настан. За оваа обука 
учесниците предходно ги доставија своите вежби до Тренинг центарот на АДКОМ и 
тренерите ги дискутираа подготвените материјали. На одржаната обука учесниците 
разменуваа искуства и добри практики за квалитетно спроведување на обуката.
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ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА И ИСПОРАКА НА ОНЛАЈН 
ОБУКИ

На 22-ри февруари 2021 год. г-дин Крсте Крстов вработен во ЈКП „Комуналец“ 
Гевгелија како претставник од АДКОМ присуствуваше на онлајн обука на тема: 
Подготовка и испорака на онлајн обуки во организација на НАЛАС. Целта на 
организација на оваа обука беше претставување како да се организира успешна 
обука / тренинг преку интернет и беа опфатени следните специфични цели: 
идентификување на клучните предизвици при организирање на онлајн тренинг, 
однесувањето и ставот на тренерот за време на презентирањето, техничките 
барања (аудио,осветлување и сл) дизајн на тренингот ,интерактивни алатки 
за вклучување на учесниците во дебата и кои формати се на расоплагање за 
тренингот. Обуката ја водеше г-дин Штефан Фридрих од Германија во улога на 
тренер кој своето огромно искуство и знаење на интересен начин го презентираше 
пред учесниците.

12.02 и 26.02.2021 год. 

ОБУКИ НА ТЕМА: УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТЕН 
ЦИКЛУС (PROJECT CYCLE MANAGMENT - PCM) ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА GIZ - RCDN

На втората работилница присуствуваа 
вработените во Извршната канцеларија на 
АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска, г-ѓа Фани 
Карамиха Петрушева и г-ца Леа Павловиќ како 
и вработени во следните ЈКП: ЈКП „Водовод“ 
Куманово, г-ца Габриела Ивановска и г-ѓа Весна 
Јакимовска, ЈКП „Водовод и Канализација“ 
Прилеп г-ѓа Данче Цековска и Марјана 
Лозановска и ЈКП „Тетово“ Тетово г-дин Фатос 
Велиу. На втората обука која беше одржана 
онлајн се работеше на начинот како да се 
изготви краток опис на проектот, како да се 
разбере во целост начинот на аплицирање на 
проекти на ЕУ и кои се главните точки како да 
се развие апликацијата и како да не се прават 
грешки при изготвување на апликацијата. Исто 
така на третата работилница која се одржа на 
26-ти февруари 2021 год. се работеше на тема: 
теорија на промена на резултати, како да се 
опишуваат и вклучуваат теории на промени 
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На работилницата учесниците работеа како да 
се идентификува целта на проектот и како да 
се развива истата во текстот, како се пишува 
делот на развој на проектот, резултатите кои ќе 
се постигнат со спроведување на проектот.

26.02.2021 год. 

СЕДУМДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕДНИЦА НА 
КООРДИНАТИВНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (МСИП)

Главниот координатор на Вториот МСИП проект г-ѓа Тања Томиќ ја водеше 
седумдесет и деветата седница на Координативниот комитет на вториот проект за 
подобрување на општинските услуги. На почетокот на седницата пред присутните 
г-ѓа Томиќ објасни дека во рамките на третиот повик кој беше објавен во септември 
2020 година, одобрени се проектите на дванаесет општини. На седница беа 
разгледани првите договори за под-заем од третиот повик кои се однесуваат на 
општините Валандово, Зелениково, Карпош и Ѓорче Петров. Воедно на седницата 
беше разгледан договорот за под-заем со Општина Сопиште, но со оглед на фактот 
што Светска банка се уште има одредени коментари на Документот за оценка на 
проектот на оваа општина, одлучено беше неговото разгледување да се остави 
за следната седница. Членовите на Координативниот комитет на вториот МСИП 
проект немаа забелешки во однос на предложениот текст на договорот за под-
заем за наведените општини и истите беа усвоени.

02.03.2021 год. 

ТРЕНИНГ ОБУКИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА 
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска и г-дин Ромео Ивановски 
учествуваа на трите обуки организирани од страна на Министерството за економија 
на Р.С.М во соработка со Светска Банка, во рамките на процесот на изработка 
на нов Закон за јавно приватно партнерство. Трите обуки беа организирани и 
одржани за вработени во јавниот сектор, кои се занимаваат и работат на проекти 
за воспоставување на јавно приватно партнерство (ЈПП). Целта на одржаните 
обуки беше запознавање со процесот на изготвување на проекти за ЈПП, односно 
за процесите на проценка и фазите на имплементација, преку презентација на 
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се одржаа на 02.03, 04.03 и 09.03.2021 год. Темите кои беа обработени на 
работилниците беа: Упатства за подготовка и имплементација на проекти за ЈПП, 
економска евалуација, проценка на вредност, преглед на финансирање на проект, 
предложени ЈПП инструменти и преглед на фискални обврски и проценка на 
непредвидени обврски.

04.03.2021 год. 

РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ 
ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ 
ЗА 2020 ГОДИНА И УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ВОДНИ 
УСЛУГИ СО ПРЕДЛОГ ТАРИФИ ЗА ВТОР РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 
2020-2024 ГОД ЗА ЈКП КОИ ОПСЛУЖУВААТ НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА ВО ЕЛС СО ПОД 10.000 ЖИТЕЛИ

АДКОМ за своите членки организираше и одржа 
онлајн работилницата која се одржа на 04-ри март 
2021 година и на истата учествуваа претставници 
од Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги (РКЕВУ) г-ѓа Андријана Нелкова – Чучук 
и г-дин Шамил Реџепи кои во своите излагања 
ги запознаа присутните согласно известувањето 
од РКЕВУ за рокот за доставување на Годишните 
извештаи за спроведување на утврдената тарифа 
за водна услуга и реализацијата на Планот за прилагодување и Бизнис планот 
за 2020 година кој е до 15.03.2021 година. Исто така претпријатијата даватели 
на водни услуги во општините под 10.000 жители, треба да достават Барања за 
утврдување на тарифи за водни услуги, со предлог тарифи за Вториот регулиран 
период 2022-2024 год. АДКОМ за своите членки со цел да им обезбеди поддршка 
во процесот на подготовка на Годишните извештаи за 2020 година и подготовката 
на Барањата за утврдување на тарифи за Вториот регулиран период (ЈКП во ЕЛС 
под 10.000 жители) планира да организира два типа на обуки за ЈКП и тоа: 1) 
Обука за изготвување на Годишен извештај за спроведување на утврдената тарифа 
за водна услуга и реализацијата на Планот за прилагодување и БП за 2020 година 
и 2) Обука за изготвување на Барањата за утврдување на тарифи за водни услуги 
за периодот 2022-2024 (ЈКП во ЕЛС под 10.000 жители).
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ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА 
ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА И РЕАЛИЗАЦИЈА  
НА ПЛАНОТ ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА  
БИЗНИС ПЛАНОВИТЕ

АДКОМ на 11-ти март 2021год. организираше 
онлајн обука за изработка на Годишниот 
Извештај (ГИ) за спроведување на утврдената 
тарифа за водна услуга и реализација на Планот 
за прилагодување на Бизнис Плановите (БП). 
Целта на организирање на оваа обука беше да 
се зајакнат капацитетите на ЈКП за самостојна 
изработка на ГИ и планот за прилагодување на 
БП. На онлајн обуката од страна на консултантот 
г-ѓа Даниела Буџаровска пред присутните 
беа презентирани општите насоки преку 
презентирање на структурата на ГИ и алатките 
за помош во изготвување на ГИ. Исто така на 
работилницата беа претставени и податоците 
за изработка на табелата за потребите на ГИ 
преку основните податоци, количините на вода, 
грижа за потрошувачите како и финансиските 
извештаи. Во делот на изработка на БП на 
присутните им беше претставен и начинот за 
подготовка на БП. 

12.03.2021 год. 

ОСУМДЕСЕТТА СЕДНИЦА НА КООРДИНАТИВНИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
УСЛУГИ – МСИП

Г-ѓа Љубица Патлиџанковска, Специјалистот за финансиско управување на вториот 
МСИП проект ја отвори седница на Координативниот комитет на МСИП и пред 
присутните членови на комитетот истакна дека на седницата ќе се разгледуваат 
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повик, како и договорите за грант на општините Тетово, Липково, Кавадарци и 
Кисела Вода. Присутните членови на Координативниот комитет на вториот МСИП 
проект по однос на презентираните договори за наведените општини немаа 
забелешки и истите беа усвоени без забелешки.

17.03.2021 год. 

СОСТАНОК НА КОНСУЛТАНТИ, ТРЕНЕРИ И ФОКАЛНИ 
ТОЧКИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА RCDN – ДЕЛ 
ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА 
ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ ВО РЕГИОНОТ

На состанокот во организација на ГИЗ – 
РЦДН програмата на 17-ти март 2021 год. од 
страна на Извршната канцеларија на АДКОМ 
присуствуваа г-ѓа Лолита Стојановска и г-ѓа 
Линдита Шакири како фокална точка на АДКОМ 
за оваа програма. На состанокот присуствуваа 
и претставници од другите здруженија од 
Западен Балкан. Целта на одржување на 
состанокот беше да се иницира процесот на 
пренесување на развиените ЦД програми на 
национално ниво, да се зголеми сопственоста 
на националните здруженија како и 
номинираните обучувачи. Г-дин Хари Шутовски 
вработен во ГИЗ, одговорен за спроведување 
на оваа програма во текот на состанокот ги 
појасни клучните елементи на програмите: 
целните групи, методологијата, времетраењето 
како и форматите и содржините на развиените 
ЦД материјали.
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ОДРЖАНИ ТРИ ДНЕВНИ ОБУКИ ЗА ЧЛЕНКИТЕ  
НА АДКОМ ЗА ПОДДРШКА ПРИ ИЗГОТВУВАЊЕ  
НА БИЗНИС ПЛАНОВИ И ПЛАНОВИ  
ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА  
ВТОРИОТ РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2022 – 2024 ГОД. 

Со цел да излезе во пресрет во работењето 
на своите членки АДКОМ преку својот 
Тренинг Центар организираше и одржа 
три дневни обуки за јавните комунални 
претпријатија (ЈКП) кои имаат законска 
обврска за изготвување на Бизнис Плановите 
и Плановите за прилагодување на тарифите 
за вториот регулиран период 2022-2024 
година за јавните комунални претпријатија 
од Општини со 10 000 еквивалент жители. 
На обуките присуствуваа вработени во ЈКП 
кои директно ќе учествуваат во изготвување 
на БП и ППТ. Основната цел на АДКОМ при 
организација на обуките беше да се зајакнат 
капацитетите на ЈКП за самостојна изработка 
на БП и ППТ за вториот ргулиран период 2022-
2024 год. преку запознавање со структурата 
на БП, алатките за анализа на податоците 
за изработка на тарифниот модел и кои 
податоци и на кој начин треба да се внесуваат 
во алатките за анализа на податоците за 
изготвување на тарифниот модел.

23.03.2021 год. 

ДВАЕСЕТ И ОСМА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР  
НА АДКОМ 

Дваесет и осмата седница на Управниот одбор (У.О) на АДКОМ се одржа онлајн 
на 23-ти март 2021год. На оваа седница членовите на У.О беа запознаени со 
реализираните активности на Извршната кацеларија на АДКОМ во период помеѓу 
две седници на У.О. Присутните членови на У.О на оваа седница дискутираа по 
однос на изготвениот допис за сублимираното мислење од јавните комунални 
претпријатија (ЈКП) за проблеми поврзани со законската регулатива кои се 
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Фондот за пензиско и инвалидско одигурување, Фондот за здравствено 
осигурување и Фондот за води. На седницата од страна на Извршниот Директор 
на АДКОМ. г-ѓа Лолита Стојановска беше претставена информацијата за текот 
на активностите за апликација на проектот: „Зајакнување на капацитетите на 
здружението за обезбедување на одржливо снабдување со вода и канализација 
– WSS во Р.С.Македонија” во соработка со ГИЗ – РЦДН. Членовите на У.О беа 
запознаени со идните активности кои вработените во Извршната канцеларија на 
АДКОМ ќе ги реализираат во следниот период.

24.03.2021 год. 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОЕКТ: АДАПТАЦИЈА КОН 
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНОТО 
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКО ОД ПОПЛАВИ ВО 
ДРИМСКИОТ СЛИВ 

АДКОМ во соработка со Германското друштво 
за интернационална соработка (ГИЗ) е во 
континуирана соработка со цел поддршка на 
јавните комунилни претпријатија во зајакнување 
на капацитетите и подобрување на услугите. 
ГИЗ Проектот за адаптација кон климатските 
промени и прекугранично управување со 
ризикот од поплави во Дримскиот слив дава 
можност за поддршка преку инструментот 
“Cash for Wok”. На 24-ти март 2021 год. се одржа информативна онлајн средба 
на која беше презентиран проектот и начинот на имплементација со кој преку 
чистење на речните канали ќе има зголемување на капацитетот на протекот на 
вода, намалување на ризикот од поплавување како и можност за пошумување на 
ерозивнити области во нашата држава. Во реализација на активностите на овој 
проект АДКОМ ќе биде во улога на координатор. Преку презентацијата од страна 
на г-ѓа Николета Богатиновска, вработена во ГИЗ пред присутните беа претставени 
условите за реализација на активностите а главна цел е вклучување и ангажирање 
на ранливите групи - невработено работоспособно население за извршување на 
мануелните работи (копање, засадување) во рамките на релевантната општина, 
како солидарна мерка во време на пандемијата КОВИД-19.
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ОДРЖАН РАБОТЕН СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД 
ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА (IDSCS) ОД СКОПЈЕ 

Вработените во извршната канцеларија на 
АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска и г-ѓа Фани 
Карамиха Петрушева одржаа состанок со 
претставниците од Институтот за демократија 
г-дин Миша Поповиќ и г-дин Марко Панковски. 
На состанокот се дискутираше по однос на 
Студијата за јавни политики за управување 
со кризи која Институтот ја подготвува со 
поддршка на Британската Амбасада во Скопје. 
Г-дин Поповиќ на состанокот истакна дека целта на изработка и публикување 
на оваа студија на јавни политики е да се разработи и процени поставеноста 
на системот за управување со кризи. Преку истата ќе се обезбеди можност да 
се дојде до соодветни препораки за негов развој преку преглед на правната 
и институционалната поставеност на системот за управување со кризи, 
надлежностите на општините, идентификација на системските празнини и 
предизвици, последиците на пандемијата на КОВИД-19 врз функционирањето 
на општините, испораката на услугите до граѓаните и справувањето со кризата, 
како и компаративен преглед на искуствата од регионот на Западен Балкан. Г-ѓа 
Лолита Стојановска ги запозна претставниците од Институтот за демократија 
дека АДКОМ веќе една година ја реализира програмата за Безбедност на вода и 
управување со кризи во ЈКП за водоснабдување и отпадни води, програма во која 
учествуваа четири ЈКП а со започнување на пандемијата КОВИД-19 во нашата 
држава беа одржани дополнителни обуки на тимовите од четирите ЈКП со посебен 
акцент на работа во криза од пандемија на КОВИД-19, обуки кои се спроведоа 
преку проектот „Поддршка на општините и јавните комунални претпријатија за 
справување со кризата COVID-19” – ГИЗ.

05.04.2021 год. 

ИСПРАТЕНИ БАРАЊА ОД ИМЕТО НА ЧЛЕНКИТЕ НА 
АДКОМ ДО РЕСОРНИ МИНИСТЕРСТВА И ИНСТИТУЦИИ 

АДКОМ согласно претходно водените разговори со претставници на Владата на 
Република Северна Македонија, а во име на своите членки – Јавните Комунални 
Претпријатија, достави поединечни барања до Владата на РСМ, Фондот за здравствено 
осигурување, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Министертвото за 
животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Министерството за транспорт 
и врски, Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република 
Македонија (МЗШВ), Министерството за економија, Министерството за финансии и 
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пречки со цел да се формира работна група каде би учествувале претставници од 
Министерствата и институциите и претставници од АДКОМ. 

06.04.2021 год. 

РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ ВО РАМКИ НА 
ПРОЕКТОТ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО 
ВО ДЕЛЧЕВО 
Во рамки на проектот „Унапредување на 
водоснабдувањето во Делчево“, проект кој АДКОМ 
го спроведува во соработка со Швајцарската 
консултантска куќа (EBS) и поддржан од SECO во 
текот на месец април 2021 година беа одржани 
по два неделни состаноци со вработените во ЈКП 
вклучени во проектот. Ангажираните консултанти 
г-дин Радо Русев и г-дин Јане Вртески редовно 
секоја недела ги одржуваа онјалн работните 
состаноци со вработените во ЈКПД „Брегалница“ 
Делчево, ЈКП „Комуналец“ Пехчево и ЈКП „Услуга“ 
Берово. На состаноците се работеше во делот на 
комерцијалната ефикасност како и насоки за 
изработка на бизнис план на ЈКП.

08.04.2021 год. 

ОБУКА НА ТЕМА: ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ СО 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ – ВОДА И ОТПАД
Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска на 08-ми април 2021 година 
присуствуваше на онлајн обука на тема: Поврзани сектори со климатски промени – 
вода и отпад во организација на Министерството за животна средина и просторно 
планирање – МЖСПП, обука поддржана од УНДП и ГЕФ. Целта на одржување на 
оваа обука беше да се обезбедат информации за засегнатите општествени чинители 
околку поврзувањето на секторите за вода, отпад и климатските промени. На обуката 
како претставник од Министерството за животна средина и просторно планирање 
на Р.С.Македонија (МЖСПП) учествуваше г-ѓа Ана 
Каранфилова Мазневска, Раководител на одделот за 
управување со отпад. Г-ѓа Мазневска пред учесниците 
на обуката го претстави националниот контекст – 
Постоечката и планирана политика и стратешката 
рамка за темата со ангажман на институциите околу 
оваа тематика и националниот напредок.
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ОСУМДЕСЕТТА СЕДНИЦА КООРДИНАТИВЕН КОМИТЕТ 
МСИП 
На осумдесетатта седница на Координативниот комитет на МСИП проектот 
присуствуваше членот на комитетот од АДКОМ г-ѓа Фани Карамиха Петрушева. 
Главниот координатор на Вториот МСИП проект г-ѓа Тања Томиќ ја отвори осумдесет 
и првата седница на Координативниот комитет на Вториот проект за подобрување 
на општинските услуги и пред присутните наведе дека седницата е предвидено 
разгледување на договорите за под-заем на општините Неготино и Чешиново и 
Облешево кои аплицирале на третиот повик во рамки на Вториот МСИП, како и 
апликациите за под-заем на општините Чаир, Велес, Свети Николе и Брвеница исто 
така од третиот повик и апликациите за грант на општините Гази Баба, Струмица и 
Пехчево. По претставување на договорите и под договорите од страна на г-ѓа Томиќ 
членовите на Координативниот комитет без забелешки ги усвоија истите.

16.04.2021 год. 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНА ГРУПА 
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

АДКОМ до неколку ресорни министерства и институции со кои е во постојана 
континуирана соработка испрати барање во кое беше наведена потребата од 
номинирање на вработен кој ќе биде во редовна комуникација со вработените 
во Извршната канцеларија на АДКОМ за прашања и проблеми кои се однесуваат 
од комуналната сфера и ќе биде член на работна група во АДКОМ за комунални 
дејности. Членовите на оваа работна група ќе бидат вклучени во активностите кои 
АДКОМ ги реализира кон своите членки, преку континуирани контакти со членовите 
на работната група и ќе се реализира можноста за континуирана информираност 
во делот водоснабдување и отпад кои ЈКП ги имаат како основни дејности.

22.04.2021 год.

СОСТАНОК НА КОМИСИЈА ЗА 
КОНТРОЛА И ОБРАБОТКА НА 
ВОДА НА АДКОМ 

Членовите на комисијата за контрола и обработка 
на вода во состав на АДКОМ состанокот го 
одржаа онлајн на 22-ри април 2021 год. 
Присутните согласно првата точка од дневниот 
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заклучоци од одржаниот состанок на 20.04.2021 година на тема: Проблем со 
тендерски постапки за избор на институција за вршење на анализи на вода. По 
исцрпната дискусија членовите на комисијата донесоа заклучок и ги задолжија 
вработените во ЈКП „Водовод“ Куманово г-дин Тони Јовчевски и г-ѓа Тања Томиќ 
да подготват материјал, кој ќе даде насоки за измена на законските регулативи во 
сегментот од работата на водоснабдувањето на населението со вода за пиење. По 
изготвување на материјалот истиот ќе биде доставен до членовите на Комисијата 
за правни работи на АДКОМ за финализирање на текстот и препраќање до 
ресорното министерство. По однос на втората точка од дневниот ред по однос на 
изготвување на Програма за работа на Комисијата за обработка и контрола на 
вода за 2021 год. присутните членови се сложија своите предлози меѓусебно да ги 
разменат и на следниот состанок на комисијата да се изготви предлог програма 
за за 2021 год.

22.04.2021 год. 

СОСТАНОК НА КОМИСИЈА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  
НА АДКОМ 

На 22-ри април 2021 година се одржа состанок на 
членовите на комисијата за Водоснабдување на 
АДКОМ. На состанокот присутните разговараа за 
тековните активности и новини кои се актуелни 
во Секторот водоснабдување и канализација. 
Присутните се сложија дека на следниот состанок 
ќе дискутираат за изготвувањето на Програмата 
за работа на комисијата.

23.04.2021 год. 

ОДРЖАН СОСТАНОК СО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР НА 
МЖСПП

На покана на Извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска на 23-ти 
април 2021 год. се одржа работна средба со Државниот Секретар на Министерството 
за животна средина и просторно планирање на РСМ (МЖСПП), г-ѓа Каја Шукова. 
На состанокот се разговараше за активностите кои Министерството ги планира, 
а се во делокруг на работењето на ЈКП и е во рамките на водоснабдувањето, 
одведувањето на урбани отпадни води како и управувањето со отпадот. На 
состанокот се дискутираше и за тековните проекти кои МЖСПП ги има во овој 
период.
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ДВАЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР 
НА АДКОМ

Дваесет и деветата седница на Управниот одбор 
(УО) на АДКОМ се одржа онлајн на 26.04.2021 
год. присутните членови на У.О дискутираа 
по единствената точка од дневниот ред, за 
впишување на АДКОМ во Централниот регистар 
на РСМ – физички лица кои на друг начин 
остваруваат контрола над правното лице (регистар 
на вистински сопственици). Извршниот Директор 
на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска ги извести 
присутните дека по извршени консултации со 
адвокати и присуство на работилници на оваа 
тема потребно е да се изврши ова впишување 
во Централниот Регистар. Членовите на У.О на 
АДКОМ беа известени дека според Статутот треба 
да се впишат Претседателот на АДКОМ Г-дин 
Зоран Горгиев и Извршниот Директор на АДКОМ 
г-ѓа Лолита Стојановска како законски застапник. 
По образложението од страна на г-ѓа Стојановска 
присутните членови на Управниот одбор на АДКОМ едногласно донесоа Одлука за 
регулирање на оваа обврска на АДКОМ спрема Централниот Регистар.

27.04.2021 год.

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 
СТРАТЕГИЈА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД 2021 – 2031

На покана на Министерството за локална 
самоуправа на РСМ на 27-ми април 2021 година 
Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита 
Стојановска учествуваше на онлајн јавната 
расправа која беше организирана за Нацрт 
извештајот за оценка на животната средина за 
Стратегијата за регионален развој на РСМ за 
период 2021- 2031 година.
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СОСТАНОК НА КОМИСИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  
НА АДКОМ 

Состанокот на Комисијата за човечки ресурси 
на АДКОМ се одржа на 28-ми април 2021 
год. онлајн состанокот го водеше Извршниот 
Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска. 
Присутните членови на Комисијата за 
човечки ресурси на состанокот во делот на 
тековните активности и новини дискутираа 
по однос на информациите кои ги имаат во 
делот на подготвените и усвоени измени на 
Законот за јавна администрација и побараа 
состанок со претставник од Министерството за 
информатичко општество и администрација 
(МИОА). На состанокот би се разгледувале 
измените во одредени членови од Законот 
и начинот на спроведување на измените во 
пракса. Дел од членовите на Комисијата ги 
споделија своите искуства при начинот на 
спроведување на функционалната анализа, 
постапката и висината на исплата при заминување во пензија на вработен од 
ЈКП, промена на работно место за вработен кој има намалено работно време 
поради здравствени причини и др. На состанокот се дискутирше за одредени 
измени на Правилникот за систематизација спроведен во дел од ЈКП каде биле 
извршени промени во работните места. Во дискусијата присутните се осврнаа 
на проблемите со кои се соочуваат согласно постоечкиот колективен договор 
и се сложија дека е потребно да се иницира работна средба со претставници 
од СУДКОЗ и ККС. По однос на изработка на Програма за работа на комисијата, 
членовите се сложија да достават предлози по меил до АДКОМ за изработка 
на програмата на комисијата, со цел истите на следниот состанок на бидат 
разгледани како би можела истата да биде изготвена. На состанокот беа донесени 
следниве заклучоци: да се организира состанок со претставник од МИОА по 
однос на усвоените измени на Законот за јавна администрација и да се достави 
предлог до МИОА во кој ќе се побара во постоечките систематизации на ЈКП да 
се вметне процент на работни места кој ќе се однесува на вработени кои се со 
намалена работна способност со цел да не се бара измена на систематизација и 
согласност од МИОА, кога ќе треба вработените да се преместат на друго работно 
место т.е со скратено работно време.
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СОСТАНОК НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 
ОТПАДИ ВОДИ

Првиот состанок на новоформираната Комисија 
за прочистување на отпадни води на АДКОМ 
го одржа својот прв состанок и на истиот 
беа поканети да присуствуваат вработени во 
пречистителните станици кои функционираат 
во моментот во ЈКП. Од страна на Извршниот 
Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска 
присутните беа запознаени дека за непречено 
функционирање на комисијата потребно е да 
биде избран претседател и заменик претседател на комисијата и предлогот ќе 
биде разгледан на следниот состанок. На состанокот присутните во дискусијата 
согласно спецификата на работењето и активностите кои ги спроведуваат 
во работењето се сложија дека во текот на следниот месец би требало да се 
организира работна средба на терен на некоја од пречистителните станици на 
која ќе бидат разменети одредени искуства кои се спроведуваат во работењето 
и средбите би се организирале според технологиите кои се применуваат во 
пречистителните станици. Темите за следните состаноци ќе се одредуваат 
согласно моменталните потреби и тековните проблеми за размена на искуства на 
вработените во пречистителните станици. На состанокот беа донесени следните 
заклучоци: да се организира средба на терен на пречистителна станица, на 
која средба ќе се разменат одредени искуства и новини кои се применуваат во 
работењето и да се достват предлози за изработка на програмата за работа на 
комисијата за 2021 година.

29.04.2021 год. 

РАБОТЕН СОСТАНОК НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 
ИЗВРШНАТА КАНЦЕЛАТИЈА НА АДКОМ СО 
ПРЕТСТАВНИЦИ ОД КОМПАНИЈАТА NEXTSENCE 

Вработените од АДКОМ на 29-ти април 2021 година присуствуваа на состанок 
со претставници од компанијата Next sence. Целта на одржување на состанокот 
беше вработените во Извршната канцеларија на АДКОМ да се запознаат детално 
со начинот на функционирање на платформата која се изработува за тековното 
работење на АДКОМ на која ќе се поставуваат документи при одржување на 
состаноци и обуки кои се одржуваат онлајн.
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ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРИТЕ  
НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА  
ЧЛЕНКИ НА АДКОМ 
На 05-ти мај 2021 година се одржа онлајн работен 
состанок на кој беа поканети и присуствуваа 
генералните директори на јавните комунални 
претпријатија (ЈКП) членки на АДКОМ. Целта 
на оваа работна средна беше да се претстават 
планираните активности на АДКОМ за период мај 
– август 2021 година. Присутните беа известени за 
следните активности: започнување на изработка 
на Анализа на водниот сектор-проект кој ќе се 
спроведува од програмата на Министерството 
за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП), ќе се работи на изработка на програма 
за поддршка и соработка со малите ЈКП преку 
формирање на работна група од вработени во 
малите ЈКП за изработка на Анализата како 
ресурсни лица. Во следниот период присутните 
беа известени дека ќе се работи на спроведување 
на Проект за чистење на канали-спречување на 
поплави во соработка со ГИЗ. Во период мај – јуни ќе се изготвува позициски 
документ за законските пречки во работењето на ЈКП и ќе се формира работна 
група за лобирање пред локалната и централната власт.Во периодот што следи 
вработените во Извршната канцеларија на АДКОМ со поддршка на членовите на 
комисиите во склоп на АДКОМ ќе се изготвуваат годишни работни планови за 
работа на комисиите на АДКОМ, во соработка со IAWD и Светска Банка ќе започнат 
активностите за бенчмаркинг. По формирање на работната група со претставници 
од ресорните Министерства и институции за комунални прашања ќе се организира 
состанок со номинираните лица. Преку изготвување на дата база на податоци 
на млади лица вработени во ЈКП во секторите вода и отпад ќе се работи на 
мобилизрање а млади проефесионалци кои работат во овие сектори. Како една од 
позначајните активности која се планира да се спроведе во месец јуни вработените 
во АДКОМ ќе работат на воспоставување на интегриран План за безбедност на 
вода и управување со кризи во рамките на Јавните комунални претпријатија во 
соработка со Центарот за управување со кризи на Република Северна Македонија 
(ЦУК). Преку ангажирање на консултанти се планира да се изготви Прирачник 
за вработените од ЈКП кој прирачник ќе вклучува Закони, упатства, рокови за 
поднесување на документи и сл. Присутните генерални Директори на работната 
средба беа известени дека во средина на месец јуни ќе се работи на дефинирање 
на приоритетни теми за организирање на тематски тркалезни маси фокусирани 
кон потребите на малите ЈКП преку изготвување на Акционен план за соработка со 
малите ЈКП согласно изготвениот документ. 
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ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА IAWD 
На покана од IAWD на 05-ти мај 2021 година како претставник од АДКОМ 
присуствуваше г-ѓа Фани Карамиха Петрушева на онлајн седницата на Генералното 
Собрание на IAWD. На почетокот на Генералното Собрание се обрати Претседателот 
на IAWD, г-дин Валтер Клинг кој го изрази своето задоволство на големиот број на 
присутни иако седницата се одржуваше онлајн. На седницата беа презентирани 
извештајот за работа на IAWD за 2020 година и финасовиот извештај за 2020. На 
ова Генерално Собрание едногласно беа избрани новите членови на Управниот 
Одбор на IAWD за период 2022-2025 година. 

06.05.2021год. 

ТРИЕСЕТТА СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА АДКОМ 

30-тата седница на Управниот Одбор (У.О) на 
АДКОМ се одржа онлајн на 06-ти мај 2021 година. 
На седницата присутните членови работеа 
согласно усвоениот дневен ред и беа запознаени 
со минатите активности кои беа реализрани од 
страна на вработените во Извршната канцеларија 
на АДКОМ. Во текот на седницата се дискутираше 
по однос на пристигнатите одговори од страна 
на Министерствата за проблемите во делот на 
законската регулатива согласно испратените 
барања од страна на АДКОМ во името на 
своите членки и дефинирање на следни чекори. 
Присутните членови на У.О на АДКОМ по однос на 
избирање на претставници од У.О за лобирање 
во врска со проблемите во законската регулатива 
се договорија да се дефинираат претставниците 
на следната седница на У.О. Членовите на У.О на 
АДКОМ на триесеттата седница беа информирани 
за избраните четири јавни комунални претпријатија (ЈКП) кои аплицираа во 
Проектот ,,Адаптација кон климатските проемни и прекугранично управување со 
ризик од поплави во Дримскиот слив за поддршка преку инструментот “Cash for 
Work”, проект кој АДКОМ ќе го спроведува во соработка со ГИЗ. На оваа седница 
извршниот Директор на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска ги извести присутните за 
добиениот грант од Министерството за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП) за изработка на Анализа во водниот сектор на РСМ. Во следниот период 
ќе се породолжи со соработката со Светска Банка во делот на Бенчмаркинг на ЈКП 
во соработка со регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕВУ). Се 
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платформа на АДКОМ за одржување на онлајн состаноци на У.О, Н.О, Комисии 
и Обуки, како и за резултатите од спроведената Ревизија на проектот со RCDN 
кој се спроведуваше во период 2019-2021 година.Членовите на У.О на АДКОМ 
дискутираа и дадоа одредени сугестии по однос на планот за работа на АДКОМ за 
периодот мај – август 2021 година и идните активности кои ќе се реализираат во 
период мај – јуни 2021 година.

07.05, 11.05 и 14.05.2021 год. 

РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО  
ВО ДЕЛЧЕВО
Во текот на месец мај беа одржувани редовните 
неделни состаноци во рамки на проектот за 
Унапредување на водоснабдување на Делчево. 
Во рамки на редовните активности на овој 
проект конултантите ангажирани за реализација 
на активностите кои се дел од проектот г-дин 
Радо Русев и г-дин Јане Вртески ги спроведуваа 
редовните месечни состаноци со вработените во ЈКП 
„Брегалница“ Делчево и ЈКП „Комуналец“ Пехчево. 

14.05.2021 год. 

РАБОТЕН СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (МЖСПП) И ПРЕТСТАВНИК 
ОД ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
На покана од г-дин Дејвид Бихио, Програм менаџер во Секторот животна средина 
и климатски промени при Делегацијата на Европската Унија на 14-ти мај 2021 
год. на состанокот како претставник на АДКОМ учествуваше г-ѓа Фани Карамиха 
Петрушева, Програм координатор на АДКОМ и г-ѓа Љупка Димовска Зајков, Заменик 
раководител во Сектор води во Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП). Целта на одржување на овој состанок беше дискусија по 
однос на продолжување на активностите кои се дел од проектот „Понатамошна 
поддршка во спроведувањето на реформите во секторот за вода“. Улогата на 
АДКОМ како здружение на даватели на комунални услуги во спроведување на 
активностите од овој проект се планира да ја има улогата на координатор помеѓу 
ЈКП, Делегацијата на ЕУ и МЖСПП, кои ќе раководат со спроведувањето на овој 
проект.
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ОДРЖАН СОСТАНОК СО ПРЕТСТАВНИЦИ  
ОД КОМПАНИЈАТА NEXTSENCE, АДКОМ И  
ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ЈП „ВОДОВОД“ КУМАНОВО
Во организација на ГИЗ на 18-ти мај 2021 година се одржа онлајн состанок на кој 
вработените во компанијата Nextsence пред присутните имаа куса презентација 
преку која беше претставена можноста за користење на платформата преку која 
вработените во ЈП „Водовод“ Куманово би имале можност да организираат онлајн 
состаноци и средби.

04.06.2021 год. 

СОСТАНОК НА СЕКТОРСКАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
РЕГИОНАЛЕН И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ
Во организација на Министерството за локална самоуправа на РСМ на 04-ти 
јуни 2021 година се одржа четвртиот состанок на Секторската работна група за 
регионален и локален развој. На состанокот присуствуваа Министерот за локална 
самоуправа, г-дин Горан Милевски и г-дин Никола Бертолини од Делегацијата 
на Европската Унија. Во текот на состанокот беа презентирани: новиот закон за 
балансиран регионален развој и стратегијата за регионален развој 2021-2031. 
Како и програмата за оддржлив локален развој и децентрализација и стратешката 
поддршка на локалната власт преку TAIEX инструментот за техничка помош и 
размена на информации на Европската комисија. На состанокот како претставник 
од АДКОМ присуствуваше г-ѓа Фани Карамиха Петрушева.

10.06.2021 год. 

ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА: СИНЕРГИИ И 
КОМПРОМИСИ МЕЃУ МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ВО СЕКТОР ОТПАД И ЦЕЛИ  
ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП), а со поддршка на UNDP се одржа работна средба на тема: Синергии и 
компромиси меѓу мерки за ублажување климатски промени во сектор отпад и Цели 
за одржлив развој. Оваа активност се спроведува во рамките на подготовка на 
засилениот нацинален придонес за климатски промени, кој МЖСПП до подготвува 
со финансиска поддршка на УНДП. На работната средба присуствуваше Извршниот 
Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска. Преку интерактивна дискусија на 
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Исредбата од страна на присутните беа разгледани следните мерки од националниот 

придонес кон парискиот договор (2021): селекција на отпад - хартија, подобрено 
управување со отпад и материјали во индустриски објекти, механички и биолошки 
третман (МБТ) во нови депонии со компостирање и соговорување на депониски гас.

14.06.2021 год. 

СОСТАНОК НА СОВЕТОДАВНИОТ ОДБОР ЗА ASSET 
MANAGEMENT – ГИЗ
На 14--ти јуни 2021 година како претставник од АДКОМ на седницата на 
советодавниот одбор за Asset Management – ГИЗ присуствуваше г-ѓа Фани 
Карамиха Петрушева. На состанокот беа поканети и присуствуваа претставници 
од асоцијациите од регионот. Пред присутните преку презентации од страна на 
вработените во ГИЗ, г-дин Оливер Начевски и г-дин Георги Христов беа презентирани 
досегашните достигнувања како и активностите за следниот период 2021-2024 год.

23.06.2021 год. 

РАБОТНА СРЕДБА СО ЧЕТИРИТЕ ЈАВНИ КОМУНАЛНИ 
ПРЕТПРИJAТИЈА УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЕКТОТ ЗА 
АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ И 
ПРЕКУГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД 
ПОПЛАВИ ВО ДРИМСКИОТ СЛИВ ДАВА МОЖНОСТ  
ЗА ПОДДРШКА ПРЕКУ ИНСТРУМЕНТОТ  
“CASH FOR WORK”

Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стојановска на 23-ти јуни 2021 година 
одржа онлајн работна средба со четирите јавни комунални претпријатија (ЈКП) кои 
ќе учествуваат во проектот: Адаптација кон климатските промени и прекугранично 
управување со ризикот од поплави во Дримскиот слив дава можност за поддршка 
преку инструментот “Cash for Work”: ЈКП „Комуналец“ Пехчево, ЈКП „Комуналец“ 
Неготино, ЈКП „Комуналец“ Крива Паланка и ЈКП „Долнени“ Долнени. Целта 
на одржувањето на состанокот беше Директорите на горе споменатите ЈКП да 
се запознаат со динамиката и активностите кои треба да се превземат пред 
започнување на проектот.
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ОСУМДЕСЕТ И ПРВА СЕДНИЦА НА 
КООРДИНАТИВНИОТ КОМИТЕТ – МСИП 

На осумдесет и првата седница на Координативниот комитет на МСИП проектот 
присуствуваше членот на комитетот од АДКОМ г-ѓа Фани Карамиха Петрушева. 
Седницата се одржа на 29-ти јуни 2021 година онлајн. Главниот координатор 
на вториот МСИП проект г-ѓа Тања Томиќ ја отвори осумдесет и првата седница 
на Координативниот комитет на вториот проект за подобрување на општинските 
услуги и пред присутните наведе дека на седницата е предвидено разгледување 
на договорот за под-заем на општина Крива Паланка. Присутните членови на 
Координативниот комитет без забелешки го усвоија договорот за под-заем на 
општина Крива Паланка.

 

30.06.2021 год. 

ТРИЕСЕТ И ПРВА СЕДНИЦА НА УПРАВЕН ОДБОР  
НА АДКОМ

На 30-ти јуни 2021 година во Струмица се одржа триесет и првата седница на 
Управниот Одбор (У.О) на АДКОМ. Присутните членови на Управниот одбор работеа 
согласно усвоениот дневен ред. Седницата ја водеше Претседателот на АДКОМ, 
г-дин Зоран Горгиев. На седницата присутните беа запознени со реализираните 
активности кои беа спроведени изминатиот период од страна на вработените 
во извршната канцеларија на АДКОМ. Оваа седница беше организирана со 
физичко присуство по стабилизирање на состојбата со пандемијата КОВИД-19 во 
нашата држава. На седницата присутните членови на У.О разменуваа искуства од 
тековното работење во изминатиот период на пандемијата. На триесет и правта 
седница пред присутните беа презентирани планираните активности на АДКОМ за 
периодот кој следува. На оваа седница беше избран и нов Заменик Претседател 
на АДКОМ, г-дин Бурим Каба. 
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АДКОМ
Здружение на даватели
на комунални услуги на

Република Северна Македонија

Адреса:
ул: Јане Сандански бр.112/2-2

1000, Скопје

Телефон:
+ 389 2 2461-971

Е пошта:
adkommk@gmail.com

www.adkom.org.mk


