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11.09.2019
Четиринаесетта седница на 
Управниот Одбор на АДКОМ 
Четиринаесеттата седница на Управниот Одбор на 
АДКОМ се одржа на 11.09.2019 год. во Скопје. При-
сутните членови на Управниот одбор на АДКОМ на 
оваа седница дискутираа во врска со активностите 
поврзани за организација на меѓународната кон-
ференција која би се одржала во 2020 година. Пред 
присутните беа презентирани превземените актив-
ности за измена на каталогот на работни места во 
ЈКП и планот за организирање на јавна расправа на 
оваа тема. Како позначајна активност пред членови-
те на Управниот Одбор на АДКОМ беше наведена ак-
тивноста која АДКОМ ќе ја реализира во соработка 
со РКЕВУ во делот на наоди од поднесените Годиш-
ни извештаи и изработка на тарифна апликација за 
втор регулиран период и бизнис планови. На четири-
наесеттата седница присутните членови дискутираа 
за одржување на заедничка седница на управните 
одбори на АДКОМ и ЗЕЛС. На седницата се гово-
реше за организација и одржување на регионални 
средби кои АДКОМ ќе ги организира со цел иденти-
фикација на горливи проблеми кои ги имаат ЈКП во 
тековното работење

11.09.2019 
Седумдесетта седница на 
Координативниот комитет на 
Проектот за подобрување на 
општинските услуги 
На 11- ти септември 2019 год во просториите на Ми-
нистерството за финансии беше одржана седум-
десеттата седница на Координативниот комитет – 
МСИП. Од страна на финансискиот специјалист на 
проектот на МСИП членовите на комитетот беа за-
познаени дека на оваа седница ќе се разгледуваат 
три договори за под-заем, четири договори за гранд 
и еден документ за оценка на проект за гранд. На 
седницата беа разгледани и усвоени договорите за 
под-заем со следните ЕЛС: Крушево, Ѓорче Петров 
, Битола, Ново Село, Сопиште и проектите  за гранд 
со следните ЕЛС: Ѓорче Петров , Битола и Гевгелија. 
Членовите на Координативниот комитет на МСИП 
проектот немаа забелешки во однос на предложе-
ниот текст на Договорите за под-заем и  проектите  
за гранд кои едногласно  беа усвоени.

16-17.09.2019
Обука за “Лобирање и застапување/ 
подготовка на позициски документи“
На 16 и 17-ти септември 2019 год,  се одржа обука за 
лобирање и застапување/ подготовка на позициски 
документи, организирана од страна на Тренинг цен-
тарот на АДКОМ и во соработка и поддршка на про-
ектот „Регионалната мрежа за развој на капацитети 
(RCDN)”.

Главната цел на оваа обука беше запознавање со 
процесот на застапување и стекнување на вештини 
за изработка на издржани позициски документи на-
менети за локалната и централната власт, како и за 
други засегнати страни како донатори или меѓуна-
родни финансиски институции.

Специфични цели за оваа обука:

1. Да се обезбедат знаења за основните принци-
пи на застапување и лобирање како и за разли-
ките помеѓу нив. 

2. Да се научат алатките за застапување и лоби-
рање (вклучувајќи и пишување на документи за 
политики).

24.09.2019
Експертска дебата за стандардите 
МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 и 
МКС EN 15975-2:2013
На 24 септември 2019 година Тренинг Центарот на 
АДКОМ, во соработка и со поддршка на Проектот 
RCDN, организираа експертска дебата за стандар-
дите МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 15975-
2:2013.

Конкретните цели на ова експертска дебата беа:

•	 Да се презентираат пилот обуките од Тренинг 
Програмата на АДКОМ за Безбедност на вода: 
Управување со кризи и Управување со ризици

•	 Да се иницира процесот на превод и достапност 
на македонски јазик на стандардите МКС EN 
15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 15975-2:2013.

•	 Да се надминат различните толкувања на тер-
минологијата на стандардите.

Во рамките на својот тренинг центар АДКОМ во пе-
риодот април – август, одржа обуки во четири пилот 
ЈКП, на тема „Безбедност на вода и управување со 
кризи: Основи на континуитет на работење за упра-
вување со ризици од катастрофи“. Обуките беа спро-
ведени во соработка со Центарот за управување со 
кризи (ЦУК) а поддржани од Светската Банка, кан-
целарија во Виена и Меѓународната асоцијација за 
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води од дунавското сливно подрачје, со седиште во 
Виена. Како еден од идентификуваните следни чеко-
ри од обуките, произлезе потребата за превод и дос-
тапност на македонски јазик  на стандардите   МКС 
EN 15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 15975-2:2013. Со 
цел да се избегнат грешки и различни толкувања на 
терминологијата  (нешто што беше детектирано за 
време на обуките), кои можат да имаат клучно влија-
ние при спроведувањето на стандардите, АДКОМ 
иницира експертска дебата за преводот и толку-
вањето на термините.

Како дел од главните заклучоци беа следните:

•	 АДКОМ ги преведе и технички ги среди двата 
стандарди, а по експертската дебата ќе ги при-
ложи и коментарите во врска со терминоло-
гијата од преводот и како такви ќе ги достави 
до ИСРСМ (Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 17 
- Квалитет на воздух и вода).

•	 ИСРСМ е потребно да свика работна група (по 
препорака на АДКОМ, во истата да бидат вк-
лучени АДКОМ; ЦУК; Дирекција за спасување, 
Агенција за храна и ветеринарство), која ќе ра-
боти на истите и притоа ќе ги објави на веб сајтот 
и ќе свика јавна расправа. По јавната расправа 
се очекува стандардите да бидат верификувани 
и спремни за употреба. 

•	 Стандардите имаат предзнак МКС, бидејќи тоа 
е предзнакот за државата во која е преведен,  но 
истите потекнуваат од Европа. Текстот на стан-
дардите и во другите Европски земји е идентичен.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
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Регионални средби со директорите 
на ЈКП  
Усогласување на заеднички 
систематизирани ставови за 
подобрување на условите за работа 
на давателите на комунални услуги
Една од клучните активностите, која беше прев-
земена од страна на АДКОМ во текот на 2018 год. 
беше имплементацијата на проектот „Поддршка за 
воспоставување платформа за дијалог за водните 
услуги во Република Македонија“, преку кој се орга-
низираа неколку тркалезни маси и на истите се дис-
кутираа главните предизвици и можните решенија 
за проблемите во секторот води. 

Засегнатите страни во секторот покажаа висок инте-
рес и активно учество на тркалезните маси, со што да-
доа свој придонес во стимулирање на дијалогот. Со цел 
продолжување на примената на оваа добро воспоста-
вена практика, како и продолжување на успешната и 
тесна соработка на засегнатите страни во секторот на 
водни услуги, беше покрената иницијатива за потпи-
шување на Меморандум за разбирање помеѓу АД-
КОМ, ЗЕЛС, Регулаторната Комисија за Енергетика 
и Водни услуги на РМ и регионалниот проект „Регио-
нална мрежа за јакнење на капацитетите во секторот 
водни услуги“ имплементиран од страна на ГИЗ, а фи-
нансиран од Владите на Швајцарија и Германија.

 АДКОМ во периодот на септември и октомври орга-
низираше четири регионални средби:

I. 26.09.2019 – Маврово 

II. 27.09.2019 – Радовиш 

III. 01.10.2019 – Ранковци 

IV. 02.10.2019 – Кавадарци 
 
Како главни идентификувани теми кои претставу-
ваат проблем при работењето на ЈКП беа:

1. Преголемата задолженост на ЈКП;
2. Недостаток на средства за отплата на долгови-

те спрема ЕВН;
3. Недостаток на средства за отплата на долго-

вите спрема Управа за Јавни Приходи (УЈП) и 
здравствено и пензиско осигурување и придо-
неси;

4. Проблем со плаќањето на ДДВ;
5. Проблеми при наплата на сировата вода за пи-

ење од страна на ЈКП;
6. Потешкотии при наплатата од страна на корис-

ниците;
7. Дефинирање на социјалната категорија и нап-

лата на сметките;
8. Високи цени и долг спрема АД Водостопанство; 

9. Плаќање на висока цена за снабдување со си-
рова вода за пиење од страна на ЈКП;

10. Големи трошоци (фиксни) за одржување;
11. Правното регулирање на статусот на вработе-

ните во ЈКП (административни службеници/ 
даватели на јавни услуги);

12. Преголемото оптоварување со законските об-
врски и процедури;

13. Измени во законот за исклучување и казну-
вање на корисниците, поради неможноста да се 
наплатат долговите од истите;

14. Недостаток на возила и машинерија за извршу-
вање на основните дејности на ЈКП;

15. Несоодветна подготовка на тендерска доку-
ментација од страна на општините за дел од до-
биените возила и машинерија. По добивањето 
на истите, ЈКП не се во можност да ги одржува-
ат. 

16. Законот за гробиштата, конкретно во делот на 
одржувањето на истите;

17. Застарена водоводна и канализациона мрежа;
18. Недостаток на соодветна обука на вработените 

во врска со пречистителните станици за отпад-
ни води (ПСОВ).

19. Обезбедување на средства на за пречистител-
ните станици за отпадна вода (ПСОВ) и истата 
да се стави во функција;

20. Проблеми при преземање на руралните водо-
водни системи;

21. Проблеми со диви приклучоци и од корисници-
те (физички и правни лица);

22. Проблеми со водомерна баждарница;
23. Одржувањето на фонтани и зголемување на 

ставки во буџетот поради истите;
24. Голема загуба на вода (50/60%);
25. Злоупотреба на водата за пиење од страна на 

корисниците (истата се користи за наводну-
вање и сл);

26. Комуналните инспектори не се присутни на те-
рен, а со тоа законот не може да се спроведува;

27. Управувањето со отпадот и депониите, набавка 
на кантинери и канти за отпадоци;

28. Управување со угостителски објект, при што се 
создава дополнително оптоварување на рабо-
тата на ЈКП;

29. Проблеми при имплементација на Законот за 
трговија на Зелени Пазари;

30. Управување со добиточен пазар и неможноста 
да се следат сите законски прописи и критери-
уми;

31. Недостаток на поддршка и соработка со општи-
ната;

32. Недостаток на информации за набавка на опре-
ма, грандови и донации;
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Предлози за надминување на проблемите и пре-
дизвиците при работењето беа:

1. Од буџетот на државата да се одвојат дел од 
средствата и да бидат наменски определени 
со цел ЈКП да отплатат дел од своите долгови.

2. Организирање на собир на директорите на 
ЈКП на 28.10.2019, пред настанот за одбележу-
вање на 15 години АДКОМ. Идентификуваните 
теми од регионалните средби да бидат споде-
лени, а настанот да биде и медиумски подржан, 
со цел лобирање до централната власт.

3. Зајакнување на инспекторскиот надзор.
4. ЈКП да се ослободат од плаќањето на дел од 

придонесите.
5. ДДВ-то во врска со отпадот да биде намалено.
6. Од фондот за води, за кој ЈКП плаќаат на ме-

сечно ниво, да се обезбедат проекти на кои 
ЈКП би можеле самостојно да аплицираат и да 
добиваат проекти / грандови. 

7. Состанок со Министерство за животна среди-
на и просторно планирање (МОЕПП) во врска 
со дозволите за бунарите и како водата ја ис-
пуштаат во канализација.

09.10.2019  
Состанок со работна група за 
ревизија на предлог - каталог  на 
работни места
Во извршната канцеларија на АДКОМ на 09- ти ок-
томври 2019 година се одржа работен состанок на 
кој присуствуваа членовите на работната група и 
претставникот од МИОА г-ѓа Емилија Чукиќ. На овој 
состанок од страна на членовите на работната група 
беа разгледани пристигнатите забелешки и по од-
нос на содржината на новиот Предлог -   Каталог на 
работни места во Јавните комунални претпријатија 
се изготви упатство за читање на каталогот и истото 
беше доставено до сите комунални претпријатија.

16.10.2019
Петнаесетта седница на Управниот 
Одбор на АДКОМ
На 16.10.2019 година во Пелинце се одржа шеснае-
сеттата седница на Управниот одбор на АДКОМ. На 
оваа седница членовите на Управниот одбор детал-
но дискутираа по однос на извештајот од одржаните 
регионални средби со ЈКП и дискутираа по однос на 
идентификуваните проблеми како: преголемата за-
долженост на ЈКП, недостаток на средства за отпла-
та на долговите спрема ЕВН, недостаток на средства 
за отплата на долговите спрема Управа за Јавни 
Приходи (УЈП) и здравствено и пензиско осигуру-
вање и придонеси, проблем со плаќањето на ДДВ, 

потешкотии при наплатата од страна на корисници-
те, правното регулирање на статусот на вработените 
во ЈКП (административни службеници/ даватели на 
јавни услуги), преголемото оптоварување со закон-
ските обврски и процедури, недостаток на возила и 
машинерија за извршување на основните дејности на 
ЈКП , проблеми при преземање на руралните водо-
водни системи , проблеми со водомерна баждарница 
, управувањето со отпадот и депониите, набавка на 
кантинери и канти за отпадоци, проблеми при импле-
ментација на Законот за трговија на Зелени Пазари, 
управување со добиточен пазар и неможноста да се 
следат сите законски прописи и критериуми, про-
блем со фонд за води и друго. На оваа седница се дис-
кутираше и за текот на активностите кои вработените 
во Извршната канцеларија на АДКОМ ги превзема по 
повод јубилејот 15 години АДКОМ.

28.10.2019
Одбележување на 15 години АДКОМ
На одбележувањето на 15 години од формирањето на 
АДКОМ, здружение во кое членуваат повеќе од 80 
јавни комунални претпријатија, отворено се прогово-
ри за сите проблеми. Се апелираше  до централната 
и локалната власт со цел добро да се разгледаат сите 
аспекти и штетни последици со почетокот на примена-
та на Законот за зелените пазари, за задолженоста на  
комуналните претпријатија кон државните и приватни-
те институции, проблемите кои ги предизвикува пос-
тоечкото решение за статусот на вработените во ЈКП,  
недостатокот на возила и механизација во комунални-
те претпријатија, човечките капацитети и висината на 
платите во претпријатијата.

Јавните комунални претпријатија се од исклучителна 
важност за секојдневието на секој граѓанин. Животот и 
секојдневието на граѓаните да функционираат во чис-
та, здрава и достоинствена животна средина. Обеди-
нети во оваа своја асоцијација, како место за заеднич-
ка размена на искуства и утврдување на приоритетите, 
членките на АДКОМ го даваат својот придонес како 
одговорни компании, истакна Премиерот Зоран Заев 
при своето излагање. 

Премиерот Заев ја оцени како исклучително важна 
улогата на јавните комунални претпријатија во опш-
тините и дека е особено значајна иницијативноста низ 
АДКОМ за да се артикулираат заедничките насоки 
и препораки за да се постигне висок степен на функ-
ционални комунални јавни претпријатија за развојот и 
квалитет на услугите што им ги испорачуваат на граѓа-
ните и на локалните заедници.

Идејата и мотивите, од пред 15 години, за формирање 
на АДКОМ како непрофитна асоцијација на даватели-
те на комунални услуги се докажаа како издржани, ра-
ционални и одржливи. АДКОМ активно делува на сите 
полиња кои се во делокруг на работењето на Јавните 
комунални претпријатија, рече претседателот на УО 
на АДКОМ Зоран Горгиев и додаде дека слободно да 
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се каже дека денес АДКОМ претставува неопходен 
и значаен механизам за координација, вмрежување, 
лобирање и застапување на Јавните комунални пре-
тпријатија.

За време на свечениот настан беше потенцирано дека 
АДКОМ за да може да го поддржи градењето на капа-
цитетите на своите членки во давањето на услугите, 
формира Тренинг Центар преку кој ќе се обезбедат 
нови знаења и размена на искуства во комуналната 
сфера, а притоа пред присутните се нагласи дека АД-
КОМ повеќе години е дел од регионалните иниција-
тиви за градење на капацитетите на асоцијациите, ко-
муналните претпријатија и локалните власти, како што 
се Дунавското партнерство за учење на IAWD и регио-
налниот проект „Регионална мрежа за јакнење на ка-
пацитетите во секторот водни услуги“ имплементиран 
од страна на ГИЗ, а финансиран од Владите на Швајца-
рија и Германија. Учеството на регионални и меѓуна-
родни конференции и саеми, билатералната соработ-
ка со сличните асоцијации од регионот се само дел од 
меѓународната соработка на АДКОМ. Беше и посо-
чено дека АДКОМ своето работење и активности ги 
реализира преку соработката со Министерствата на 
Владата на Република Северна Македонија и послед-
ните две години интензивно работи со Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија. 

АДКОМ соработува со здруженија на граѓани, со ло-
калната и со централната власт, секогаш подготвени 
да бидеме иницијатор и двигател на развојот, убедени 
дека секое комунално претпријатие има силен потен-
цијал, за да биде активен чинител во заедничката дол-
горочна развојна стратегија на државата, рече претсе-
дателот на АДКОМ. 

Во текот на своето излагање претседателот на АДКОМ 
нагласи и дека АДКОМ активно работи на стимули-
рање на дијалоготот помеѓу засегнатите страни во ко-
муналниот сектор преку организирање на голем број 
настани. Во оваа насока потпишаниот меморандум за 
разбирање помеѓу АДКОМ, ЗЕЛС, Регулаторната Ко-
мисија за Енергетика и Водни услуги на Република Се-
верна Македонија и регионалниот проект „Регионална 
мрежа за јакнење на капацитетите во секторот водни 
услуги“, која од една страна претставува платформа за 
иницирање, одржување и унапредување на овој дија-
лог во секторот на водни услуги, а од друга страна дава 
рамка за дијалог со чинителите во сите други комунал-
ни услуги.

31.10.2019
Тркалезна маса „Прв регулиран 
период - досегашни искуства“
На 31-ви октомври 2019 година Тренинг Центарот на 
АДКОМ, во соработка и со поддршка на проектот „Ре-
гионалната мрежа за развој на капацитети (RCDN)”, 
како продолжување на добро воспоставената пракса 
од дијалог платформата, ја организираше тркалезната 
маса на тема „Прв регулиран период - досегашни ис-
куства“.

На тркалезната маса учествуваа голем број на учесни-
ци од јавните комунални претпријатија и дискутираа за 
проблемите со кои се соочиле во изминатиот период 
и по долга дискусија се донесоа следните заклучоци:

•	 Првиот регулаторен процес е само почеток од 
оваа реформа. Од истиот треба да se извлечат по-
уки, кои ќе се имплементираат и со тоа ќе се над-
градат во вториот регулаторен процес. 

•	 Непостоењето на унифицирани интерни сметко-
водствени системи и водењето на трошоците на 
различен начин во секое ЈКП, претставува голем 
проблем. Притоа беше истакнато дека често може 
да се воочи овој проблем при давањето на раз-
лични и контрадикторни податоци од техничкиот 
и финансискиот сектор.  

•	 Големите разлики во планираните и спроведе-
ните инвестиции се детектирани како еден од нај-
големите проблеми при првиот регулаторен про-
цес. Инвестициите кои се планираат од единици-
те на локална самоуправа нема да бидат земени 
во предвид, т.е. само инвестициите планирани 
од ЈКП ќе бидат земени во предвид при одреду-
вањето на регулираните тарифи во вториот регу-
лиран период.

•	 Во меѓувреме платформата на РКЕВУ нема да 
биде во можност да се надградува и ќе се користи 
тарифниот модел во ексел за внес и пресметка на 
податоците. Споделените потешкотии во врска со 
пополнувањето и користењето на тарифниот мо-
дел се земени во предвид и за истите ќе се бара 
соодветно решение било од РКЕВУ, било од АД-
КОМ. 

•	 АДКОМ ќе продолжи да бара средства за под-
дршка на процесите на: 1) подготвување и подне-
сување на извештаите од ЈКП од општините со 
помалку од 10.000 жители; 2) ревидирање под-
готвување и поднесување на потребната доку-
ментација за вториот регулиран период од страна 
на ЈКП од општините со над 10.000 жители. 

•	 АДКОМ ќе планира и спроведе обуки кои ќе ги 
зајакнат капацитетите на ЈКП, со цел поуспеш-
но спроведување на вториот регулиран период 
и поднесување на извештаите од малите пре-
тпријатија. 

•	 Треба да се почитува рокот за поднесување на но-
вите барања со БП и ППТ, кој во моментот е март 
2020 година. 
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05.11.2019
Тркалезна маса „Расположливост 
и достапност на ресурсите 
за урбанистичко и просторно 
планирање и моделирање на ГИС 
модели за потребите на ЈКП и ЕЛС“
На 05-ти ноември 2019 година Тренинг Центарот 
на АДКОМ, во соработка и со поддршка на проек-
тот „Регионалната мрежа за развој на капацитети 
(RCDN)”, како продолжување на добро воспоставе-
ната пракса од дијалог платформата, ја организи-
раше тркалезната маса на тема „Расположливост 
и достапност на ресурсите за урбанистичко и прос-
торно планирање и моделирање на ГИС модели за 
потребите на ЈКП и ЕЛС“.

Главната цел на тркалезната маса беше да се ини-
цира дијалог помеѓу министерствата и државните 
агенции со ЈКП и ЕЛС за расположливите ресурси 
за планирање и моделирање на ГИС модели за пот-
ребите на ЈКП.

Специфични цели:

•	 Да се информираат ЕЛС и ЈКП за постоењето 
и достапноста на различните ресурси за плани-
рање и моделирање на ГИС модели кои ги посе-
дуваат Агенцијата за катастар на недвижности и 
Министерство за Земјоделство Шумарство и 
Водостопанство.

•	 Да се идентификуваат потребите на ЈКП и ЕЛС и 
можностите за заедничка соработка и партнер-
ство помеѓу засегнатите страни во развојот на 
системот за креирање, ажурирање и употреба 
на податочни ресурси за урбанистичко и прос-
торно планирање и ГИС моделирање.

Г-дин Вртески, во својот вовед, ги информира прису-
тните дека најпрво ќе се даде еден осврт на Проек-
тот “Управување со инфраструктурни средства – со-
ветодавни услуги за комуналните претпријатија во 
југоисточна Европа“ и потребите кои произлегуваат 
од истиот, по што ќе следуваат воведни презентации 
на претставниците од АКН и МЗШВ за постоечките 
и достапните ресурси за планирање и моделирање 
на ГИС моделите. 

Во продолжение Г-дин Вртески даде еден краток 
вовед и преглед на активностите во рамките на Про-
ектот за Управување со инфраструктурни средства, 
при што фокусот беше ставен на софтверот EDAMS 
кој е управуван од EDAMS Technology и интегрира-
ното управување со инфраструктурни средства и 
потребите од географски податоци на ЈКП и соод-
ветни ортофото карти.

Во продолжение Г-дин Дарко Буровски, Раководи-
тел на Сектор за геодетски работи, АКН, во своето 
излагање ги нагласи надлежностите на АКН и ги 

престави геодетско - катастарските производи. Во 
својата презентација детално ги објасни картограф-
ските продукти на АКН, односно  аерофотографии-
те, ортофото картите, картите во печатена форма и 
дигиталниот модел на теренот. На крајот од својата 
презентација г-дин Буровски ја прикажа рамката 
и сервисот на АНК, односно даде повеќе информа-
ции за правилникот, спецификацијата, каталогот на 
метаподатоци, тарифниците и пристапот за барање 
преку дистрибутивен систем. 

Г-дин Љупчо Чадиноски, Советник за техничка под-
дршка во одделение за идентификација на земјишни 
парцели, МЗШВ, ги презентираше графичките по-
датоци во сопственост на МЗШВ. Како еден од про-
дуктите кои се изработени од страна на МЗШВ се и 
ортофото карти за 2009 и 2017, но истите како што 
е наведено и во Законот за земјоделство и рурален 
развој, можат да се користат само од страна на орга-
ните на државната управа.

По завршувањето на дискусиите Модераторот ги 
сподели следните заклучоци:

•	 Ортофото картите од 2009 година, иако можат 
да се купат, веќе отстапуваат од точноста.

•	 Една од најкруцијалните потреби, идентифи-
кувани на тркалезната маса е достапноста до 
најновите ортофото карти во боја од 2017 го-
дина. Истите се достапни, но само за органите 
за државната управа, но не и за трети лица. Од 
ова произлегува дека картите не можат да се 
добијат од општините, бидејќи истите не се на 
листата на субјекти кои имаат прво да ги корис-
тат. Доколку ортофото картите не се достапни за 
користење од трети лица во најбрз временски 
рок, повторно се појавува истиот проблем како 
со оние за 2009 година - ќе бидат неупотребли-
ви. Временскиот рок на снимање треба да биде 
3-5 години.  

•	 Потребно е актуализирање на потребите за ко-
ристење ортофото картите од страна на ЕЛС и 
ЈКП и нивната достапност. АДКОМ официјал-
но ќе се обрати до засегнатите страни: ЗЕЛС, 
АКН, МЗШВ и Владата, со цел да се иницираат 
измени во законската рамка, односно ЈКП и 
општините да бидат вклучени во субјектите кои 
можат да ги користат ортофото картите без на-
доместок или да се донесе тарифник за трети 
лица за ортофото картите од 2017 година.

•	 Потреба од иницијативи и конкретно насочени 
акции со цел зголемување на свесноста за пот-
ребата на просторните податоци и лобирање до 
Централната влада. 
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06.11.2019  
Седумдесет и втора седница на 
Координативниот комитет на 
Проектот за подобрување на 
општинските услуги
Специјалистот за финансиско управување од МСИП 
проектот ја отвори 72-та седница на Координативни-
от комитет на Проектот за подобрување на општин-
ските услуги и му даде збор на независниот кон-
султант ангажиран за техничка помош на општини-
те кориснички на под-заем во рамките на Вториот 
Проект за подобрување на општинските услуги за 
подготовка на урбана ревизија кој објасни дека на 
денешната седница предвидено е разгледување на 
извештаите за урбана ревизија на три општини: Ка-
вадарци, Пехчево и Ресен. На седницата беа презен-
тирани и усвоени договорите  за под-заем со след-
ниве ЕЛС: Гостивар, Долнени, Новаци како и догово-
рите  за гранд со ЕЛС Радовиш и Маврово Ростуше. 
Членовите на Координативниот комитет на МСИП 
проектот немаа забелешки и едногласно ги усвоија  
Извештаите за урбана ревизија за гранд за сиро-
машни области/социјална вклученост за општините 
Кавадарци, Пехчево и Ресен и ги усвоија истите како 
и договорите за под - заем и договорите  за гранд.

13-14.11.2019,
Дводневна  работилница на тема 
„Застапување и лобирање“
На 13 и 14-ти ноември 2019 год, во Охрид,  АДКОМ 
организираше дводневна работилница со членови-
те на Управниот и Надзорниот одбор на АДКОМ и ди-
ректори на ЈКП од поголемите општини.

Главна цел на дводневната работилница беше за-
познавање на директорите на ЈКП со темата за 
„Застапување и Лобирање“ како и со изработката на 
позициските документи и тркалезните маси, поврза-
ни со истата. 

Притоа беше потенцирано дека АДКОМ во текот 
на септември и октомври 2019 год. најпрво реали-
зираше обука на тема „Лобирање и Застапување“ 
за комисиите, а потоа и организираше регионални 
средби на кои беа идентификувани голем број на 
предизвици во комуналната сфера. Откако темите 
беа идентификувани, потоа беше направена приори-
тизација и следните три теми беа издоени: 

1. Потреба на  комуналните претпријатија за оп-
рема и механизација; 

2. Правно регулирање на статусот на вработените 
во ЈКП (административни работници наспроти 
даватели на јавни услуги); 

3. Долгови спрема државни институции. 

Со цел да се дојде до надминување на овие предиз-
вици, г-ѓа Стојановска најави дека АДКОМ ќе ан-
гажира внатрешни консултанти кои ќе работат и ќе 
изработат позициски документи на трите приорити-
зирани теми, а потоа истите би се промовирале и би 
се искористиле за лобирање до централната власт. 
Оваа активност се планира да биде финализирана 
до крајот на ноември 2019 година, а во текот на де-
кември 2019 год би се организирале две тркалезни 
маси на кои позициските документи ќе бидат споде-
лени со ЈКП, како и со останатите засегнати страни, 
рече г-ѓа Стојановска. 

На темата се надоврза и г-дин Горгиев, кој во своето 
излагање нагласи дека цврсто верува од потреба-
та да се лобира за модернизирање на ЈКП. Притоа 
нагласи дека е потребно да се разгледаат опциите 
за јавно приватно партнерство и концесија, како и 
следење на примерите на најдобрите компании во 
земјава. Присутните се согласија дека токму оваа 
тема, треба да земе примарно место во процесот на 
лобирање, но за трите погоре споменати теми ќе се 
напишат позициски документи, поради итноста за 
истите да се лобира до крајот на 2019 година. 

Потпишување на Меморандум за соработка со 
Центар за управување со кризи (ЦУК)-

На свеченото потпишување на Меморандумот за со-
работка помеѓу АДКОМ и Центарот за Управување 
со Кризи (ЦУК), Претседателот на АДКОМ, г-дин Зо-
ран Горгиев изјави дека по успешно воспоставената 
соработка помеѓу АДКОМ и ЦУК во текот на спрове-
дувањето на програмата на АДКОМ „Безбедност на 
вода и Управување со кризи: Основи на континуитет 
на работење за управување со ризици од катастро-
фи“ и од заеднички утврдениот интерес за оствару-
вање на континуирана соработка, доведе до денеш-
ното  потпишување на Меморандум за соработка. 
Истиот има за цел да воспостави систем за кризен 
менаџмент и одговорно управување со ризиците, 
рече г-дин Горгиев.

Директорот на ЦУК, г-дин Агрон Буџаку наведе дека 
јавните комунални дејности, кои претпријатија се-
којдневно ги остваруваат претставуваат дел од на-
ционалната критична инфраструктура и работи од 
витален интерес за граѓаните, а од таму е високиот 
интерес за воспоставување на соодветни процедури 
и вештини во рамките на организациите и градење 
на интерни капацитети за успешна менаџирање на 
кризните ситуации со кои се соочуваат. Г-дин Буџаку, 
додаде дека тоа што претставува современ пристап 
во управувањето со кризи е овој концепт да прерас-
не во составен дел од редовното работење, односно 
деловниот континуитет на секој субјект од Нацио-
налниот систем за кризен менаџмент. 

Меморандумот за заедничка соработка помеѓу ЦУК 
и АДКОМ ќе даде дополнителен придонес во наши-
те заложби за воспоставување на кредибилен на-
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ционален систем за кризен менаџмент, каде секој 
субјект ќе има свое место и улога, во согласност со 
своите надлежности и одговорности, изјави г-дин 
Буџаку. 

АДКОМ и ЦУК, врз основа на меморандумот, меѓу-
себно ќе соработуваат преку различни видови на 
соработка, а меѓу другото и во координација ќе рабо-
тат на вклучување на Јавните комунални претприја-
тија (ЈКП), како членки на АДКОМ, со цел размена 
на податоци и информации заради проценување и 
превенција на ризици, како и планирање на подго-
товките за одговор на кризни ситуации и состојби. 
Соработката ќе се одвива и преку вклучување на 
Регионалните Центри за управување со кризи пре-
ку меѓусебно информирање за редовни и вонредни 
прекини во доставувањето на услугите од јавно - ко-
мунален карактер, со цел навремено и точно инфор-
мирање на корисниците.

Г-дин Горгиев, потенцираше дека АДКОМ и ЦУК ќе 
соработуваат, взаемно ќе си пружат помош и под-
дршка со цел размена на искуства и знаења, како и 
взаемни активности за едукација и усовршување на 
кадри и тимови во јавните комунални претпријатија 
во областа на управувањето со кризи и управување-
то со ризици. 

14.11.2019
Шеснаесетта седница на Управен 
одбор на АДКОМ
Шеснаесеттата седница на Управниот одбор на АД-
КОМ се одржа на 14.11.2019 год во Охрид. На оваа се-
дница пред присутните членови беше презентиран 
извештајот од одбележувањето на јубилејот 15 го-
дини АДКОМ, беше донесена Одлука за промена на 
датум за одржување на меѓународна конференција 
2020 година, се дискутираше по однос на предлог 
измени на Законот за управување со отпад. На оваа 
седница членовите на Управниот Одбор едногла-
сно го усвоија бизнис планот на АДКОМ за период 
2020-2022 година. Исто така се дискутираше по 
однос на одржување тркалезни маси со ресорните 
Министерства на Република Северна Македонија, 
се дискутираше  за поднесување иницијатива за из-
мена на стапката на ДДВ од 18 % на  5 % за услугата 
пазари и поднесување на иницијатива до Министер-
ство за земјоделство шумарство и водостопанство и 
Влада на Република Северна Македонија за достап-
ност на картографските производи без надомест за 
ЈКП и ЕЛС.

26-27.11.2019 
IAWD Тркалезна маса на 
асоцијациите на претпријатијата 
за вода од Дунавскиот регион и 
Советот на D-LeaP Комитетот 
Во Виена на 26 и 27 ноември, 2019 беше организи-
рана од страна на IAWD Тркалезна маса на асоција-
циите на претпријатијата за вода од Дунавскиот ре-
гион и Советот на D-LeaP Комитетот, на која АДКОМ 
учествуваше со свој претставник. Темите кои беа 
дискутирани се однесуваа на: реализацијата на Го-
дишните планови на D-LeaP во 2018 и 2019 година; 
Работната верзија на Годишниот план на D-LeaP за 
2020 година; дополнителни извори на финансирање 
на D-LeaP; Развој на нови курикулуми во рамките на 
D-LeaP; креирање на рамка за листа на индикатори 
за D-LeaP; и воспоставување на Советодавен коми-
тет на D-LeaP. Дводневната работа овозможи и раз-
мена на искуства помеѓу асоцијациите на претприја-
тијата за вода од регионот

НОЕМВРИ



31

ФОТО ГАЛЕРИЈА



32 

ФОТО ГАЛЕРИЈА



33



34 

ДЕКЕМВРИ 2019 

03.12.2019 
Учество на АДКОМ на RENEXPO 
Првата конференција за управување 
со цврст отпад – од отпад до енергија 
и на Првата конференција за 
одржливо управување со водите во 
Северна Македонија
На 03 декември, 2019 во рамките на RENEXPO®NMK 
2019 саем со конференции во Скопје, беа организи-
рани од страна на REECO International, RENEXPO 
Прва конференција за управување со цврст отпад 
– од отпад до енергија и RENEXPO Прва конферен-
ција за одржливо управување со водите во Север-
на Македонија. АДКОМ зеде активно учество на 
конференциите со презентација на тема “Реформа 
на секторот на водни услуги во Република Северна 
Македонија - Јавните комунални претпријатија во 
фокус“. Истовремено беа воспоставени контакти со 
компаниите кои имаа изложбени штандови на кон-
ференцијата во функција на идните активности на 
АДКОМ. На двете Конференции зедоа учество со 
свои презентации, претставници од јавните кому-
нални претпријатија, членки на АДКОМ.

10.12.2019 
Тркалезна маса „Долгови и 
побарувања на ЈКП “, во рамки на 
процесот на дијалог на АДКОМ со 
централната и локалната власт
На 10-ти декември 2019 година АДКОМ ја одржа тр-
калезната маса „Долгови на ЈКП спрема државни 
институции“, во рамки на процесот на дијалог на АД-
КОМ со централната и локалната власт за поголема 
ефективност и ефикасност во давањето на комунал-
ните услуги на граѓаните.

Главната цел на оваа тркалезна маса беше да се 
презентираат идентификуваните состојби преку 
анализа спроведена од АДКОМ и дискутираат мож-
ните решенијата за надминување на посочените 
проблеми.

Г-ѓа Марија Валакова од ЈКП „Плаваја„ Радовиш и е 
еден од консултантите, го презентираше изработе-
ниот позицискиот документ на тема „Долгови и по-
барувања на ЈКП“.  

Г-ѓа Марија Валакова во својата презентација даде 
краток осврт на ЈКП кои се основани за вршење на 
комуналните дејности и финансиската состојба на 
истите, а потоа беше ставен главен акцент на долго-
вите и побарувањата на ЈКП. Како најголеми дове-
рители на ЈКП беа издвоени државните институции 
и органи, односно УЈП, ПИОМ (ФЗО), ЕЛС, ЕЛЕМ и 
останати. А како најголеми должници на ЈКП беа из-
двоени ЕЛС, високо образовни институции и основ-
ни и средни училишта. 

За надминување на проблемите со долговите и по-
барувањата кои ги имаат ЈКП, Г-ѓа Валакова преку 
својата презентација предложи неколку решенија:

•	 Отпишување на вкупните долгови со каматите

•	 Компензирање на долговите на ЈКП со држав-
ните институции

•	 Отпишување на долговите на ЈКП кон ФЗО во 
целост

•	 Донесување на Закон за отпишување на камати 
на достасани обврски

•	 Склучување на договори за плаќање на долго-
вите на ЈКП кон државните институции на 120 
рати

Модераторот по дискусијата ги сподели следните 
заклучоци:

•	 ЈКП и институциите се отворени за разрешу-
вање и надминување на проблемот со долгови-
те.

•	 Спогодбите кои ќе се прават во иднина со ЈКП 
за враќање на долговите е потребно однапред 
да бидат добро планирани и сите сегменти ќе 
бидат ускладени, со цел ЈКП да можат да про-
должат да работат и притоа да не дојде до гене-
рирање на нови долгови.

•	 Координацијата и соработката со централната и 
локалната власт потребно е да се надградува и 
воспоставува за да се има јасна слика за поли-
тиките и целите на истите и да се стави фокус на 
даватели на комунални услуги 

•	 Долговите, партизацијата како и одговорот за да 
се зголеми ефикасност и ефективност се ком-
плексни и треба активно да се работи на истите. 
Постојаниот дијалог на сите засегнати страни е 
од значителна потреба, со цел отворено диску-
тирање на проблемите и преку истиот наоѓање 
на соодветни мерки за надминување на истите. 

•	 Во наредниот период е потребно се изработи 
подетална студија во која ќе се изврши истра-
жување и анализа на изворите на долговите на 
јавните претпријатија, кои се најголемите при-
чини кои придонесуваат континуирано во овие 
дејности да се создаваат долгови.

11.12.2019 
Тренинг за тренери
На 11 Декември 20019 година, АДКОМ во соработка 
со Мрежата Аквасан од Босна и Херцеговина и Гер-
манската Агенција за интернационална соработка 
ГИЗ во Скопје ја спроведоа регионалната обука за 
обучувачи и модератори за спроведување на раз-
мена на искуства помеѓу колеги (анг. peer exchange) 
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за успешни инфраструктурни проекти за собирање и 
третман на отпадни води.

Главната цел на настанот беше да се подготват коор-
динаторите за обуки во асоцијациите на комунални 
претпријатија од земјите во регионот на Западен 
Балкан, како и потенцијалните обучувачи и модера-
торите за спроведување на структурирана размена 
на искуства помеѓу колеги од ЈКП и општините како 
еден флексибилен формат за градење на капаците-
ти.

Специфични цели на настанот беа:

1. Да се надградат знаењата на учесниците за 
успешна организација и спроведување на на 
структурирана размена на искуства помеѓу ко-
леги.

2. Да се презентира содржината и наставниот 
план за размена на искуства помеѓу колеги за 
успешни инфраструктурни проекти за соби-
рање и третман на отпадни води.

3. Да се претстави изработениот прирачник за 
обучувачи и модератори за спроведување на 
структурирана размена на искуства помеѓу ко-
леги.

Покрај ова учесниците имаа можност да се запоз-
наат со неколку добри практики од секторот, како и 
неформално да разменат искуства и знаења.

Настанот се спроведе во рамки на активностите 
на Регионалната мрежа за развој на капацитети за 
водоснабдување и санитарни услуги (RCDN) каде 
АДКОМ е активен член. Одржливо водоснабдување, 
собирање и третман на отпадните води не се засно-
вува само на унапредување на инфраструктурата, но 
исто така на обучен кадар. Во земјата, како и во цели-
от регион, се планираат и/или спроведуваат поголем 
број на инфраструктурни проекти и затоа развојот на 
капацитетите за вработените во ЈКП и општините во 
областа водоснабдување, собирање и третман на от-
падните води е извонредно важно.

Во текот на следната година, Тренинг центарот на 
АДКОМ планира да спроведе неколку настани за 
размена на искуства помеѓу колеги од ЈКП и општи-
ните за успешни инфраструктурни проекти за соби-
рање и третман на отпадни води.

12.12.2019
Прв состанок на работната група 
за измени на закон за јавни 
претпријатија
На 12-ти декември 2019 година во просториите на 
Министерството за економија на РСМ се одржа 
меѓуресорски состанок во врска со подготовка на 
Законот за  јавните претпријатија каде АДКОМ учес-

твува со двајца претставници. На состанокот од стра-
на на Министерството за економија присуствуваа: г-
дин  Зоран Павловски државен секретар во Минис-
терството за економија на РСМ,  Билјана Мицковска 
и Рената Костовска вработени во Министерството 
за економија на РСМ. На состанокот беа присутни 
претставници на Министерство на локална само-
управа на РСМ, претставници на Министерство за 
животна средина и просторно планирање на РСМ, 
претставници од МИОА,  ЗЕЛС, Институт за демо-
кратија и Град Скопје. средбата беше организирана 
со цел разгледување на Предлог за изменување и 
дополнување на Закон на јавните претпријатија,  кој 
се однесува на делот на органите за раководење, 
управување, состав, услови за именување, разрешу-
вање  (Директор,Управен одбор и Надзорен одбор за 
материјално финансиско работење) во јавните пре-
тпријатија и  подготовки на нов Закон за јавните пре-
тпријатија, со оглед на фактот дека Законот за јавни 
претпријатија е од 1996 година и до овој момент  има 
17 (седумнаесет) измени и дополнувања. Заради по-
врзаноста на овој Закон со други  законски реше-
нија и заради сеопфатно разгледување  на темата, во 
работата зедоа учество повеќе Министерства кои на 
овој или оној начин имаат меѓусебна поврзаност со 
Законот за јавните претпријатија. АДКОМ како здру-
жение на јавните комунални претпријатија за соста-
нокот имаше подготвено  забелешки на актуелниот  
Закон за јавни претпријатија  и имаше детектирано 
проблеми на кои наидуваат членките при примена 
на законот. Истите се доставени до Министерството 
за економија.

17.12.2019 
Тркалезна маса „Правно регулирање 
на статусот на вработените во ЈКП“, 
во рамки на процесот на дијалог на 
АДКОМ со централната и локалната 
власт
На 17-ти декември 2019 година АДКОМ ја одржа тр-
калезната маса „Правно регулирање на статусот на 
вработените во ЈКП“, во рамки на процесот на дија-
лог на АДКОМ со централната и локалната власт за 
поголема ефективност и ефикасност во давањето на 
комуналните услуги на граѓаните.

Главната цел на оваа тркалезна маса беше да се 
поддржи процесот на дијалог помеѓу ЈКП претста-
вувани и застапувани од АДКОМ и чинителите на 
централната и локалната власт.

Тркалезната маса беше отворена од страна на Моде-
раторот г-дин Јане Вртески. Пред учесниците беше 
посочено дека АДКОМ како здружение на сите јав-
ни комунални претпријатија во Р. Македонија пре-
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взема низа активности за поддршка на реформите 
и развојот во секторот на комунални дејности во со-
гласност со приоритетите на единиците на локална 
самоуправа и Програмата на Владата. За таа цел АД-
КОМ воспостави стандардизиран процес на водење 
на дијалог преку т.н. дијалог платформа со чинители-
те од централната и локалната власт. Дијалогот преку 
дијалог платформата во секторот на комунални ус-
луги започна минатата година и преку различен вид 
на активности и настани се одвива континуирано и 
резултира со потпишување на Меморандуми за раз-
бирање помеѓу различни чинители. Темата за прав-
ното регулирање на статусот на вработените во ЈКП, 
подолг период е дел од дијалогот помеѓу членките 
на АДКОМ и скоро анализирана преку изработка на 
позициски документ. Истата беше идентификувана 
низ процес на работа на комисиите на АДКОМ, ре-
гионалните средби со Директорите на ЈКП и плано-
вите и состаноците на Управниот одбор на АДКОМ.  

Модераторот ја презентираше агендата и ги инфор-
мираше присутните дека најпрво   г-ѓа Марија Вала-
кова од ЈКП „Плаваја„ Радовиш  ќе го презентира из-
работениот позицискиот документ на тема „Правно 
регулирање на статусот на вработените во ЈКП“.

Г-ѓа Валакова во својата презентација даде краток 
осврт на ЈКП кои се основани за вршење на кому-
налните дејности и нагласи дека поради широкиот 
круг на дејности кои ги вршат јавните комунални 
претпријатија, потребен е разнороден профил на 
вработени и потребни се подинамични промени во 
работењето, со цел навремено и квалитетно вршење 
на работите за да се задоволат комуналните потреби 
на корисниците на услуги.

Г-ѓа Валакова ја прикажа плејадата на закони повр-
зани со работењето на ЈКП и посочи дека проблеми-
те со кои се соочуваат ЈКП поради неусогласеноста 
со законската регулатива во моментот се големи и 
влијаат врз нивното работење, а при тоа додаде дека 
е потребен е дијалог со надлежните министерства 
за надминување на идентификуваните влијанија на 
законската регулатива

За надминување на проблемите статусот на врабо-
тените во ЈКП, г-ѓа Валакова преку својата презен-
тација предложи неколку решенија:

•	 Измена и дополнување на Законот за вработе-
ните во јавниот сектор согласно погоре утвр-
дените забелешки и негово усогласување; (За 
решавање на овој проблем потребен е дијалог 
со МИОА)

•	 Донесување на нов Колективен договор за ЈКП 
за подетално регулирање на дејноста, правата 
и обврските на вработените и работодавачите 
согласно позитивната законска регулатива и 
поедноставување на процедурите; (За реша-
вање на овој проблем потребен е дијалог со 
репрезентативните синдикати)

•	 Во Законот за јавните претпријатија да се раз-
граничат  јавните претпријатија кои се финан-
сираат од државниот Буџет и се во државна 
сопственост од ЈП кои се основани од  совети-
те на општините и сами се финансираат надвор 
од државниот буџет; (За решавање на овој про-
блем потребен е дијалог со Министерството за 
економија)

Модераторот по дискусијата ги сподели следните 
заклучоци:

•	 Надлежните министерства се отворени за раз-
решување и надминување на проблемите кои 
произлегуваат при правното регулирање на 
статусот на вработените.

•	 Во работната група за  измени на законот за 
Јавните претпријатија ќе бидат вклучени член-
ките на АДКОМ, односно вработените од ЈКП. 

•	 Продолжување на дијалогот со надлежни ми-
нистерства и агенции за надминување на иден-
тификуваните проблеми во законската регула-
тива.

•	 АДКОМ да продолжи во своите активности со 
следење на проблемите кои се појавуваат на 
оваа тема, да воспостави дополнителна сора-
ботка и со останатите  чинители за да се напра-
ват подетални анализи  со цел полесно разре-
шување на истите.

18.12.2019
Седумнаесетта седница на Управен 
Одбор на АДКОМ
Седумнаесеттата седница на Управниот Одбор на 
АДКОМ се одржа на 18.12.2019 година во Тетово и на 
истата членовите на Управниот Одбор дискутираа по 
однос на тековните активности за претстојна меѓу-
народна конференција 2020 година, беа известени 
за одржаниот прв состанок за измени во Законот за 
јавни претпријатија. Членовите на Управниот Одбор 
на АДКОМ беа информирани за одржување на обуки 
од страна на АДКОМ за изработка на бизнис плано-
ви за втор регулиран период.

18.12.2019
Втор состанок на работната 
група за измени на закон за јавни 
претпријатија
На 18- ти декември 2019 год. во просториите на Ми-
нистерството за економија на РСМ се одржа втори-
от состанок на кој се разгледуваа доставените мате-
ријали за ЗЈП од страна на Институт за демократија 
за измени и дополнување на ЗЈП во делот на Уп-
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равни и Надзорни одбори. Од страна на АДКОМ беа 
доставени забелешки на постојниот Закон за јавни 
претпријатија, забелешките на ЈКП Никола Карев 
од Пробиштип на материјалот доставен за измени и 
дополнување на ЗЈП. На оваа средба беше презен-
тирано што се ќе содржи предлог Законот за висока 
раководна служба. Следниот состанок кој се плани-
ра да се одржи во првата половина на јануари 2020 
година, членките на АДКОМ ќе достават предлози 
по однос на  забелешките дадени од страна на ЈКП 
Никола Карев Пробиштип на предлогот за измени и 
дополнување на ЗЈП односно за предвидување кри-
териуми за избор на членови на УО и НО и за надо-
местоците на НО и УО со оглед на трошоците кои ги 
предизвикуваат на ЈКП.

20.12.2019
Презентацијата на тренинг 
програмата “Безбедност на вода и 
управување со кризи” 
На 20-ти декември 2019 година, во Тетово, АДКОМ 
и проектот „Подобрување на отпорноста на попла-
ви во Полошкиот регион“ финансиран од страна на 
Швајцарската влада и спроведуван од страна на 
УНДП, организираа настан на кој беше  презентира-
на спроведената тренинг програма на АДКОМ “Без-
бедност на вода и управување со кризи”. 

Главната цел на настанот беше јавните комунални 
претпријатија (ЈКП), но и другите релевантни ин-
ституции од Полошкиот регион, да се запознаат со 
тренинг програмата “Безбедност на вода и управу-
вање со кризи” како и за придобивките кои ги нуди 
истата за зајакнување на капацитетите на јавните 
комунални претпријатија и другите институции со 
цел подобро справување со ризикот од природни ка-
тастрофи.

Г-дин Јане Вртески, консултант на АДКОМ и главен 
тренер на програмата имаше своја презентација, во 
која информираше дека програмата „Безбедност на 
вода и управување со кризи: Основи на континуи-
тет на работење за управување со ризици од ката-
строфи“ е развиена и е надгледувана од техничкиот 
партнер, IAWD,  Конзорциумот Infraprotect, заедно со 
Energie AG Wasser, Виенскиот водовод и Австриска-
та асоцијација за гас и водоснабдување (ÖVGW). Г-

дин Вртески додаде дека програмата е спроведува-
на од националните или регионалните центри, како 
што е АДКОМ во земјава, а притоа додаде дека ис-
тата била спроведувана на македонски јазик и е ди-
зајнирана врз принципите на учење по пат на пракса. 
Таа вклучува комбинација на работилници за обука 
лице-в-лице, кои обезбедуваат алатки и техники за 
справување со предизвиците со кои се соочуваат; 
да следат како тие се применуваат во пракса, про-
следено со обука на работа, каде претпријатијата 
учесници ги применуваат алатките и техниките во 
нивната средина и развиваат конкретни производи 
(дијагностика, акциони планови, тарифни планови 
итн.), рече г-дин Вртески.  

Г-дин Вртески ги информира присутните дека АД-
КОМ ја спроведе програмата во 4 ЈКП, односно ЈКП 
Струмица, Прилеп, Кочани и Неготино, а истата беше 
во функција на поддршка на ЈКП за водоснабдување 
во градењето на капацитети за да можат да одгово-
рат на своите законски обврски од областа на без-
бедноста на водата и управувањето со кризи.

Г-дин Владо Трифунов ги сподели искуствата од 
страна на КЈП „Водовод“ Кочани за спроведувањето 
на Тренинг програмата во ЈКП. Во својата презента-
ција посочи дека оваа програма е еден подолг про-
цес, но истовремено и многу корисен. Истакна дека 
за време на програмата најпрво бил дефиниран ти-
мот кој ќе управува за време на кризата, потоа биле и 
спроведени обуки за сите позиции во тимот за упра-
вување со кризи. Изработен бил модел на системот 
за водоснабдување, се работело со домашни задачи, 
а и на крајот од програмата направено било и сцена-
рио на вежба – управување со криза. 

Свое излагање имаше и д-р Стевко Стефаноски, Уп-
равување со кризи - Центар за управување со кризи 
на РМ, кој при својата презентација детално ја ела-
борираше законската рамка, обврските и надлеж-
ностите на Центар за управување со кризи на РМ.

Настанот беше затворен со повик на ЈКП од Полош-
киот регион, кои се заинтересирани да се пријават на 
програмата, а за истата беше уште еднаш напомнето 
дека  програмата е во функција на поддршка на ЈКП 
за водоснабдување во градењето на капацитети за 
да можат да одговорат на своите законски обврски 
од областа на безбедноста на водата и управување-
то со кризи

ДЕКЕМВРИ
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