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Почитувани членки,

АДКОМ и покрај вонредните услови, предизвикани 
од пандемијата КОВИД-19, продолжи со својата ра-
бота и притоа ги реализираше следниве активности:

•	 Изработка на анализа од прашалник - како пан-
демијата КОВИД-19 се одрази на работењето на 
ЈКП.

•	 Изработка на позициски документ „Влијание на 
пандемијата КОВИД-19 врз работењето на ЈКП - 
Предизвици и Решенија“.

•	 Изработка на два прирачника за менаџирање во 
услови на криза. 

1. „Прирачник за управување со кризи – концепт 
и практична примена“

2. „Прирачник за безбедно управување со вода 
за пиење, санитација и отпадни води во период 
на пандемијата со КОВИД-19“

•	 Изработка на каталог на обуки. АДКОМ со цел по-
добро да ги информира своите членки во врска со 
обуките и програмите кои ги спроведува, работе-
ше на изработка на  каталог на обуки за 2021 го-
дина,  како и дизајн на флаери за обуки. 

•	 Присуство на првиот виртуелен форум ‘’Danube 
Water Forum’’, кој се одржа во периодот 27-
29.10.2020 год. На истиот главната цел беше да 
се споделат информациите, мислењата и иску-
ствата во врска со секторот води. 

•	 АДКОМ продолжи да работи на проектот за по-
добрување на водоснабдувањето во Делчево. 
Активностите кои беа спроведени во претстој-
ниот период (септември, октомври, ноември и 
декември 2020 год) беа поврзани со двете ком-
поненти: Комерцијална Ефикасност и Поддршка 
при Бизнис Планирање. Проектот нуди директна 
поддршка на ЈКП „Брегалница“ Делчево, а пак 
претставниците на ЈКП „Услуга“ Берово и ЈКП 

„Комуналец“ Пехчево беа поканети како слушате-
ли на работилниците и активностите, предвидени 
за ЈКП „Брегалница“ Делчево, во врска со двете 
компоненти. 

•	 АДКОМ во текот на ноември 2020 год, организи-
раше и поединечни средби со Комисиите за Вода, 
Пазари, Комунална хигиена, Паркови и Зеленило, 
Погребални услуги, Паркинзи, како и Правната и 
ЧР Комисија.
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•	 Присуство на Тренинг Менаџерот на АДКОМ 
– Леа Павловиќ и 6 тренери на АДКОМ, на Гене-
рички Тренинг на Тренери, при програмата за обу-
ка за собирање, одведување и третман на отпадни 
води, наменети за вработените во ЈКП и општи-
ните, преку учество во Регионалната мрежа за 
развој на капацитети за водоснабдување и сани-
тарни услуги во ЈИЕ (RCDN).

•	 Онлајн одржани 22-ра, 23-та, 24-та и 25-та сед-
ници на Управниот одбор на АДКОМ. 

•	 АДКОМ преку Владата на Северна Република 
Македонија, обезбеди 2,3 милиони евра како 
поддршка на своите членки при справување со 
КОВИД-19. 

•	 Учество на промотивен настан на  „Обука за уп-
равување со комунални услуги“ – Мастер час за 
холистичко управување со секторот води. Глав-
ната цел на оваа обука е „опремување“ на момен-
талните и идните менаџери во секторот води, со 
алатки и техники кои ќе ги поддржат при донесу-
вањето на одлуки. 

•	 Учество и презентација од страна на Извршниот 
Директор на АДКОМ, Лолита Стојановска, во вр-
ска со постигнатите резултати на АДКОМ во из-
минатите 2 години, на Советодавниот одбор на 
проектот, односно Регионалната мрежа за развој 
на капацитети за водоснабдување и санитарни 
услуги во ЈИЕ. 

•	 АДКОМ преку Проектот „Отворен регионален 
фонд за модернизација на општинските услуги – 
одговор на Covid-19“ имплементиран од Герман-
ската агенција за меѓународна соработка (ГИЗ) 
обезбеди пакети со материјали  и опрема за 23 
јавните комунални претпријатија кои учествува-
ат во проекти финансирани од Германската Вла-
да. Примопредавањето на пакетите се изврши на 
16.11.2020 година во Скопје.

•	 Присуство на состанокот на советодавниот од-
бор (бр.8) на Советодавни услуги за управување 
со средства за комунални услуги за вода во Југо-
источна Европа. Главната цел на истиот беше да 
се презентираат постигнувањата и да се дискути-
раат следните чекори на проектот „Советодавни 
услуги за управување со средства за комунални 
услуги за вода во Југо-источна Европа“ со сите 
учесници, односно здруженијата на ЈКП (давате-
ли на водни услуги) и донатори.

•	 Во декември 2020 год, АДКОМ организира-
ше состанок со Управата за јавни приходи (УЈП). 
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На истиот присуствуваа, Директорката на УЈП 
- Сања Лукаревска и  Раководителот на сектор 
даноци, УЈП - Елена Петрова,дел од претставни-
ците на Управниот одбор на АДКОМ и членовите 
на Извршната канцеларија. За време на соста-
нокот, г-ѓа Лукаревска напомена дека УЈП се за-
познаени со проблемот со кој ЈКП се соочуваат, 
односно отписот на каматите, но додаде дека без 
законска одлука од страна на Владата на РСМ, 
УЈП не може самостојно да дејствува и да напра-
ви отпис на каматите на ЈКП. Притоа беше потен-
цирано дека УЈП е во комуникација со Владата на 
РСМ и очекуваат одговор на оваа тема. На крајот 
од состанокот, Лукаревска и Петрова повторно 
нагласија дека УЈП имаат разбирање за пробле-
мите и предизвиците со кои ЈКП секојдневно со-
очуваат во врска со подмирувањето на даночните 
обврски и постојано се бара начин за да истите се 
надминат и да се најде заеднички јазик за реша-
вање на истите.

•	 Изработка на квартален извештај за работењето 
на АДКОМ (септември – декември 2020 год.)

•	 Изработка на Билтен на АДКОМ (септември – де-
кември 2020 год.)

Тимот на АДКОМ во периодот септември – декем-
ври 2020 год, организираше и голем број на обуки, 
размени на искуства, како и тркалезни и експертски 
маси, за истите ќе можете да се информирате преку 
подолу изработените текстови.
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17.09.2020 год.

Дваесет и втора седница на 
Управниот одбор на АДКОМ 

На 17-ти септември 2020 год, членовите на Управ-
ниот и Надзорниот одбор на АДКОМ ја одржаа он-
лајн дваесет и втората седница. Седницата ја водеше 
Извршниот Директор на АДКОМ, г-ѓа Лолита Стоја-
новска. На дваесет и втората седница членовите на 
Управниот и Надзорниот Одбор работеа според точ-
ките од дневниот ред и дискутираа за повторно под-
несување на изготвените барања од страна на ЈКП 
до Владата на Република Северна Македонија, во 
врска со решавањето на проблемот со финансис-
ката состојбата на претпријатијата. Пред присутните 
членови беа презентирани и идните планирани ак-
тивности на АДКОМ.

16.09.2020 и 23 09.2020 год.

Дводневна онлајн работилница 
„Размена на искуства (Peer 
exchange) – Намалување на 
потрошувачка на електрична 
енергија во пречистителните 
станици за отпадна вода (ПСОВ)“ 
На 16-ти и 23-ти септември 2020 год, АДКОМ ја ор-
ганизираше дводневната онлајн работилница „Раз-
мена на искуства (Peer exchange) – Намалување на 
потрошувачка на електрична енергија во пречисти-
телните станици за отпадна вода (ПСОВ)“  

Главната цел на размената на искуства беше да се 
унапреди знаењето на оперативниот персонал на 
ПСОВ, како и да се прикажат можностите за намалу-
вање на потрошувачката на електрична енергија во 
ПСОВ.

Размената на искуства се фокусираше на прика-
жување на релевантни примери за изнаоѓање ефи-
касни решенија за намалување на потрошувачка 
на електрична енергија во технолошкиот процес 
на  ПСОВ, притоа учесниците беа поттикнати да ја 
прифатат добрата пракса и да ја применат во соп-
ствените технолошки процеси за прочистување на 
отпадните води или да развијат сопствени решенија 
применливи во сопствените ПСОВ.
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Заклучоци: 

Прва онлајн работилница (16.09.2020) 

•	 Без електрична опрема и консумација на елек-
трична енергија , третманот на отпадната вода е 
практично невозможна

•	 Техничките лица во ПСОВ имаат мала пракса за 
пресметување и споредување на електрична 
енергија според чекорите на технолошкиот про-
цес.

•	 Недоволен број на едуциран оперативен персонал, 
ниска стапка на поврзаност меѓу домаќинства-
та со комунална инфраструктура,нерационална 
употреба на водата, незадоволителниот квалитет 
на површинските води , како и недоволна заштита 
на квалитетот на водите доведува до непотребно 
трошење на електрична енергија во ПСОВ

•	 Потреба од автоматизација на процесите (пр. 
SCADA систем)

•	 Изработка на Акционен План – Добра пракса

•	 Потреба од анализа и избор на најадекватни 
Клучни индикатори за потрошувачката на елек-
трична енергија 

•	 Квалитет на полимерите

Втора онлајн работилница (23.09.2020) 

•	 Постојат можности за намалување на потрошу-
вачката на електрична енергија со интервенции 
во оперативните и технолошките процеси

•	 Размена на искуства од сопственото оперативно 
работење

•	 Да се искористи сопственото искуство, да се ис-
тражува и сопствените искуства несебично да се  
споделат

•	 Изработката на Акционен План – Добрата пракса 
– несомнена потреба

•	 Организирање на работилници за размена на ис-
куства за конкретни мерки во оперативните и тех-
нолошките процеси

28.09.2020 год.

Седумдесет и шеста седница 
на Координативниот комитет 
на проектот за подобрување на 
општинските услуги – МСИП 

На 28-ми септември 2020 год. беше одржана 76та 
седница на членовите на координативниот комитет 
на МСИП проектот. Од страна на АДКОМ, присуству-
ваше г-ѓа Фани Карамиха Петрушева, како член на 
МСИП проектот. Седницата беше одржана онлајн и 
на истата се разгледуваа извештаите за урбана ре-
визија за грант за сиромашни области во следниве 
општини: Липково, Врапчиште, Новаци, Могила и 
Долнени. Во сите пет општини реализирани се ак-
тивностите согласно доставените апликации. Во 
општините Липково и Врапчиште се извршени ре-
конструкции на патишта во неколку населени места. 
Во општините Новаци, Могила и Долнени извршени 
набавки во делот на механизација за потребите на 
ЈКП.
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01.10.2020 год.

Регионални средби со 
Директори на ЈКП 

На 01-ви октомври 2020 година АДКОМ одржа он-
лајн регионална средба со Директорите на ЈКП. 

На средбата, Директорите најнапред дадоа краток 
осврт на работењето на претпријатијата со кои рако-
водат, а потоа и ги потенцираа проблемите со кои тие 
се соочуваат при работењето од почетокот на панде-
мијата. 

На регионалната средба беа донесени следните 
заклучоци: 

1. Да се изготви допис за  отпис на каматите,  пот-
крепен со табела за точен износ на долгови од 
сите ЈКП

2. Да се побара намалување на ДДВ од 18% на 5% за 
ЈКП кои стопанисуваат со паркинзи и пазари

3. Да се побара од Владата на Р.С. Македонија да се 
субвенционираат ЈКП во делот на покачување на 
минималната плата

4. Да се иницира измена во Законот за комунални 
дејности во делот на можноста ЈКП да продаваат 
електрична енергија

5. Да се формира делегација од три до пет члена и 
да се побара прием кај Премиерот на Владата на 
Р.С.М со цел укажување и детално запознавање 
со состојбата во која се наоѓаат ЈКП.

15.10.2020 год. 

Состанок на Комисија за 
правни работи и Комисија 
за човечки ресурси
На 15-ти октомври 2002 год, членовите на двете ко-
мисии во склоп на АДКОМ на состанокот разменија 
одредени искуства во тековното работење кои се од-
несуваа на: 

1. Размената на материјал за полагање испит за ад-
министративно управување

2. Начинот на добивање на согласност за измена и 
дополна на годишните планови за вработување 
во ЈКП, (доколку одредени ЈКП немаат добиено 
согласност од МИОА заради доцнење на соглас-
ност од ЕЛС да се повикаат на член 20б од Закон 
за вработување и потоа ќе добијат согласност од 
МИОА)

3. Делот на предавање на годишните планови за 
вработување за 2021 год.(истите треба да бидат 
доставени до 01.11.2020год

4. Начинот и постапката на преземање на вработен 
од друга компанија (истата се врши со спогодба)  

ОКТОМВРИ 2020
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5. Делот на предвремено пензионирање на врабо-
тени постапката да се врши согласно измените 
во ЗРО и Законот за административни службе-
ници

Присутните дискутираа за извршување на одредени 
измени во систематизациите, вметнување на ново 
работно место кое не е впишано во каталогот и пора-
ди овие прашања од страна на АДКОМ, беше догово-
рено да се закаже состанок со г-ѓа Чукиќ од МИОА, 
со цел овие дилеми да се разрешат и да се даде на-
сока или одговор на други прашања.

Членовите на комисиите во текот на дискусијата 
предложија во следниот период да се работи на од-
редени измени во законите со кои ЈКП работат, би-
дејќи првенствено треба да се обрне внимание на 
законите кои немаат ниту измена ниту дополна во 
последните неколку години.

20.10.2020 год. 

Состанок на Комисија за 
водоснабдување и канализација 
и Комисија за обработка 
и контрола на вода 
На 20-ти октомври 2020 год, членовите на Комиси-
јата за водоснабдување и канализација за следниот 
период предложија од страна на АДКОМ да се проба 
да се стапи во контакт со лица кои се вработени во 
Министерство за транспорт и врски, Министерство 
за економија и МЖСПП како во иднина полесно би 
се добивале одговори на прашања и нејаснотии кои 
се дел од секојдневното работење на ЈКП. Диску-
сиите на членовите на комисиите беше во делот на: 
начинот на плаќање на Фонд за води (да се дефини-
ра), се дискутираше за новините во делот на можна 
приватизација на јавниот сектор за водоснабдување 
(предлог да се актуелизира оваа тема со членови 
на У.О на АДКОМ), со членовите на правната коми-
сија да се изготви предлог измени на Законот за 
комунални дејности.Членовите на комисијата за 
обработка и контрола на вода разменија искуство 
согласно добиениот допис за спроведување на про-
ценка на ризик на водата за пиење заедно со резиме 
на резултатите од проценката ( присутните завземаа 
став дека треба да се испрати одговор до Агенцијата 
за храна и ветеринарство дека  критичните точки се 
утврдуваат по ХАСАП систем и дека редовно се врши 
контрола од страна на инспектор)

21.10.2020год. 

Комисија за комунална 
хигиена и одржување на 
паркови и зелени површини
На 21-ви октомври, 2020 год, на состанокот пред 
Членовите на комисијата за комунална хигиена на  
членот на комисијата од Дебар г-дин Омер Цами 
ги извести присутните дека имале инспекциски 
надзор и им било укажано дека раководителите 
во секторот за комунална хигиена треба да посе-
тат обука за начинот на собирање и селектирање 
на отпад во време на пандемија и по завршување 
на обуката да потпишат изјава дека ќе ги приме-
нуваат правилата за однесување и постапување и 
даде предлог АДКОМ да стапи во контакт со МЖ-
СПП и г-ѓа Мазневска за подетални насоки каде 
да се пријават за следење на оваа обука. Во те-
кот на состанокот присутните разменија искуства 
како постапуваат во време на пандемија и начинот 
како го селектираат собраниот отпад, временски-
от интервал на дезинфекција на контејнерите и др. 
активности согласно пропишаните мерки во вре-
ме на пандемија.Членовите на комисијата сметаат 
дека најнеопходно во овој период е да се работи на 
подигање на свеста на граѓаните со цел да им се 
укаже начинот на депонирање на сметот посебно 
во граските средини.



9

ОКТОМВРИ

21.10.2020 год. 

Комисија за погребални услуги 
На 21-ви октомври, 2020 год, членовите на коми-
сијата за погребални услуги во текот на состанокот 
дискутираа во делот на начинот на погребување на 
починати лица и погребување на лица заразени од 
КОВИД 19. Сите присутни  наведоа дека погреби-
те се одвиваат согласно пропишаните мерки и со-
гласно правилникот за погребување на починати 
лица заразени од КОВИД 19. Во текот на состанокот 
се отвори дискусија дали оваа услуга треба да биде 
оданочена со 18% ДДВ, бидејќи при инспекциска 
контрола на одредени ЈКП им било укажано дека 
треба да платат данок иако истата услуга од страна 
на ЈКП не била оданочувана во изминатиот период.
Членовите на комисијата побараа ова прашање да 
се сподели со останатите ЈКП кои ја имаат оваа ус-
луга како дејност и да се сподели овој проблем и на 
седница на У.О на АДКОМ. Членовите на Комисијата 
се на мислење дека доколку оваа дејност се одано-
чува да биде оданочена со 5% ДДВ.

22.10.2020год

Дваесет и трета седница на 
Управниот одбор на АДКОМ

На 22-ри октомври, 2020 год. се одржа онлајн два-
есет и третата седница на Управниот одбор на АД-
КОМ. Седницата ја водеше Извршниот Директор 

на АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска која ги запозна 
присутните членови со релизраните минати актив-
ности на АДКОМ. На седницата се проследи извес-
тување од одржан состанок со Премиерот на Р.С.М 
г-дин Зоран Заев. Присутните едногласно на оваа 
седница ги усвоија предлог- правилникот на Тре-
нинг центарот на АДКОМ за избор на консултанти, 
тренери и модератори и беше усвоено дополну-
вање на  деловникот  за работа на Управен Одбор на 
АДКОМ со додавање на нов став за одржување на 
онлајн седници. 

На оваа седница во рамки на АДКОМ беше форми-
рана нова Комисија – Комисија за пречистителни 
станици на отадни води. Согласно планот за работа 
на АДКОМ членовите на У.О дискутираа по однос на 
одредување на предлог тема за организирање на 
експертска дебата. Г-ѓа Стојановска пред присутни-
те ги презентираше и планираните идни активности 
на АДКОМ.
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29.10.2020 и 05.11.2020 год.

Дводневна онлајн работилница 
„Основи на Планирање на безбедност 
на вода за пиење - управувањето 
со кризи и управувањето со 
ризици во ЈКП во согласност 
со македонските стандарди 
МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 
и МКС EN 15975-2:2013”
На 29-ти ноември и 05-ти ноември, 2020 година, 
се одржа дводневната онлајн работилница „Основи 
на Планирање на безбедност на вода за пиење - уп-
равувањето со кризи и управувањето со ризици во 
ЈКП во согласност со македонските стандарди МКС 
EN 15975-1:2011+A1:2016 и МКС EN 15975-2:2013”

Главната цел на работилницата беше да се унапреди 
знаењето на учесниците за основите на  Планирање 
на безбедност на вода за пиење - управувањето со 
кризи и управувањето со ризици во ЈКП во соглас-
ност со македонските стандарди  

Работилницата се фокусираше на запознавање на  
учесниците со  внатрешниот и надворешниот кон-
текст на управување со кризи на локално и нацио-
нално ниво како и запознавање со Македонските 
стандарди  МКС EN 15975-2:2013 и   МКС EN 15975-
1:2011+A1:2016.

Прва онлајн работилница (29.10.2020) 

На работилницата се работеше на следните теми: 

1. Запознавање на учесниците за Безбедност на вода 
и управување со кризи- законската поставеност и 
обврски на ЈКП за водоснабдување  и запознава 
со Македонскиот стандард Македонски стандард 
МКС EN 15975-2:2013 Безбедност на снабдување-
то со вода за пиење – Упатства за менаџмент со ри-
зик и криза – Дел 2: менаџмент со ризик

2. Насоки за изготвување на домашна работа 

3. На првата сесија, ресурсното лице г-дин Стевко 
Стефановски ја престави својата презентација на 
тема  – Безбедност на вода за пиење и управување 
со кризи . Во својата презентација РЛ г-дин Стевко 
Стефановски даде вовед во законската поставе-
ност и обврските на ЈКП за водоснабдување во вре-
ме на криза. 

Втора онлајн работилница (05.11.2020)

На работилницата се работеше на следните теми: 

1. Запознавање на учесниците со Македонски 
стандард МКС EN 15975-1:2011+A1:2016 - Безбед-
ност на снабдувањето со вода за пиење – Упат-
ства за управување со ризици и криза - Дел 1: Уп-
равување со кризи

2. Преглед на Домашните работи изработени од ЈКП
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10.11.2020 год.

„Прирачник за менаџирање на 
криза - концепт и практична 
примена” и „Прирачник за 
безбедно управување со вода 
за пиење, санитацијата и 
отпадните води во период на 
пандемијата со КОВИД 19“
На 10-ти ноември, 2020 год, АДКОМ организираше 
претставување на двата прирачника: „Прирачник за 
менаџирање на криза - концепт и практична приме-
на” на Др. Стевко Стефаноски и „Прирачник за без-
бедно управување со вода за пиење, санитацијата 
и отпадните води во период на пандемијата со КО-
ВИД 19“ на Проф. Др. Михаил Кочубовски.

Генерална цел беше да се запознаат вработените 
во ЈКП со содржината на прирачниците и да се при-
каже нивната функција  и примена, а специфични  
цели да  се изнесе институционалната и организа-
циската поставеност и да се потенцираат надлеж-
ностите  и обврските на институциите на национал-
но и локално ниво.

На претставувањето беа поканети претставници 
од ЈКП, ЗЕЛС, Општини,ЦУК, ИЈЗ, претставници од 
министерствата.

Др. Стевко Стефаноски  го претстави прирачни-
кот: „Прирачник за менаџирање на криза - концепт 
и практична примена”. Основната цел на овој При-
рачник е преку една избрана и прилагодена содр-
жина, да се прикаже општиот концепт на кризниот 
менаџмент, функцијата на Националниот систем за 
управување со кризи, да се изнесе неговата инсти-
туционална и организациска поставеност и да се по-
тенцираат надлежностите и обврските на институци-
ите на национално и локално ниво, и понатаму да се 
обезбеди негова правилна практична примена.

Крајната цел на овој прирачник е да помогне на 
вработените во ЈКП како даватели на јавно - кому-
нални услуги посеопфатно да го разберат концеп-
тот на менаџирање на криза и да ја зголеми нивната 
подготвеност во примена на мерките од “Внатреш-
ниот контекст” на планот за кризен менаџмент, во 
согласност со усвоените стандарди. 

НОЕМВРИ 2020

Д-р Стевко Стефаноски Проф. д-р Михаил Кочубовски



12 

НОЕМВРИ

Проф. Др. Михаил Кочубовски го презентираше 
својот „Прирачник за безбедно управување со вода 
за пиење, санитацијата и отпадните води во период 
на пандемијата со КОВИД 19“. Беше потенцирано 
дека, кризата COVID-19 претставува три главни пре-
дизвици за водоводните претпријатија.  Првиот е гу-
бење на приходите, вториот предизвик е намалената 
достапност на критичните елементи за работа и соо-
чувањето со предизвици во  покривањето на трошо-
ците за работна сила и обезбедувањето соодветна 
опрема  за лична заштита на нивниот персонал во 
време кога приходите пресушуваат. Третиот предиз-
вик произлегува од одложувањето на критичните 
инвестиции  за да се исполни поитната потреба за 
финансирање на одговори на итни случаи

Онлајн промоцијата на двата прирачника беше за-
творена од модераторот Катерина Цаневска со зак-
лучок дека пандемијата  предизвикана од COVID-19 
ја истакна важноста на ефективното управување и 
силното  обезбедување на услуги за водоснабду-
вање и санитација.  Двата прирачника се дел од мер-
ките кои ги презема АДКОМ за поддршка на ЈКП со 
цел да им  овозможи подобро да ја согледаат својата 
улога и начинот на делување во услови на  пандемија 
од COVID 19. 

11.11.2020 год.

Седумдесет и седмата седница 
на Координативниот комитет 
на проектот за подобрување на 
општинските услуги – МСИП 
Членовите на Координативниот комитет на МСИП 
проектот, 77 та седница ја одржаа на 11-ти ноември, 
2020 година онлајн со оглед на тековната ситуација 
со пандемијата со Covid 19 во нашата држава. Глав-
ниот координатор на МСИП проектот ја водеше сед-
ницата по следните точки: разгледување на извештај 
за урбана ревизија за грант за сиромашни области/
социјална вклученост за Општина Сарај, се разгле-
дуваше на договорот за грант за сиромашни обла-
сти/социјална вклученост со Општина Маврово Ро-
туше, беше  разгледан договорот  со Општина Конче 
и Општина Делчево. Согласно презентирањето од 
страна на независниот консултант ангажиран за те-
хничка помош на општините кориснички на под-за-
ем во рамките на Вториот Проект за подобрување 
на општинските услуги за подготовка на урбана ре-
визија и дадените насоки и објаснувања , членовите 
на Координативниот комитет едногласно ги усвоија 
сите четири извештаи.Од страна на Главниот коор-
динатор присутните беа известени дека е завршен 

третиот повик за распределба на средства од Вто-
риот проект за подобрување на општинските услу-
ги при што доставени се апликации од страна на 20 
општини и во тек е нивно разгледување од страна на 
градежните инженери на Проектната единица.  По-
сле завршувањето на овој процес, едновремено ќе 
бидат испратени коментари или одобрувања на тех-
ничката документација до сите општини. Доставени 
се и проекти од страна на општините Кавадарци и 
Кочани кои веќе учествуваат во Вториот МСИП про-
ект, па согласно условите од повикот каде што пред-
ност при распределбата на средствата имаат општи-
ните кои што досега не користеле средства од Вто-
риот проект за подобрување на општинските услуги, 
а во целост ги исполнуваат условите од Повикот.

12.11.2020 год.

Јавна расправа - Нацрт 
извештај за стратегиска оцена 
на животната средина за 
Национален план за управување 
со отпад 2020-2030 год.
На 12-ти ноември 2020 год, се организираше Јавна 
расправа од страна на Министерството за животна 
средина и просторно планирање. Истата беше отво-
рена од страна на Министерот за животна средина 
и просторно планирање, г-дин Насер Нуредини. На 
јавната расправа  присуствуваа дел од ЈКП кои ра-
ботат со отпад. Од страна на г-ѓа Ана Каранфилова 
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Мазневска, Раководител на Сектор за управување 
со отпад беше претставена кратка презентација на 
Националниот план за управување со отпад 2020-
2030 година. Во продолжение на јавната расправа 
г-дин Марјан Михајлов, Експерт за стратегиска оце-
на на животната средина преку кратка презентација 
го претстави Нацрт извештајот за стратегиска оцена 
на животната средина за Национален план за упра-
вување со отпад 2020-2030 година.

20.11.2020 год.

Тркалезна маса: „Прв регулиран 
период - научени лекции и 
проблеми - Втор регулиран период, 
отворени прашања и предизвици“
АДКОМ,  чии што членки се токму ЈКП, со цел да ги 
поддржи истите, покрај спроведените обуки и про-
грами за поддршка при изработката на Бизнис Пла-

новите, Плановите за прилагодување на тарифи и 
Годишните Извештаи, започна и со организирање 
на тркалезни маси со РКЕВУ. Преку овие тркалезни 
маси се остварува заедничка координација, односно 
одржување на редовна размена на информации и 
соработка помеѓу РКЕВУ, ЈКП и АДКОМ, за зголе-
мување на ефикасноста и квалитетот на водните ус-
луги во Република Северна Македонија.

Водејќи се според новите потреби, односно доставу-
вањето на БП и ППТ, како и ГИ, АДКОМ продолжува 
со организирање на тркалезните маси, па така на 
20-ти ноември 2020 год, организираше Тркалезна 
маса на тема: „Прв регулиран период - научени лек-
ции и проблеми - Втор регулиран период, отворени 
прашања и предизвици“

Тркалезната маса се организираше во соработка со 
РКЕВУ, МЖСПП и Државниот инспекторат за живот-
на средина.

НОЕМВРИ
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25.11.2020 год

Дваесет и четврта седница на 
Управниот одбор на АДКОМ 

На 25-ти ноември, 2020 год се одржа онлајн дваесет 
и четвртата седница на У.О и Н.О на АДКОМ. Прису-
тните членови работеа согласно усвоениот дневен 
ред и седницата ја водеше Извршниот Директор на 
АДКОМ г-ѓа Лолита Стојановска. На 24та седница беа 
презентирани реализираните минати активности на 
АДКОМ. Беше дискутирано за начин на изработка на 
анализа за водниот сектор во Р.С.Македонија. При-
сутните членови на У.О и Н.О на АДКОМ водеа дис-
кусија за претстоечката експертска дебата на тема 
Дигитализација на комуналните услуги  како и за 
претстоечката тркалезна маса на тема Тесни Грла 
во Законската регулатива. Извршниот Директор на 
АДКОМ ги презентираше идните планирани актив-
ности на АДКОМ.

24.11.2020 и 10.12.2020 год.

Дводневната онлајн работилница 
размена на искуства (Peer 
exchange) „Пречистителни 
станици за отпадна вода (ПСОВ) 
– Како од фаза на планирање 
до одржлива ПСОВ?“

Главната цел на размената на искуства е да се 
унапреди знаењето и да се добијат основни инфор-
мации на ЈКП за потребата од изградба на ПСОВ во 
општините.

Размената на искуства се фокусираше на прика-
жување на релевантни примери и запознавање на  
учесниците со фазите на планирање, подготовка и 
имплементација на ПСОВ и поттикнување на  учес-
ниците да ја прифатат добрата пракса и да ја приме-
нат во сопствените ЈКП.

На онлајн работилниците, односно размената на ис-
куство учество земаа двајца учесници:

•	 Раководител на технички сектор во ЈКП

•	 Раководител на технички сектор во ЕЛС

Заклучоци: 

Прва онлајн работилница (24.11.2020)

•	 Има голема потребата од постоење на ПСОВ во 
ЕЛС во кои не се изградени

•	 За реализација на проектот за Изградба на ПСОВ 
е потребна висока свест за значењето на чиста 
животната средина 



15

•	 Недоволен број на едуциран оперативен персо-
нал, ниска стапка на поврзаност меѓу домаќин-
ствата со комунална инфраструктура

•	 Обезбедување на стабилни финансиски средства

•	 Изработка на Акционен План – Добра пракса

•	 Потреба од едуциран кадар кој треба да биде ан-
гажиран од првиот ден на Имплементација на 
проектите за изградба на ПСОВ па се до завр-
шување со изградбата , а потоа и фазата на  ра-
бота со истата. Се’ со цел да добиеме одржливи 
ПСОВ. 

Втора онлајн работилница (10.12.2020)

•	 За изградба на функционални и одржливи ПСОВ 
потребни се големи инвестиции во канализацио-
ната мрежа и во одвојување на атмосферската од 
фекален канализационен систем. 

•	 Да се искористи сопственото искуство, да се ис-
тражува и сопствените искуства несебично да се  
споделат

•	 Изработката на Акционен План – Добрата пракса 
– несомнена потреба

26.11.2020 год.

Експертска дебата: Дигитализација 
на комуналните услуги
На 26-ти ноември, 2020 година АДКОМ организи-
раше Експертска дебата на тема - Дигитализација на 
комуналните услуги.

Генералната цел на организирање на оваа деба-
та беше да ја подигне свесноста и информираноста 
на експертската јавност од различни институции за 
потребата од дигитализација на комуналните услу-
ги. Специфичните цели кои се сакаа да се постигнат 
во текот на настанот беа: 1) да се овозможи дебата и 
размена на информации за дигитализацијата на ко-
муналните услуги; 2) да се идентификуваат “тесните 
грла“ во имплементацијата на мерките за дигитали-
зација на комуналните услуги; и 3) да дадат насоки за 
идните чекори кои треба да ги преземат ЈКП во кон-
текст на дигитализацијата на комуналните услуги.

НОЕМВРИ
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директорка на АДКОМ г-ѓа Стојановска со потенци-
рање дека АДКОМ во 2021 година ќе продолжи да ја 
промовира дигитализацијата на комуналните услуги 
помеѓу своите членови, преку доближување на реги-
оналните и домашните искуства.

30.11.2020 год.

Дваесет и петта седница на на 
Управниот одбор на АДКОМ  

На 30-ти ноември, 2020 год, членовите на Управни-
от одбор на АДКОМ ја одржаа онлајн дваесет и пе-
ттата седница, на која се дискутираше по однос на 
финансиската помош која Владата на Р.С.М. ќе ја до-
дели на ЈКП кои се членки на АДКОМ и активност-
ите кои треба да се спроведат согласно одржаниот 
состанок со Премиерот на РСМ, г-дин Зоран Заев, 
Министерот за финансии г-дин Фатмир Бесими 
и  преку онлајн врска со заменик-претседателот на 
Владата задолжен за економски прашања, коорди-
нација на економските ресори и инвестиции, г-дин 
Фатмир Битиќи. 

Дигитализацијата на комуналните услуги денес е 
реалност и вредноста и влијанието на дигиталните 
технологии во трансформацијата на комуналните 
претпријатија се повеќе од јасни, како на глобално 
така и на национално ниво. Исто така овие техно-
логии, може да се искористат за да се забрза ус-
војувањето на алтернативни решенија за давање 
на комунални услуги. Ова не значи дека овие нови 
технологии целосно ќе ги заменат традиционал-
ните решенија за комуналната инфраструктура и 
комуналните услуги. Наместо тоа, може да се каже 
дека сега постои проширено „мени“ на технолош-
ки решенија покрај традиционалните инфраструк-
турни решенија и модели на давање на услугите, а 
самата дигитализација претставува миграција од 
околина богата со податоци кон околина богата со 
знаење.

Во дебатата  учествуваа претставници од: ЈКП, ре-
сорните министерства и други релевантни институ-
ции.

Модератор на дебатата беше Јане Вртески, а па-
нелисти со свои презентации беа: Маја Меденица 
(ЈКП Белградски водовод и канализација – Белград, 
Република Србија); М-р Горан Козаров (генерален 
директор на ЈКП Водовод - Битола); Зоранчо Геор-
гиев (КЈП Водовод – Кочани).

АДКОМ ќе покренува иницијативи и ќе учествува на 
настани со цел дигиталната трансформација на да-
вањето на комуналните услуги од страна на ЈКП да 
се најде како значајна тема во политиките и програ-
мите на централната власт. (пр. Користење на дија-
лог платформата...)

Настанот беше затворен од страна на Извршната 
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02.12.2020 год.

Тркалезна маса: „Функционирање 
за време на КОВИД-19 и 
„тесни“ грла во законската 
регулатива - влијание врз 
работењето на Јавните 
комунални претпријатија” 

На 02-ри декември, 2020 год, АДКОМ организи-
раше  дебата со наслов: „Функционирање за време 
на КОВИД-19 и „тесни“ грла во законската регула-
тива - влијание врз работењето на Јавните кому-
нални претпријатија”

Целта на организирање на оваа дебата беше да 
се добијат сознанија како пандемијата КОВИД-19 
се одрази на работењето на јавните комунални 
претпријатија  и со кои предизвици истите се со-
очуваат, кои се насоките и најдобрите решенија за 
успешно справување со пандемијата за да можат 
граѓаните да добијат квалитетна и здрава вода за 
пиење, а ќе значат и заштита на вработените во 
ЈКП.

Во време кога нашата држава се соочува со криза, 
предизвикана од вирусот КОВИД-19, ЈКП имаат 
клучна улога при снабдувањето на вода за пиење, 
како и одржувањето на хигиената и чистотата на 
територијата на целата држава. Со цел да ја согле-
да состојбата со работењето и предизвиците со 

кои се соочуваат ЈКП а време на пандемија, АД-
КОМ во рамките на своите активности  изготви 
прашалник кој го сподели со претпријатијата. 

Анализата на прашалникот ја наметнува потребата 
од изготвување на позициски документ кој прави 
детална анализа на предизвиците во работењето 
со кои се соочуваат ЈКП за време на пандемија 
КОВИД-19, детектирање на критичните точки во 
функционирањето, согледување на причините за 
одлуките во менаџирањето, како и изнаоѓање и 
понудување на решенија за решавање на ново на-
станатата ситуација во функционирањето. 

Резултатите и согледувањата од анализата ги пре-
зентираше експертот и познавач на проблемати-
ката во врска со функционирањето на ЈКП, Линди-
та Шаќири од ЈП „Водовод и канализација”-Скопје. 
Шаќири посочи дека цел на позицискиот документ 
е детектирање на критичните точки во функциони-
рањето на ЈКП и изнаоѓање и понудување на пре-
пораки како можност за надминување на ново на-
станатата ситуација во функционирањето на ЈКП. 

Во продолжение на дебатата, Марија Валакова од 
ЈП „Плаваја“ од Радовиш и член на Правната коми-
сија на АДКОМ,  го презентираше документот „Тес-
ни грла во законската регулатива за комуналната 
дејност“. 

Предлог е Законот за снабдување со вода за пи-
ење и одведување на урбани отпадни води  кој 
е донесен во 2004 година, да се отвори и да се 

ДЕКЕМВРИ 2020



18 

ДЕКЕМВРИ

размислува на негово целосно прочистување и 
доуредување водејќи сметка за потребите и на да-
вателите на услуги и на крајните корисници, како 
и заради усогласување со новите прописи кои се 
донесени и според кои сега се определува цена-
та на водните услуги. Измени се неопходни и  во 
Законот за градење  и тоа во делот на издавање 
на дозвола за градење, посебно за колективните 
згради за домување. 

Посочено е дека „тесно грло„ се и Законот за 
вработените во јавниот сектор и Законот за ад-
министративните службеници. Проблем е што со 
вметнувањето на ЈКП во овие закони и воопшто во 
јавниот сектор, пред се од причини што  овие зако-
ни се задолжителни за примена од страна на ЈП, 
на актите кои произлегуваат од нив согласности 
дава МИОА, за  финансискиот дел  одговорна е и 
согласност дава локалната самоуправа, во делот 
на колективните договори ЈКП се на беспатие, од 
една страна овие закони ги скрстуваат во јавниот 
сектор, од друга страна се судовите кои  пресуду-
ваат како да се во приватниот сектор.

Измени се неопходни и во Законот за земјоделие 
и рурален развој, Законот за комуналните дејности 
и законот за јавните претпријатија, Законот за гро-
бишта и погребални услуги, Законот за облигацио-
ните односи  и во Законот за нотаријат.

Во дебатата претставниците на министерствата 
и инспекторатите ја поздравија иницијативата и 
одржување на дебатата од страна на АДКОМ и по-
сочија дека се отворени за соработка, дека согле-
дувањата од двата документа се од исклучително 
значење и ќе бидат добредојдени при изготву-
вање на нова законска регулатива или измени на 
постојната. 

07.12.2020 год.

Седумдесет и осма седница на 
Координативниот комитет на 
проектот за подобрување на 
општинските услуги – МСИП 

Седницата на МСИП проектот се одржа на 07-ми 
декември, 2020 год. и истата ја водеше Специја-
листот за финансиско управување на МСИП про-
ектот. Беше објаснето дека на седница е предви-
дено разгледување на договорот за под-заем со 
Општина Куманово и резултатите од Третиот повик 
за користење на средства од Вториот МСИП про-

ект. Членовите на Координативниот комитет беа 
запознаени со  под-проектот и  планирањето на на-
бавка на вкупно 12 возила и машини за потребите 
на 4 јавни претпријатија во Општина Куманово и 
тоа: градежна машина комбиниран ровокопач - на-
товарувач; опрема за изнесување и депонирање на 
отпад; опрема за зимско одржување на сообраќај-
ници; специјализирано возило за отстранување на 
непрописно паркирани возила на јавни површини; 
и опрема за изградба и одржување на дистрибутив-
ната гасоводна мрежа на територијата на Општина 
Куманово. Сите возила и машини ќе бидат набавени 
од страна на општината, а потоа ќе им бидат преда-
дени за користење на соодветните комунални пре-
тпријатија и тоа ЈП Водовод, ЈП Чистота и зелени-
ло, ЈП Куманово паркинг и ЈП Куманово – гас. Ре-
ализацијата на проектот предвиден со овој договор 
за под-заем ќе овозможи соодветно одржување и 
инвестиции во системот за водоснабдување и га-
соводниот систем, безбеден транспорт и инфра-
структура за комунална хигиена на целата терито-
рија на општината и безбедност во сообраќајот.По-
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2. Учесниците да разменат искуства и добри прак-
тики за квалитетно спроведување на обука

На тренингот учество земаа 8 учесници, односно 
тренери кои доаѓаат од ЈКП Куманово, Струмица, 
Скопје, Виница, Тетово и Битола. 

Заклучоци:

•	 Презентираните стандарди и соодветните обра-
сци се прва работна верзија која ќе почне да се 
применува од декември 2020 год/јануари 2021 
год. Иако АДКОМ имаше повеќе обрасци кои и 
досега ги применуваше при спроведување на не-
говите активности, овие стандарди претставуваат 
прва официјална верзија. 

•	 Стандардите за квалитет на Тренинг центарот 
на АДКОМ ќе се применуваат целосно при им-
плементација на сеопфатни програмски обуки, 
додека за краткорочните обуки (еднодневни или 
дводневни), одредени обрасци ќе бидат изземе-
ни. Попрецизно, обрасците ќе бидат дефинирани 
пред започнување на обуката со менаџерскиот 
тим на АДКОМ.

•	 Се очекува дека после извесен период на импле-
ментација ќе може да се согледаат предностите и 
недостатоците од оваа првична верзија на стан-
дардите за квалитет и врз основа на искуствата, 
истите ќе бидат дополнително ажурирани.

добрувањето на услугите обезбедени од страна на 
јавните претпријатија ќе придонесеза спречување 
на поплави, ефикасно одржување и инвестирање 
во водоснабдителниот систем и гасоводната мре-
жа, одржување на патиштата преку целата година и 
прописно паркирање на возилата, што индиректно 
ќе придонесе за создавање на подобар живот во 
општината, подобра локална економија и соодветни 
услови за социјален развој. 

11.12.2020 и 14.12.2020 год.

Онлајн воведен Тренинг 
на Тренери – „ВОВЕД во 
стандардите за квалитет на 
Тренинг центарот на АДКОМ“
На 11-ти и 14-ти декември, 2020 год се одржа онлајн 
воведен Тренинг на Тренери – „ВОВЕД во стандар-
дите за квалитет на Тренинг центарот на АДКОМ“.

Главната цел на тренингот беше воведно запозна-
вање на учесниците (тренерите) со стандардите за 
квалитет на Тренинг центарот на АДКОМ.

Специфични цели на тренингот:

1. Учесниците да ги подобрат своите методолош-
ки компетенции за квалитетно спроведување на 
обука, според утврдените стандарди за квалитет 
на Тренинг центарот на АДКОМ

ДЕКЕМВРИ
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15.12.2020 год.

Промоција: Улогата и функцијата 
на обуките во јакнење на 
капацитетите на ЈКП преку 
Тренинг Центарот на АДКОМ
На 15-ти декември 2020 година се одржа дебата 
преку Zoom платформа во организација на АДКОМ 
на тема „Улогата и функцијата на обуките во јакнење 
на капацитетите на ЈКП преку Тренинг Центарот на 
АДКОМ“.Ова е дел од проектот „Регионална мрежа 
за развој на капацитетите за водоснабдување и са-
нитарни услуги (RCDN)”

Генерална цел  на дебатата беше да се добијат основ-
ни информации и да се унапреди знаењето на ЈКП за 
потребата од јакнење на капацитети на вработените.

АДКОМ активно работи на градењето на капаците-
ти и дека преку својот Тренинг Центар овозможува 
организирање на голем број на обуки, спроведува 
програми, нуди техничка помош, како и реализира 
активности за размена на знаења со засегнатите 
страни во секторот за води.

Професор Цветко Смилевски говореше за улогата 
на обуките во индивидуалниот и институционалниот 
развој. Професорот посочи дека обуката е рацио-
нален, безбеден и фокусиран облик на стекнување 
компетенции и значи стекнување на знаења, вешти-
ни и ставови.

Има три вида обуки за АДКОМ:

•	 Основни обуки: за почетници и за нови техноло-
гии

•	 Напредни обуки: за нови услуги/продукти и за 
напредни технологии

•	 Корективни обуки: за подобрување на работната 
изведба

Професор Цветко Смилевски го презентираше Ка-
талогот на обуки за 2021 година, негова содржина и 
функција. Овој Каталог е интелектуален капитал на 
Тренинг центарот на АДКОМ, алатка за менаџирање 
на индивидуалниот институционалниот развој на 
КЈП од страна на ОЕ за човечки ресурси на КЈП и е 
промотивна алатка на Тренинг центарот на АДКОМ.

Извршниот директор на АДКОМ Лолита Стојановска 
говореше за планирање и имплементација на обуки-
те во 2021 година.

ДЕКЕМВРИ
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Од присутните беше посочено дека е неопходно по-
активно вклучување во обуките бидејќи едукацијата 
е значајна.

17.12.2020 год.

Онлајн Обука за обновливи извори 
на енергија и енергетска ефикасност
АДКОМ во соработка со ConPlusUltra, Виена и Бал-
кан девелопмент солутионс БДС од Скопје го спро-
ведува Проект „Градење на капацитети во комунал-
ниот сектор во Република Северна Македонија за 
поотпорно, инклузивно и одржливо обезбедување 
на услуги за граѓаните“. 

Активностите се спроведуваат со финансирање од 
Австриската развојна соработка преку грант - шема-
та BACID (Градење административни капацитети во 
регионот на Дунав и Западен Балкан), управувана од 

Австриската асоцијација на градови и градови и КДЗ 
Центарот за истражување на јавната администрација.

Оттаму како прва активност на проектот, на 17-ти де-
кември, 2020 год АДКОМ организираше обука за 
градење на капацитети за развој на вештините на 
своите членови во врска со енергетската ефикас-
ност и обновливата енергија. 

Главната цел на обуката беше насочена да се зголе-
мат локалните вештини и знаења поврзани со про-
изводството на обновлива енергија и ефикасноста 
на ресурсите на локално ниво, посебно кај комунал-
ните претпријатија и општинските објекти/ инфра-
структура, за да се поддржи обезбедувањето на пок-
валитетни општински услуги на долг рок.

Како специфични цели беа дефинирани следниве:

1. Да им овозможи на учесниците да добијат упат-
ства за користење едноставни алатки за процен-
ка на енергијата за општинската инфраструктура

2. Да ги надградат/обноват своите знаења за Енер-
гетска ефикасност во згради и во комуналните 
претпријатија за водни услуги

3. Да ги надградат/обноват своите знаења за упо-
треба на обновливите извори на енергија во јав-
ната инфраструктура

4. Да се запознаат со планирање на енергијата во 
општината

ДЕКЕМВРИ



22 

Обуката ги опфати проценките на енергијата за 
општинската инфраструктура, енергетската ефикас-
ност во зградите и комуналните претпријатија за водни 
услуги, употребата на обновливи извори на енергија во 
јавната инфраструктура и општинското планирање на 
енергијата. 

Тренерите, Andreas Karner, ConPlusUltra Виена, Josef 
Buchinger, ConPlusUltra Виена и Јане Вртески, БДС 
Скопје, беа одговорни за спроведување на обуката.

Дополнителна сесија за обука на обучувачи ќе се 
одржи на 04.02.2021 година, по што учесниците - 
обучувачи ќе бидат поканети да го рашират своето 
знаење во општините во Северна Македонија за да 
ги зајакнат локалните капацитети за плановите за 
обновлива енергија и енергетска ефикасност.

23.12.2020год.

Дваесет и шеста седница на на 
Управниот одбор на АДКОМ  
На 23-ти декември 2020 год, се одржа онлајн два-
есет и шестата седница на Управниот Одбор на АД-
КОМ и истата ја водеше г-ѓа Лолита Стојановска 
Извршен Директор на АДКОМ. На седницата при-
сутните членови на У.О и Н.О на АДКОМ дискутираа 
по однос на споделената информација од одржаниот 
состанок со претставници од УЈП од страна на Г-ѓа 
Стојановска, на седницата се разменија искуства за 
добиената донација од Владата на Република Се-

верна Македонија. На 26та седница беа номинирани 
членови од Управен Одбор за лобирање во ресор-
ни Министерства согласно изготвените Законски 
пречки во работењето на ЈКП кои треба да се над-
минат. Извршниот Директор на АДКОМ пред присут-
ните ги презентираше и идни активности на АДКОМ 
до крајот на 2020 година.

Проект: „Поддршка на општините и јавните кому-
нални претпријатија за справување со  кризата 
Covid19“

Пандемијата на КОВИД-19 најверојатно ќе потрае во 
глобални рамки што значи дека и јавните комунални 
претпријатија (ЈКП) во Република Северна Македо-
нија ќе продолжат да ги даваат своите услуги во ус-
лови на постоење на криза. 

Непостоењето на воспоставен системски пристап 
во ЈКП за управување со кризи, недостатокот од 
плански документи во ЈКП за континуитет во рабо-
тењето во услови на кризи, како и постоечката ад-
хок комуникација помеѓу ЕЛС и ЈКП, ја наметнуваат 
потребата од јакнење на свесноста за планирање и 
воспоставување на организиран пристап за обез-
бедување континуитет во работењето во услови на 
криза. 

За таа цел, АДКОМ во соработка со ГИЗ и IAWD 
преку проектот „Поддршка на општините и јавните 
комунални претпријатија за справување со кризата 
COVID 19”, започнува со надградба на Програмата за 
Безбедност на вода и Управување со кризи во пре-
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тпријатијата за водоснабдување и отпадни води, со 
акцент на работа во криза од пандемија на COVID-19.

Изборот за вклучување на ЈКП е резултат на мина-
тогодишното учеството во програмата „Безбедност 
на вода и управување со кризи”, каде  тимовите на 
ЈКП „Комуналец“  -Струмица, КЈП Водовод Кочани, 
ЈКП „Комуналец“ - Неготино и ЈКП „Водовод и кана-
лизација“ - Прилеп, имаа активно учество и истата 
беше спроведена во период јули - септември 2019 
год.

Преку овој проект се планира развивање на модел 
и методологија за развој на применета стратегија и 
планови за непредвидени ситуации за управување 
со ризици и планирање на безбедност на вода и / 
или цврст отпад, вклучувајќи образец за стандардни 
оперативни процедури (СОП) за јавните комунални 
претпријатија и општините.

Главната цел на проектот е да се изградат капаците-
тите на АДКОМ за да може да ја зајакне отпорноста 
на општините преку зголемување на ефективноста и 
ефикасноста на нивните јавни комунални претприја-
тија, за подобро обезбедување на водни услуги.

Специфичните цели на проектот се: 

1. Да се развие модел за градење на капацитети на 
ниво на асоцијација за да им се овозможи на јав-
ните комунални претпријатија да подготват при-
лагодени институционални капацитети за упра-
вување со ризици и кризи поврзани со COVID 19; 

2. Да се надгради материјалот за обука на D-LeaP 
за безбедност на вода и управување со кризи (да 
вклучува собирање на отпадни води, третман на 
отпадни води и цврст отпад) и да се прилагоди на 
националниот контекст на Република Северна 
Македонија поврзан со пандемијата COVID-19; 

3. Да се изработи Упатство/урнек за припрема на 
модел за стандарден Оперативен План за одго-
вор при итни случаи/оперативни процедури за 
јавни комунални претпријатија и општини; 3) да 
се обезбеди обука за членовите на тимовите за 
управување со кризи и управување со ризик на 
ЈКП.

Проектот има кратко време за реализација и сите 
активности преку истиот проект мора да бидат фина-
лизирани до 31.01.2021 год. 

Во текот на 2020 год беа организирани три заед-
нички онлајн работилници:

•	 03.12.2020 год -  Воведна работилница со сите 4 
ЈКП

•	 16.12.2020 год. - Работилница 1 – заедничка рабо-
тилница со сите 4 ЈКП  

•	 22.12.2020 год. - Работилница 2 – заедничка ра-
ботилница со сите 4 ЈКП

Во јануари 2021 година ќе следат по една работил-
ница за секое ЈКП поодделно. l
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