ПО НА ЈНОВОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ
К А Н А Л И З А Ц И Ј А " З А Г РА ЃА Н И Т Е
Интересен е и фактот дека со
новата цена на водата
скопјани ем се "тепани" ем не
им се дозволува да "плачат".
Како поинаку да се протолкува
"утешението" кое дојде
директно од првиот човек на
Скопје, градоначалникот
Трифун Костовски, дека во
согласност со методологијата
за формирање на цената на
водата за пиење, цената на
скопската вода можела да се
зголеми за 180 отсто, но
градските власти одлучиле да
ја зголемат "само" за 98 отсто,
ценејќи ја материјалната
состојба на граѓаните.
Нема што, многу утешно и
надежно. Нека каже сега некој
дека градската власт не мисли
на скопјани, кои сега ќе имаат
привилегија да пијат вода со
цена на "нафта".
Само, прашање е некој од
градскиот Совет да не помисли
дека тие навистина и пијат
"нафта", па ќе им поверуваат
на душегрижничките изјави на
градоначалникот Костовски,
дека тој дури и "жртвувал"
поголемо (од 98 отсто н.з.)
зголемување на цената на
водата во интерес на скопјани.

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ДАЛИ НАВИСТИНА ЌЕ ИМА ОБНОВА НА
ВОДОВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО
СКОПЈЕ ЌЕ ВИДИМЕ НАСКОРО?

О

д овој месец жителите на Скопје
ќе бидат "почестени" со новите
сметки за вода, речиси двојно повисоки. Поточно, сметките од јавното
претпријатие "Водовод и канализација",
кои скопјани ќе ги добијат за март ќе
бидат со зголемена цена на водата за 98
отсто.
Ваквата привилегија ќе ја имаат откако неодамна градскиот Совет со 33
гласа "за", 2 "против" и 4 "воздржани" го
прифати предлогот на градоначалникот
Трифун Костовски и на Управниот одбор
на претпријатието за поскапувањето. Со
тоа овој трет обид, од септември минатата година, да се зголеми цената на водата се покажа како успешен, откако
претходно Советот не сакаше да ја стави
оваа точка на дневен ред. Со новиот ценовник еден метар кубен вода наместо
14,8 денари ќе чини 29,4 денари за корисниците кои се приклучени и на канализационата мрежа, 17,2 денари за оние

кои го користат само водоводот и 12,1
денар за граѓаните кои имаат само канализација.
Единствено што останува нејасно е
тоа дали некој од советниците, кога ги
креваше "двата прста", помисли на економската состојба на скопјани, особено
на фактот дали нивните примања се зголемени, туку ја гледаа само едната страна - да се покријат финансиските дупки
на ова јавно претпријатие.

ОПРАВДУВАЊЕ
"Цената на водата не е зголемена уште од 1999 година, а оттогаш многу наши
трошоци се поскапи. На почетокот од
минатата година прв пат добивме можност да ја регулираме цената, откако
почнавме да ги правиме и анализите.
Но, уште еднаш сакам да нагласам дека
двојно не се зголемува целата сметка,
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42 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 663 / 16.3.2007

НА СМЕТКИТЕ НА "ВОДОВОД И
Н А Г Л А В Н И О Т Г РА Д
туку само делот за вода. Така, ако просечната сметка е 500 денари, од нив 350
денари се одделуваат за собирање отпад, а 150 денари се за вода. Сега, наместо 150 ќе се плаќа по 300 денари за
водата, значи просечната сметка се зголемува од 500 на 600 денари", објаснуваше тогашниот директор на "Водовод",
Слободан Димитровски.
Повеќе пати досега од претпријатието
нагласиле дека им е потребна зголемена
цена на водата за да решат големи проблеми, како што се, пукнатиот резервоар
во Рашче, замената на главните цевководи и на азбестните цевки, но и за инвестиции во изградбата на нова водоводна и канализациона мрежа.
Најавено е дека ќе се инвестира и во
механизација и во пумпни станици, како
и во мониторинг опрема и во опрема за
откривање дефекти. Димитровски ги
утеши граѓаните дека нема целосно да

ИНВЕСТИЦИИ
Градоначалникот Трифун Костовски, во одбрана на својот став, нагласи
дека поради актуелната состојба во
која се наоѓа водоводната мрежа, летно време цели населби немаат вода, а
некои општини планираат агресивен
развој со изградба на нови згради, со
што дополнително ќе се оптоварува
мрежата.
"Нам ни се потребни силни јавни
претпријатија кои сами ќе си ја работат својата работа, а не нивните работници да седат со бели ракавици и
ништо да не работат. По поскапувањето 'Водовод' ќе преземе неколку
капитални инвестиции, како што се
изградбата на фекалната канализација во Инџиково и замената на азбестните цевки", најави Костовски.

им се дуплира сметката за вода, бидејќи
ставката за ѓубрарина ќе остане иста, а
ќе се покачи само ставката за вода. Изразено во бројки, за просечно скопско семејство кое месечно троши 16 метри кубни вода и за кои плаќа 237 денари, сумата ќе се зголеми за 98 проценти и просечната сметка ќе изнесува 469 денари.
"Цената на водата во Скопје е замрзната веќе 8 години. Во споредба со
другите градови, цената е прениска, со
оглед на тоа дека од сумата 22 процента
се префрлаат на 'Паркови и зеленило' за
одржување на зелените површини. Проблем е и наплатата, која во 2006 година
изнесува 73 проценти, иако преземаме
мерки за зголемување", нагласи Димитровски.
Но, за санирање на состојбите постојат и други мерки. Така, на пример, советникот Раим Лимани му порача на ди-

ректорот да го зголеми процентот на наплатата, за развојот на претпријатието да не
биде само на грбот на редовните плаќачи.
"Водата нема цена, таа е
скапоцен ресурс. Но, мораме
да ја имаме предвид и економската положба на граѓаните
на Скопје. Не смееме да дозволиме чесните граѓани да
плаќаат двојно, а повторно да
има привилегирани, кои ништо нема да плаќаат", истакна
Лимани.
Според Димитровски, процентот на наплата е 73 отсто,
што ниту оддалеку не е задоволително, но тој потенцираше дека исклучувањето на корисниците воопшто не е едноставно како во случаите
кога станува збор за телефонот или за струјата. Тој додаде
и дека загубата на вода е 57
отсто, што е далеку од европ- БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОСТОВСКИ Е
"ИЗБЕГНАТО" ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
ските стандарди.
Советникот Ѓорѓи Марјано- ЦЕНАТА ОД 180 ОТСТО!?
виќ рече дека го поддржува
сите азбестни цевки кои сè уште постојат
поскапувањето, за граѓаните
да научат порационално да ја користат во водоводниот систем во Скопје. На
претпријатието му требаат пари за да
водата.
гради водоводни мрежи, бидејќи на
цели населби, како на Ченто, им се заканува опасност да ос танат без вода.
Цели десет години ништо не се инвесОбразложението за ваквиот потег е тирало во мрежата. Освен за одржување,
дека е крајно време да се инвестира во потребни се пари и за развој. Ние мозастарената водоводна мрежа и опрема раме да го заштитиме водоводниот сисна "Водовод и канализација" и да се на- тем. Се надевам дека за десет години ќе
малат загубите на вода, а со оглед на имаме комплетно реконструирана мретешката финансиска состојба на градот жа, без канцерогени азбестни цевки", пои на претпријатието, цената ќе ја платат рача Костовски.
граѓаните.
Откако го одобри поскапувањето, СоДел од градските советници се согла- ветот го задолжи "Водовод" да подготви
сија со идејата за поскапување на водата. податоци за новите приходи, за побаруСоветниците од ЛДП гласаа против, а со- вањата и за долговите и нова инвестиветникот Ѓорѓи Марјановиќ се посомнева циона програма, со која се предвидува
дека загубите од 56 проценти се само изградба на нова водоводна мрежа.
техничка загуба во системот, туку дека во
Дел од градските советници се сомненив "Водовод" ги вкалкулирал и долговите ваат дека поскапувањето на водата би
на големите фирми-неплаќачи, кои немаат можело да предизвика и лавина други
намера да си го намират долгот.
покачувања. Но, во одбрана на својот
И градоначалникот Трифун Костовски став, градоначалникот Трифун Костовски
истакна дека водата мора да поскапи, нагласи дека поради актуелната состојба
затоа што со сегашната цена 60 отсто од во која се наоѓа водоводната мрежа, во
приходите на "Водовод" се одлеваат за лето цели населби немаат вода, а некои
плати и за придонеси. Првиот човек на општини планираат агресивен развој со
Скопје појасни дека во согласност со изградба на нови згради, со што дополметодологијата за формирањето на це- нително ќе се оптоварува мрежата.
ната на водата за пиење, скопската цена
"Нам ни се потребни силни јавни
можела да се зголеми за 180 отсто, но претпријатија кои сами ќе си ја работат
градските власти одлучиле да ја зголе- својата работа, а не нивните работници
мат за 98 отсто, ценејќи ја материјалната да седат со бели ракавици и ништо да не
состојба на граѓаните.
работат", дециден беше Костовски, за"Нема да дозволам средствата кои ќе боравајќи да каже дека токму тој е дисе добијат од покачувањето на цената на ректниот виновник што дел од врабоводата да се користат ненаменски, на- тените во скопските јавни претријатија
против, прво нешто што ќе наредам да ништо не работат, како што призна и
се прави со нив ќе биде да се сменат самиот.

ПЛАНОВИ
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