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ЈУБИЛЕЈ - 15 години АДКОМ
На одбележувањето на 15 години од формирањето на АДКОМ,
здружение во кое членуваат повеќе од 80 јавни комунални
претпријатија, отворено се проговори за сите проблеми. Се
апелираше до централната и локалната власт со цел добро да
се разгледаат сите аспекти и штетни последици со почетокот на
примената на Законот за зелените пазари, за задолженоста на
комуналните претпријатија кон државните и приватните институции, проблемите кои ги предизвикува постоечкото решение
за статусот на вработените во ЈКП, недостатокот на возила и
механизација во комуналните 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 чиста, здрава и достоинствена животна средина. Обединети во оваа своја асоцијација,
како место за заедничка 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 општините и дека е особено значајна иницијативноста низ АДКОМ за да се артикулираат
заедничките насоки и препораки за да се постигне висок степен
на функционални комунални јавни претпријатија за развојот и
квалитет на услугите што им ги испорачуваат на граѓаните и на
локалните заедници.
Идејата и мотивите, од пред 15 години, за формирање на АДКОМ како непрофитна асоцијација на давателите на комунални услуги се докажаа како издржани, рационални 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 се каже дека денес АДКОМ претставува неопходен и
значаен механизам за координација, вмрежување, лобирање
и застапување на Јавните комунални претпријатија.
За време на свечениот настан беше потенцирано дека АДКОМ
за да може да го поддржи градењето на капацитетите 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 АДКОМ повеќе години е дел од регионалните иницијативи за градење на капацитетите на асоцијациите, комунални-
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те претпријатија и локалните власти, како што се Дунавското
партнерство за учење на IAWD и регионалниот проект „Регионална мрежа за јакнење на капацитетите во секторот водни
услуги“ имплементиран од страна на ГИЗ, а финансиран од
Владите на Швајцарија и Германија. Учеството на регионални и
меѓународни конференции и саеми, билатералната соработка
со сличните асоцијации од регионот се само дел од меѓународната соработка на АДКОМ. Беше и посочено дека АДКОМ своето работење и активности ги реализира преку соработката со
Министерствата на Владата на Република Северна Македонија
и последните две години интензивно работи со Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија.
АДКОМ соработува со здруженија на граѓани, со локалната и
со централната власт, секогаш подготвени да бидеме иницијатор и двигател на развојот, убедени дека секое комунално претпријатие има силен потенцијал, за да биде активен чинител во
заедничката долгорочна развојна стратегија на државата, рече
претседателот на АДКОМ.
Во текот на своето излагање претседателот на АДКОМ нагласи
и дека АДКОМ активно работи на стимулирање на дијалоготот
помеѓу засегнатите страни во комуналниот сектор преку организирање на голем број настани. Во оваа насока потпишаниот
меморандум за разбирање помеѓу АДКОМ, ЗЕЛС, Регулаторната Комисија за Енергетика и Водни услуги на Република Северна 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 дијалог во секторот на водни услуги, а
од друга страна дава рамка за дијалог со чинителите во сите
други комунални услуги.

ЈУБИЛЕЈ - 15 години АДКОМ

ФОТОГАЛЕРИЈА - 15 години АДКОМ
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СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2019
Регионални средби со директорите на ЈКП
Усогласување на заеднички систематизирани ставови за
подобрување на условите за работа на давателите на комунални услуги

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Една од клучните активностите, која беше
превземена 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
организираа неколку тркалезни маси и на истите
се дискутираа главните предизвици и можните
решенија за проблемите во секторот води.
Засегнатите страни во секторот покажаа висок
интерес и активно учество на тркалезните маси,
со што дадоа свој придонес во стимулирање на
дијалогот. Со цел продолжување на примената
на оваа добро воспоставена практика, како и
продолжување на успешната и тесна соработка на
засегнатите страни во секторот на водни услуги,
беше покрената иницијатива за потпишување на
Меморандум за разбирање помеѓу АДКОМ, ЗЕЛС,
Регулаторната Комисија за Енергетика и Водни
услуги на РМ и регионалниот проект „Регионална мрежа за јакнење на капацитетите во секторот водни услуги“ имплементиран
од страна на ГИЗ, а финансиран од Владите на Швајцарија и Германија.
АДКОМ во периодот на септември и октомври организираше 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 претставуваат проблем при работењето на ЈКП беа:
1. Преголемата задолженост на ЈКП;
2. Недостаток на средства за отплата на долговите спрема ЕВН;
3. Недостаток на средства за отплата на долговите спрема Управа за Јавни Приходи (УЈП) и здравствено и пензиско
осигурување и придонеси;
4. Проблем со плаќањето на ДДВ;
5. Проблеми при наплата на сировата вода за пиење од страна на ЈКП;
6. Потешкотии при наплатата од страна на корисниците;
7. Дефинирање на социјалната категорија и наплата на сметките;
8. Високи цени и долг спрема АД Водостопанство;
9. Плаќање на висока цена за снабдување со сирова вода за пиење од страна на ЈКП;
10. Големи трошоци (фиксни) за одржување;
11. Правното регулирање на статусот на вработените во ЈКП (административни службеници/ даватели на јавни услуги);
12. Преголемото оптоварување со законските обврски и процедури;
13. Измени во законот за исклучување и казнување на корисниците, поради неможноста да се наплатат долговите од истите;
14. Недостаток на возила и машинерија за извршување на основните дејности на ЈКП;
15. Несоодветна подготовка на тендерска документација од страна на општините за дел од добиените возила и машинерија.
По добивањето на истите, ЈКП не се во можност да ги одржуваат.

3

АКТИВНОСТИ
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 отпадни води (ПСОВ).
19. Обезбедување на средства на за пречистителните станици за отпадна вода (ПСОВ) и истата да се стави во функција;
20. Проблеми при преземање на руралните водоводни системи;
21. Проблеми со диви приклучоци и од корисниците (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 наводнување и сл);
26. Комуналните инспектори не се присутни на терен, 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 работата 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 критериуми;
31. Недостаток на поддршка и соработка со општината;
32. Недостаток на информации за набавка на опрема, грандови и донации;
Предлози за надминување на проблемите и предизвиците 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 одбележување на 15 години АДКОМ.
Идентификуваните теми од регионалните средби да бидат споделени, 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 месечно ниво, да се обезбедат проекти на кои ЈКП би можеле самостојно да
аплицираат и да добиваат проекти / грандови.
7. Состанок со Министерство за животна средина и просторно планирање (МОЕПП) во врска со дозволите за бунарите и
како водата ја испуштаат во канализација.
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31.10.2019
Тркалезна маса „Прв регулиран период - досегашни искуства“

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

На 31-ви октомври 2019 година Тренинг Центарот на АДКОМ, во соработка и со поддршка на проектот „Регионалната 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 искуства“.
На тркалезната маса учествуваа голем број на учесници 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 поуки, кои ќе се имплементираат и со тоа ќе се надградат во вториот регулаторен процес.
• Непостоењето на унифицирани интерни сметководствени 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
различни и контрадикторни податоци од техничкиот и финансискиот сектор.
• Големите разлики во планираните и спроведените инвестиции се детектирани како еден од најголемите проблеми при
првиот регулаторен процес. Инвестициите кои се планираат од единиците на локална самоуправа нема да бидат земени
во предвид, т.е. само инвестициите планирани од ЈКП ќе бидат земени во предвид при одредувањето на регулираните
тарифи во вториот регулиран 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
модел се земени во предвид и за истите ќе се бара соодветно решение било од РКЕВУ, било од АДКОМ.
• АДКОМ ќе продолжи да бара средства за поддршка на процесите на: 1) подготвување и поднесување на извештаите од ЈКП
од општините со помалку од 10.000 жители; 2) ревидирање подготвување и поднесување на потребната документација
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 поуспешно спроведување на вториот
регулиран период и поднесување на извештаите од малите претпријатија.
• Треба да се почитува рокот за поднесување на новите барања со БП и ППТ, кој во моментот е март 2020 година.
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10.12.2019
Тркалезна маса „Долгови и побарувања на ЈКП “, во рамки на
процесот на дијалог на АДКОМ со централната и локалната власт

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

На 10-ти декември 2019 година АДКОМ
ја одржа тркалезната маса „Долгови на
ЈКП спрема државни институции“, во
рамки на процесот на дијалог 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 презентираат идентификуваните состојби преку анализа спроведена од АДКОМ и дискутираат можните решенијата за надминување на посочените проблеми.
Г-ѓа Марија Валакова од ЈКП „Плаваја„
Радовиш која е и еден од консултантите, го презентираше изработениот
позицискиот документ на тема „Долгови и побарувања 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 долговите и побарувањата на ЈКП. Како најголеми
доверители на ЈКП беа издвоени државните институции и органи, односно УЈП, ПИОМ (ФЗО), ЕЛС, ЕЛЕМ и останати. А како
најголеми должници на ЈКП беа издвоени ЕЛС, високо образовни институции и основни и средни училишта.
За надминување на проблемите со долговите и побарувањата 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 државните 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 долговите на ЈКП кон државните институции на 120 рати
Модераторот по дискусијата ги сподели следните заклучоци:
• ЈКП и институциите се отворени за разрешување и надминување на проблемот со долговите.
• 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 продолжат да работат и притоа да не дојде до генерирање
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 политиките 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 комплексни и треба активно
да се работи на истите. Постојаниот дијалог на сите засегнати страни е од значителна потреба, со цел отворено дискутирање 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 истражување и анализа на изворите на долговите на јавните претпријатија, кои се најголемите причини кои придонесуваат континуирано во овие дејности
да се создаваат долгови.
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АКТИВНОСТИ

17.12.2019
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
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 тркалезната маса „Правно регулирање на статусот на вработените во ЈКП“, во рамки на процесот
на дијалог 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 претставувани и застапувани од АДКОМ и чинителите
на централната и локалната власт.
Тркалезната маса беше отворена од страна на Модераторот г-дин Јане
Вртески. Пред учесниците беше посочено дека АДКОМ како здружение
на сите јавни комунални претпријатија во Р. Македонија превзема низа
активности за поддршка на реформите и развојот во секторот на комунални дејности во согласност со приоритетите на единиците на локална самоуправа и Програмата на Владата. За таа цел АДКОМ воспостави
стандардизиран процес на водење на дијалог преку т.н. дијалог платформа со чинителите од централната и локалната власт. Дијалогот преку
дијалог платформата во секторот на комунални услуги започна минатата
година и преку различен вид на активности и настани се одвива континуирано и резултира со потпишување на Меморандуми за разбирање помеѓу различни чинители. Темата за правното 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, регионалните средби со Директорите на ЈКП и плановите и состаноците на Управниот одбор на АДКОМ.
Модераторот ја презентираше агендата и ги информираше присутните дека најпрво г-ѓа Марија Валакова од ЈКП „Плаваја„ Радовиш ќе го презентира изработениот 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 комуналните 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 поврзани со работењето на ЈКП и посочи дека проблемите 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 вработените во ЈКП, г-ѓа Валакова преку својата презентација предложи неколку решенија:
•

Измена и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор согласно погоре утврдените 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 решавање на овој проблем потребен е
дијалог со репрезентативните синдикати)

•

Во Законот за јавните претпријатија да се разграничат јавните претпријатија кои се финансираат од државниот Буџет и се во државна
сопственост од ЈП кои се основани од советите на општините и сами се финансираат надвор од државниот буџет; (За решавање на
овој проблем потребен е дијалог со Министерството за економија)

Модераторот по дискусијата ги сподели следните заклучоци:
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•

Надлежните министерства се отворени за разрешување 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 членките на АДКОМ, односно вработените од ЈКП.

•

Продолжување на дијалогот со надлежни министерства и агенции за надминување на идентификуваните проблеми во законската
регулатива.

•

АДКОМ да продолжи во своите активности со следење на проблемите кои се појавуваат на оваа тема, да воспостави дополнителна
соработка и со останатите чинители за да се направат подетални анализи со цел полесно разрешување на истите.
ФОТОГАЛЕРИЈА

АКТИВНОСТИ НА ЈКП

Скопје до 2025 ќе добие пречистителна станица за отпадни
води во проект вреден 136 милиони евра
Скопје до 2025 година ќе добие пречистителна станица за отпадни води, откако министерствата за финансии и за животна
средина денеска потпишаа договор со кој се затвора финансиската конструкција на овој капитален проект.
Во проектот ќе бидат инвестирани 136,73 милиони евра, средства обезбедени од Европската инвестициска банка и од
Европската банка за обнова и развој и со него треба трајно да се реши проблемот на отпадни води во Скопје, од кои најмногу
страда Вардар.
„Овој проект му е итно потребен на главниот град, затоа што со зголемувањето на населението и со брзата урбанизација и
индустријализација континуирано се зголемува количеството на отпадни води што домаќинствата и фирмите ги испуштаат
во Вардар. Пречистителната станица ќе опслужува над 500.000 жители, а урбаните води ќе се филтрираат во согласност
со стандардите на Европската Унија. Ова е уште еден чекор кон подобрувањето на квалитетот на животот на граѓаните, а
придобивки ќе имаат и сите оние кои живеат по течението на Вардар. Ова е голем ден, да прославиме, но од утре започнува
напорната работа за спроведување на проектот“, изјави министерката за финансии Нина Ангеловска.
Нагласувајќи дека Скопје е еден од последните главни градови во Европа без пречистителна станица, министерот за животна
средина Насер Нуредини кажа дека ова е само продолжение на низа слични проекти.
„Досега се изградени пречистителни станици во Прилеп, Радовиш, Струмица, Кичево, Гевгелија и Кочани. Посветени сме
наскоро да почнеме изградба на ваква станица и во Битола и Тетово, а подготвена е и техничка документација за Штип и
Велес“, изјави Нуредини.
Проектот ќе се спроведе под водство на јавното претпријатие „Водовод и канализација – Скопје“.
„После 15 години, овој проект станува реалност. Ние како претпријатие досега вложивме многу ресурси во негова реализација.
Ова е втора најголема инвестиција на оваа влада и една од најмодерните досега, со која застануваме рамо до рамо со
европските земји“, кажа директорот Душко Весковски

Превземено од :https://sdk.mk/index.php/makedonija/skopje-do-2025-ke-dobie-prechistitelna-stanitsa-za-otpadni-vodi-vo-proektvreden-136-milioni-evra/

8

АКТИВНОСТИ НА ЈКП

ЈП „Комунална хигиена“, Скопје
ЈП Комунална хигиена-Скопје, во координација со Градот Скопје и општината Карпош, денеска ја започнаа реализацијата на
пилот-Проектот за примарна селекција на комуналниот отпад од домаќинствата.
Со Пилот-проектот ќе бидат опфатени 500 индивидуални домаќинства од населбата Влае, што ќе го селектираат својот комунален
отпад на сува и влажна фракција. ЈП Комунална хигиена-Скопје во овие домаќинства веќе подели по една дополнителна канта
наменета за одлагање на сувата фракција на отпадот - пластиката, хартијата, металот, стаклото и сл. Кантата за отпад што
граѓаните ја употребувале досега, отсега ќе биде наменета за одлагање на влажната фракција - биоразградливиот отпад, односно
остатоците од храна (овошје, зеленчук, месо, коски), лисја, цвеќе итн.
„Воведувањето на примарното селектирање на комуналниот отпад претставува долгоочекуван чекор во дејствувањето на ЈП
Комунална хигиена- Скопје. Примарната селекција на отпадот резултира со зголемена ефикасност при собирањето и транспортот
односно повисок степен на рециклирање и негова понатамошна реупотреба, но она што е најзначајно е дека придонесува
значително да се намали количеството комунален отпад што завршува на депонија.
Покрај сувиот дел од комуналниот отпад што веќе се преработува, планираме во целост да ја искористиме и преработиме и
влажната фракција на отпадот, за што веќе имаме нацрт-проект за компостирање на биоразградливиот отпад, што следната
година ќе започне да функционира во нашиот Центар за селекција во Вардариште, a го изработи консултантот од САД, г. Џеф Гејџ.
Ги повикуваме граѓаните да го селектираат својот комунален отпад и на тој начин да ни се придружат во остварувањето на нашата
визија за почисто Скопје и поздрава животна околина.“ - истакна директорот на ЈП Комунална хигиена- Скопје, Абдусамед Шабани.

Превземено од :http://www.khigiena.com.mk/content/?id=3276

9

АКТИВНОСТИ НА ЈКП

Битола без депонии-најава за голема акција за
чистење на градот
На 28 септември, ЈП „Комуналец“ беше носител на големата акција за чистење на дивите депонии во Битола, во која со своја
машинерија ќе учествуваат и јавните претпријатија „Водовод и „Нискоградба“, а во акцијата е предвидено да учествуваат и
претставници на невладиниот сектор и локалното население.
Големата акција беше најавена токму од неодамна исчистената обиколница над Битола, која со децении претставуваше
опасност за минувачите на магистралниот пат Прилеп-Ресен, истовремено создавајќи и лоша слика за градот Битола.
„За прв пат овој дел го исчистивме во февруари 2018 година, а истото го направивме и ова лето кога беа отстранети над 2000 метри
кубни ѓубре. За таа цел беа вклучени јавни претпријатија, приватни фирми, граѓани, а сега се одржува со помош на ЈП „Комуналец“,
кое вработи лице задолжено само за чистење на овој дел. И при тоа чистење, но и претходно кажав дека никогаш не може да се
исчисти толку, колку што можат другите да извалкаат. Во меѓувреме на низа локации во градот беа санирани депонии, кои што
постоеле години наназад. Им благодарам на граѓаните, на сите иницијативи, политички субјекти, кои што сиот изминат период се
вклучија во вакви активности и кои што дадоа придонес за поубава и почиста Битола. Во таа насока и треба да се движиме“, истакна
градоначалничката Наташа Петровска, која се осврна и на вандализмот во училиштето „Св. Климент Охридски“.
„Се она што го изработија вредните детски рачиња на фасадите со обезбедените бои од Општина Битола, беше едноставно уништено
за само една ноќ. Но, за само еден ден, исто така со ентузијасти, младинци и со обезбедени бои од општината, го саниравме
училиштето и се надевам дека ќе остане така како што го оставивме, како убава слика за сите нас“, посочи Петровска.
Директорот на ЈП „Комуналец“ упати апел до граѓаните, здруженијата и било кој вид на организирани групи да се вклучат во
најавените акции за чистење во сабота, на 28 септември.
„Ќе се чисти на локалцијата Тепсија на Баирот, во населбите Боримечка и Буковски ливади, во атарот на средношколскиот интернат,
во Новиот пазар кон Техничкото училиште. Граѓаните може слободно да се вклучат, а на локациите ќе има претставници од ЈП
„Комуналец“, се со цел, сите заедно да постигнеме повеќе и подобро. Ќе ни се придружат и колегите од останатите јавни претпријатија
„Водовод“ и „Нискоградба“ со нивната механизација, за расчистување на дивата депонија кај клучката за селото Ротино. Ние и
натаму, по барање на нашите сограѓани ќе продолжиме да интервенираме на останатите депонии“, рече директорот Богоевски.
Акцијата за чистење ќе започне во 8 часот на веќе наведените локации.

Превземено: http://www.bitola.gov.mk/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b4%d
0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b0%d0%ba/
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