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Градско веће Зрењанина донело је одлуку да посао пречишћавања пијаће воде у овом
граду поново повери приватној фирми, саопштила је организација Зрењанински
социјални форум, наводећи да је предложена измена оснивачког акта Водовода и
канализације.

  

  

Према том предлогу, предузеће се оснива ради обављања комуналних делатности
дистрибуције и одвођења атмосферских и отападних вода на територији града
Зрењанина, док је у важећем оснивачком акту наведено „и пречишћавање и
дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода“.

  

Посао пречишћавања отпадних вода већ је договорен са фирмом „Метито“ из
Уједињених Арапских Емирата и биће организован у форми приватно-јавног
партнерства, наводи Зрењанински социјални форум и истиче да је ћерка фирма
„Метита“ недавно купила опрему фабрике воде.
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Форум наводи да ће "вероватно" истој компанији, којој је додељено пречишћавање
отпадних вода, бити поверен и посао обезбеђивања исправне воде за пиће, чиме ће
вода у Зрењанину бити фактички приватизована.

  

"Скандалозна одлука градске власти"

  

Грађански преокрет из Зрењанина упозорио је да би усвајањем предложених измена
оснивачког акта локалног ЈКП Водовод и канализација, град остао без предузећа
надлежног за пречишћавање воде.

  

Из тог удружења су навели да је Градско веће Зрењанина усвојило предлог по ком се
Водовод оснива ради обављања комуналних делатности дистрибуције воде и одвођења
атмосферских вода док се по још увек важећем оснивачком акту, то предузеће бави и
пречишћавањем пијаће и отпадне воде.

  

"Иза ове скандалозне одлуке градске власти крије се намера да се послови
пречишћавања пијаће воде повере 'страним инвеститорима' и то политичком одлуком,
непосредном погодбом, без стручне и јавне расправе", оценили су из Градјанског
преокрета.

  

Додали су да је прошле године градска власт Зрењанина "поверила посао
пречишћавања отпадних вода" локалној испостави фирме Метито из Уједињених
Арапских Емирата (УАЕ) чији су заступници, по наводима Градјанског преокрета,
недавно преузели власништво над "пропалом фабриком воде у Зрењанину".

  

(Фонет, Бета)
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