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Изменe Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2018.

Скупштина града Лесковца на 18. седници одржаној дана 28. децембра
2017. године, донела је решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину, који је усвојен од стране Надзорног
одбора ЈКП Водовода Лесковац дана 14. децембра 2017. године.
1. Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац за 2018. годину
врши се у делу који се односи на планирана финансијска средства за набавку
добара, радова и услуга приказаног у прилогу 13 на позицији Услуге под
следећим редним бројевима:
–

под редним бројем 8 - осигурање имовине у износу од 8.730.000 динара
уместо првобитно планираних 6.000.000 динара,

–

под редним бројем 9 – осигурање радника у износу од 300.000 динара
уместо првобитно планираних 400.000 динара,

–

под редним бројем 10 – осигурање од аутоодговорности у износу од
570.000 динара уместо првобитно планираних 900.000 динара,

–

под редним бројем 11 – осигурање возила - каско у износу од 380.000
динара уместо првобитно планираних 500.000 динара.

С обзиром да је јавна набавка планирана у складу са реалним потребама
за претходну годину, када смо за износ премије од 4.000.000,00 динара покрили
износе штете за мрежу, активирањем нове мреже апроксимативно смо повећали
износ премије на 6.000.000,00 динара у плану јавних набавки за 2018. годину.
Након спроведеног поступка сви понуђачи су били на висини тржишног
износа надокнађене штете. Усклађивањем плана јавних набавки за 2018. годину
са реалном висином накнаде штете, ЈКП Водовод ће постићи да поново платимо
премију под повољнијим износом, с обзиром да је дужина мреже повећана за
вредност од 306.588.484,75 динара у односу на вредност мреже у 2017. години
по претходном Уговору.
2. Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац за 2018. годину
врши се у делу који се односи на планиране инвестиције у 2018. години и у
оквиру којих је дат предлог реконструкција водоводне мреже у девет улица у
граду, по основу преосталих средстава КfW програма, у износу од 17.400.000,00
динара.
У току 2017. године, ЈКП Водовод је изводио радове на реконструкцији
водоводне мреже у 29 улица у граду Лесковцу. Инвестиција је реализована преко
обезбеђених финансијских средстава из кредита кфw банке. Након завршене
реконструкције водоводне мреже почетком 2018. године и достављених
окончаних ситуација у јануару и фербуару 2018 године, остала су
неискоришћена средства у износу од 145.097,02 евра.
Како Водовод враћа пун износ кредита, неопходно је у 2018. години
планом предвидети потпуно искоришћење остатка средстава. Сходно томе,
настављамо са реконструкцијом старе и хаварисане водоводне мреже у ужем

