ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
Редни број
ИЗВОР
СРЕДСТАВА/НАМЕНА

ПЛАН ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2022. 31.03.2022.

ПЛАН ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2022. 30.06.2022.

ПЛАН ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2022. 30.09.2022.

ПЛАН ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2022. 31.12.2022.

1

Набавка комбиноване
грађевинске машине,
ровокопач - утоваривач

10.000.000,00 дин.

10.000.000,00 дин.

10.000.000,00 дин.

10.000.000,00 дин.

2

Набавка аутоцистерне за
чишћење канализационoг
система

9.200.000,00 дин.

9.200.000,00 дин.

9.200.000,00 дин.

9.200.000,00 дин.

3

Средства за одржавање
резервног изворишта Града
Лесковца (бунара)

800.000,00 дин.

800.000,00 дин.

800.000,00 дин.

20.000.000,00 дин.

20.000.000,00 дин

20.000.000,00 дин.

УКУПНО:

19.200.000,00 дин.

У циљу координације и израде квалитетних планова за 2022. годину, потребно је у
плану за 2022. годину предвидети:
1. Набавку комбиноване грађевинске машине, ровокопач - утоваривач
2. Набавку аутоцистерне за чишћење канализацоног система
3. Средства за одржавање резервног изворишта Града Лесковца (бунара)
Образложење
У циљу што бољег и квалитетнијег обављања основне делатности предузећа,
планиране су и неопходне активности усмерене ка обнављању возног парка. Постојеће
грађевинске машине и возила су дотрајале и истрошене и изискују велика улагања. Из
тих разлога је покренута иницијатива да се обнови возни парк, а све у циљу да ЈКП
Водовод Лесковац потрошачима пружи високо квалитетне комуналне услуге, бржим
решавањем проблема на терену. Имајући у виду напред наведено, ЈКП Водовод
Лесковац ради успешног пословања планира да за ову набавку обезбеди непходна
средства из субвенције града у износу од 19.200.000 динара, по основу набавке:
– комбиноване грађевинске машине, ровокопач - утоваривач у износу од
10.000.000 динара без ПДВ-а
– аутоцистерне за чићење канализационог система у износу од 9.200.000 динара
без ПДВ-а
Да би бунари који су постали резервна изворишта града могли у било ком тренутку
да уђу у дистрибутивни систем, потребно је исте одржавати и у статусу мировања.
Одржавање резервног изворишта Града Лесковца је веома комплексан посао у који
улазе цене црпних агрегата, електричне енергије, електроормана, хлорисање и
дезинфекција воде, одржавање зона санитарне заштите, путева који воде до њих са
обезбеђењем објеката и њиховим осигурањем.
Ова инвестирања су неопходна како би се очувало резервно извориште и по
указаној потреби ставило у функцију, а тиме и обезбедила континуираност снабдевања
потрошача. Бунари који представљаљу резервно извориште Града Лесковца су
одређени од стране Града Лесковца и ради се о следећим бунарима и то Б-1а, Б-2а, БЗ5, Б-22, Б-1с, Б-2в, Б-9а, Б-11, Б-12, Б-15, Б-16, Б-17, Б-18, Б-19 и Б-20.
За даље одржавање резервног изворишта, неопходна су велика улагања којим би
се омогућила замена дотрајалих инсталација како у затварачници резервоарског
простора на новом постројењу, тако и за одржавање трафостанице, набавка опреме за
хлорисање, уградња нових електроормана, поправке на електроинсталацијама,
уградњи нове трафостанице, како би у датом моменту одговорило задатку за који је
намењено.
Од неопходних средстава за одржавање резервног изворишта потребно је
издвојити средства од стране локалне самоуправе за санацију потисног вода у
затварачници - ново постројење у износу од 800.000 динара, у виду субвенција за 2022.
годину.
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