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1. Увод
Предузеће послује под именом: ЈКП Водовод Лесковац
Претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07204752
ПИБ: 100524193
Претежна делатност ЈКП Водовод Лесковац је: сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде. Предузеће самостално обавља послове читања, наплате,
баждарења, књиговодствене послове, правне послове, отклањање кварова, за разлику
од других водовода који за ове услуге ангажују трећа лица.

2. Преглед и намена субвенција
Према одлуци о буџету Града Лесковца за 2018. годину планиране су следеће
субвенције за ЈКП Водовод Лесковац у укупном износу од 12.200.000,00 динара, за
следеће намене:
•

Одржавање резервног изворишта града Лесковаца у износу од 3.200.000,00
динара,

•

Реконструкција водоводне мреже у улицама Алексе Ненадовића и Владимира
Назора, укупна вредност радова 9.000.000,00 динара.

У наредниј табели дат је преглед субвенија из буџета Града Лесковца за ЈКП
Водовод Лесковац за 2018. годину у износу од 12.200.000,00 динара.
Редни
број

Позиција - опис

Укупна
цена

I

Субвенције за резервно извориште града

1

Набавка вентила дн150

За бунаре Б10 И Б20

2

Ремонт бунара

4 бунара

3

Преносни мерач нивоа

Дубине до 50м за бунаре

4

Санација потисних водова
у затварачници

За црпну станицу Ново
постројење

150.000

5

Санација крова на хали

ЦС-Ново постројење

500.000

6

Санација крова

Трафо станица старо
постројење

500.000

2

80.000
150.000
60.000

Редни
број

Укупна
цена

Позиција - опис

7

Санација крова на хали

Западни водовод

500.000

8

Обезбеђивање објеката и
бунара

Антене,аларми,за 10
објеката

9

Моторни бензин
безоловни за обилазак
бунара

За бунаре и објекте за
годину дана

60.000

10

Одржавање зелених
површина у зони
санитарне заштите

Потребно за одржавање
зона санитарне заштите
и изворишта

50.000

11

Непредвиђени радови

паушал

100.000

Укупно средства за одржавање резервног изворишта града:
II

1.050,000

3.200.000

Субвенције за реконструкцију водоводне мреже

1

Реконстукција
Ненадовића

водоводне

мреже

у

улици

Алексе

2

Реконструкција водоводне мреже у улици Владимира
Назора

3.500.000

Укупна средства за реконструкцију улица

9.000.000

5.500.000

Укупан износ субвенција ( I + II )
12.200.000
Табела 1. Субвенције из буџета Града Лесковца за ЈКП Водовод Лесковац за 2018.
годину.
Водоснабдевање града из акумулације због отвореног водозахвата носи и висок
ризик случајног или намерног хемијског, биолошког, радиолошког и друга загађења
чија санација може трајати недељама па и месецима, због чега би град остао без воде.
Такође, све акумулације имају свој век коришћења, након чега би коришћење подземне
воде било поново актуелно. 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 обезбеђивањем објеката и њиховим осигурањем. Бунар који
не ради временом пропада, запуше му се филтери, а може доћи и до урушавања
конструкције. Бунари се одржавају редовним испирањем (преко испуста за испирање) ,
односно пуштањем у повремени рад на свака три месеца, и прегледом
електромашинске опреме. У 2018. години је потребно уложити укупно 3.200.000,00
динара, што је и приказано у табели 1. Ова инвестирања су неопходна како би се
очувало резервно извориште и по указаној потреби ставило у функцију, а тиме
обезбедила континуираност снабдевања потрошача здравом пијаћом водом.
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Због великог броја кварова на водоводној мрежи у улицама Алексе Ненадовића
и Владимира Назора, предвиђена је реконструкција постојеће старе и дотрајале
инсталације. Испројектоване су пластичне цеви од тврдог полиетилена PEHD Ø 110 за
притисак од 10 бара.
У улици Алексе Ненадовића предвиђена је реконструкција укупне дужине 380м,
предрачунска вредност инвестиције износи 5.500.000,00 динара.
У улици Владимира Назора предвиђена је реконструкција водоводне мреже у
дужини од 180м, предрачунска вредност инвестиције износи 3.500.000,00 динара.
Укупна вредност инвестиције за обе улице износи 9.000.000,00 динара и
добијено је Решење о одобрењу извођења радова.

Број___________
У Лесковцу, ___________
Директор
________________________
Извршни директор

Косара Илић, маст.инж.технол.

Финансијско-комерцијалних послова
________________________________
Татјана Филиповић, дипл.екон.

4

