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Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2022.

Скупштина града Лесковца на 16.  седници одржаној  дана 29.  и 30. децембра 2021.
године,  донела је  решење  бр 06-9/21-I о  давању сагласности на  Програм пословања ЈКП
Водовод Лесковац за 2022. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовод
Лесковац број 79/21, дана 17. децембра 2021. године.

Измена програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2022. годину врши се на основу
реализације финансијских података за протеклa трa месецa, насталих околности и исте се
односе на следеће:

1. ПРОМЕНЕ У ПЛАНУ НАБАВКИ

У делу који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и
услуга приказаног у прилогу 15 на следећим позицијама:

- на позицији Добра под редним бројем 3 - Аутоцистерна за чишћење канализационог
система, у  наредном  периоду  повећава  се ова  позиција  за  укупан  износ  од  3.600.000,00
динара са садашњих 10.000.000,00 динара на 13.600.000,00 динара, јер је дошло до великог
повећања цена основне шасије и свих делова опреме који се користе за надградњу возила. 

-  на  позицији Добра уводи се  нова  позиција  под редним бројем 51 -  Специфична
хидро-машинска, електро опрема и уређаји на Централном постројењу за прераду отпадних
вода Богојевце (искључиво оригинални делови у случају хаварије) у износу од 2.000.000,00
динара,  због  наступања  новонасталих  околности  пуштањем  у  пробни  рад  Централног
постројења за прераду отпадних вода Богојевце.

- на  позицији  Услуге под  редним бројем  13 - Модернизација  СКАДА  система,
надоградња и модернизација система комуникација и веза, у наредном периоду повећава се
ова позиција за укупан износ од  1.200.000,00 динара са садашњих 6.000.000,00 динара на
7.200.000,00 динара, јер  је дошло до повећања цена електроопреме која је потребна да се
угради у циљу модернизације постојећег СКАДА система.

-  на позицији Услуге под редним бројем 23 -  Разне услуге сектора прераде воде у
наредном  периоду  повећава  се  ова  позиција  за  укупан  износ  од  2.000.000,00  динара  са
садашњих  6.095.000,00  динара  на  8.095.000,00  динара,  због  наступања  новонасталих
околности  пуштањем  у  пробни  рад  Централног  постројења  за  прераду  отпадних  вода
Богојевце  и  потребa за  сервисирањем  уграђене  опреме  и  уређаја  искључиво  од  стране
овлашћених сервиса.

-  на  позицији  Услуге  уводи  се  нова  позиција  под  редним  бројем  24  -  Осигурање
опреме и уређаја на Централном постројењу за прераду отпадних вода Богојевце у износу од
500.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
-  Ради обављања редовне активности на одржавању канализационог система Града

Лесковца,  као и пражњењу септичких јама неопходно је поседовање специјалног возила за
 усисавање  муљевитог  садржаја. Сусрећемо  се  са  проблемом  немогућости  проласка
техничког  прегледа  постојеће  аутоцистерне,  старости  преко  35  година,  како  би  се  тако
регистровано  возило  пустило  у  саобраћај.  Због  потребе  за  постојањем  оваквог  возила,
 комунално предузеће је приморано да по покрене јавну набавку куповине новог. Посећамо
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да на територији Града Лесковца постоје само три насеља са изграђеном  канализационом
мрежом,  док  остала  насеља  своје  отпадне  воде  одводе  у  водонепропусне  септичке  јаме
лоциране на приватним поседима. ЈКП Водовод је именован од стране града да врши редовно
пражњење истих, те је  набавка овог специјалног возила потребна  за обављање  поверене
делатности. 

Главна предност овог возила је могућност вакуумског увалачења муљевитог садржаја
из  септичких  јама,  чиме  се  омогућава  брзо  и  ефикасно  њихово  пражњење.   Овим
активностима,  спречава  се  изливање  септичких  јама  које  може  да  контаминира  околно
земљиште и директно утиче на загађење подземних вода које су у овом периоду врло високе.

-  Постројење за пречишћавање отпадних вода у Богојевцу, објекти линије воде (1.фаза
ППОВ) су изграђени 2016.године и од тог периода су исти у стању мировања и пуштани су у
рад  према  упутству  извођача  радова.  Део  опреме  на  објектима  линије  воде  никада  није
пуштен у пробни рад, нити је упутство извођача радова за пробни рад у стању мировања
предвидео пуштање ове опреме у фази мировања.  Након изграђених објеката линије муља
(2.фаза ППОВ), изграђеног градског канализационог колектора и обезбеђених финансијских
средстава за пробни рад објеката линије воде (1.фаза ППОВ) ,стекли су се услови за пробни
рад  комплетног  постројења.  Пробни  рад  објеката  линије  воде  (1.фаза  ППОВ)  је  отпочео
27.12.2021.године,   а  са  функиналним  пробама  упуштања  воде  у  објекте  се  отпочело
21.02.2022.године. Уговором извођача радова и града Лесковца на пуштању у рад објеката
линије воде (1.фаза ППОВ) поред пуштања у рад, предвиђено је испитивање и сревисирање
одређене опреме, с обзиром да је наведена опрема дуго стајала и није коришћена. Такође
истим уговором је предвиђена одређена сума новца за евентуалне непредвиђене радове у
износу од око 1.467.000,00 динара. С обзиром да је опрема на постројењеу дуго стајала и
повремено  се  пуштала  у  рад  и  то  искључиво  са  техничком  водом,  а  не  фекалном
канализационом  водом,  за  очекивати  је  да  до  кварова  на  истој  може  доћи.  Део  система
процеса машинске опреме ради са агресивним медијумом (фекалном канализационом водом),
тако да  у  случају застоја  једног  дела  опреме могу да  настану и  већи кварови на  другим
деловима опреме што може довести до угрожавања технологије прераде отпадне воде.  На
Централном постројењу за прераду отпадних вода у Богојевцу  уграђена је опрема врхунског
квалитета и реномираних светских произвођача која је углавном из увоза из иностранства.
Набавка и сервисирање такве опреме услед кварова и хаварија изискује велика финансијска
средства  као  и  дуге  рокове  испоруке  што  може  угрозити  функцонисање  целог  процеса
прераде  отпадне  воде.  Зато  је  потребно  обезбедити  додатна  финансијска  средства  за  ове
намене , изменом Програма пословања за 2022.годину у делу који се односи на набавку и
сервисирање уграђене опреме и уређаја. 

-ЈКП  Водовод  Лесковац  у  оквиру  аутоматизације  система  водоснабдевања  за
управљање и надзор процесом прераде воде, резервоарима, пумпним станицама и осталим
објектима користи два СКАДА система. Један СКАДА систем инсталиран је 2017 године
преко КФВ пројекта и служи за управљање и надзор дистрибутивне мреже у граду, пумпних
станица за повишење притиска и резервоара. Ова СКАДА је надограђена аутоматизацијом 
пумпне станице Винарце 2020 године чиме је дистрибуција воде западног водовода потпуно
аутоматизована. Други СКАДА користи се у оквиру процеса прераде воде на ППВ Горина.
Потребно  је  извршити  иновирање  постојећег  СКАДА  система  на  ППВ  Горина који  је
инсталиран 2010. године и од тада је у непрекидном раду 24 часа 365 дана у години, а помоћу
кога се обавља управљање и надзор процесом прераде воде и дистрибуција воде од ППВ
"Горина"  до  резервоара  прерађене  воде  у  Рудару  и  Вучју,  и  подразумева  надоградњу
постојеће  опреме  и  инсталирање  нове  верзије  СКАДА  апликације  који  се  користи  за
мониторинг, надзор и управљање процесом прераде воде на ППВ „Горина“. Застарела верзија
система која се тренутно користи нема могућност сервисирања због застарелог софтвера и
резервних делова ПЛЦ-а који се више не производе. У случају квара неког дела или испада
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