РЕШАВАЊЕ
ВОДОСНАБДЕВАЊА
МОРАВСКИХ СЕЛА
Екипе ЈКП“Наиссус“ су, са првим лепим данима, изашле на терен,
и, пре отварања грађевинске сезоне, оператива је отпочела
послове зацртане планом пословања за 2019-ту годину.
Поред села Миљковац, екипе нишког водовода обавља санацију
Моравског система изворишта “Пештер“. Цевовод пречника 200 мм
поставља се у дужини од 1800 метара. Просечна издашност
изворишта је 20 литара, а максимална 40 литара у секунди.
Санирањем постојећег цевовода и укључивањем у систем
изворишта“Пештер“, које је јесенас комплетно реконструисано
растеретиће се и пумпна станица “Наис“.
– Извориште “Пештер” после 15 година ставља се у функцију и
заједно са њим формирамо у великој мери један, рекао бих,
аутономан водоводни систем који ће покрити 10 села. Чињеница
да се налазимо на месту, где је до сада вода стизала чак из
изворишта“Љуберађа“, удаљеног сто километара, најбоље говори
шта ми добијамо стављањем у функцију овог изворишта”, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је обишао радове.
”Сада радимо реконструкцију, неких 1400 метара до
изворишта“Пештер“ и 300 метара до резервоара Миљковац, одакле
ће вода гравитационо ићи и снабдевати села: Миљковац, Паљину,
Горњу Топоницу, Доњу Топоницу, Доњу Трнаву, Суповац, Мезграју,
Трупале и Вртиште, и на тај начин се трајно решава проблем
водоснабдевања моравских села – додао је
градоначелник
Булатовић.
Директор ЈКП Наиссус Игор Вучић је нагласио да се тренутно
ради реконструкција цевовода од каптаже “Пештер“ до
резервоара“Миљковац“.
”У питању је полиетиленска цев 200 мм, у дужини од неких 1800
метара. Вредност радова износи 6,5 милона динара без пдв-а, а

рок за завршетак је крај априла. Треба истаћи да средства за
ову инвестицију обезбедио ЈКП “Наиссус“ ванредним залагањем
свих ресурса и посебно одговорним економичним пословањем.
Очекујемо да ћемо ове радове завршити у року и оспособити
Моравски водовод да ради у свом пуном капацитету. Да појасним,
укупне потребе десетак моравских села су око 30 литара у
секунди, а само са изворишта“Пештер“ ћемо добијати најмање 20
литара у секунди, што ће обезбедити довољан капацитет за
сигурно и редовно водоснабдевање” – закључио је директор
ЈКП“Наиссус“ Игор Вучић.
Градска општина Црвени крст има 25 села код којих је приоритет
комунална инфраструктура, истакао је председник општине Црвени
крст, проф. Др Мирослав Милутиновић и додао:
– Овде се приступило решавању проблема водоснабдевања и
конкретно се решава 10 села. Сигуран сам да убудуће неће бити
притужби на редовно снабдевање водом. Овај водовод је до сада
био неупотребљив, и захваљујући “Наиссус“, сигуран сам да ће
ових 10 села увек имати питку воду.
Како кажу у Наиссус-у, овим пројектом омогућује се стабилно и
редовно снабдевање свих корисника на простору моравских села,
а уједно се и смањују трошкови дистрибуције воде из удаљених
изворишта, као и трошкови струје на пумпној станици“Наис“.

