Више од пола године је прошло како сте директор „Водовода“. Како
оцењујете тадашњу ситуацију и шта сте предузели да се евентуални проблеми
реше?

Све то успели смо одговорним радом. Услуге и послови којима се бавимо
обављани су редовно, од водоснабдевања, преко изношења смећа из домаћинстава
до уређења зелених површина и гробља, а као резултат таквог рада повећали смо и
наплату за пружене услуге. Изражено у процентима у новембру 2015. године
затекао сам наплату од 61 -62 процента, а након само седам месеци та наплата је
повећана на готово 80 процената. Из тих средстава измирујемо стара дуговања.
Стара потраживања су су наплаћена у износу од 6.200.000,00 динара. Направили
смо репрограм за уплату старих дуговања. Реч је о износу од 5.827.773,00 динара.
Потписано је 163 уговора и од овог износа је уплаћено до сада 2.771.000,00 динара.
Оне, који своја дуговања и даље не желе да измире, мораћемо искључивати са
мреже и упоредо радимо и на томе.
Посебно бих истакао уштеде које смо остварили на утрошку електричне
енергије. Уложили смо око 900.000,00 динара у фреквентне регулаторе и
аутоматизацију изворишта. Нови уређаји су се показали изузетно ефикасним,
јер је потрошња електричне енергије смањена за 40%, што на годишњем
нивоу исказано у новцу износи уштеду од 2.500.000,00 динара, односно
250.000,00 на месечном нивоу.
Када је реч о улагањима у овом периоду смо у ремонт возила уложили 1.000.000,00
динара, за набавку две дубинске пумпе платили смо 400.000,00 динара и за кречење
пословних просторија издвојили смо 450.000,00 динара. Измирили смо и обавезе
према „Водама Војводине“ у износу од 1.520.000,00. Реч је одугу из прошле године
и аконтацијама за ову годину. Истовремено обезбедили смо и сав неопходан алат и
потрошни материјал за несметан рад.
Да се вратимо на оно што грађане посебно интересује, а то је водоснабдевање.
лето је и време када је потрошња воде велика. Каква је тренутна ситуација у
Црвенки? Са колико бунара се снабдевате и да ли Црвенчани у сваком
моменту имају довољно воде?
-Тренутно у Црвенки нема проблема са водоснабдевањем. Оно је редовно и у
сваком моменту до потрошача стижу довољне количине воде. Иначе, ово је прва

сезона коју дочекујемо без проблема у водоснабдевању, јер имамо чак и више
произведене воде у односу на потрошњу. Урадили смо благовремено
ревитализацију бунара, као и подстаницу која ће обезбедити и уредно снабдевање
на Новом насељу, који су већ годинама имали проблема са водом, јер лети готово
да је нису ни имали. Први пут грађани Црвенке неће имати проблема у летњем
периоду са снабдевањем. Једино може доћи до проблема ако буде неких хаварија
или кварова. На тај део не можемо да утичемо али ако и дође до тога брзо ћемо
реаговати и урадити све да грађани буду редовно снабдевани здравом пијаћом
водом.
Дуги низ година се говори о квалитету воде у Црвенки. Разне информације су
стизале у вези са исправношћу воде у Црвенки. Шта показују анализе? Да ли
је вода коју пију Црвенчани исправна за употребу?
-Анализе воде у Црвенки Завод за јавно здравље из Сомбора врши редовно
узимајући узорке са изворишта и из водоводне мреже. Анализе показују да је вода
исправна за употребу. Квалитет црвеначке воде је добар. Оно што не треба крити и
што јесте проблем су азбестне цеви, којих у Црвенки имамо у дужини од око 20
километара. Вода на изворишту је изузетно доброг квалитета али када вода прође
кроз водовод и цеви које сам помено и стигне до домаћинстава тај квалитет се
нешто смањи. вода је и даље исправна за употребу али без обзира на то проблем
азбестних цеви је дугогодишњи и он се кад тад мора решити. Реч је о великој
инвестицији за коју ми тренутно немамо пара али свакако нећемо седети
скрштених руку. Почињемо замену и она ће се вршити фазно. Мењаћемо азбестне
цеви у складу са расположивим средствима. Већ је у припреми пројекат и
покушаћемо да обезбедимо средства и са виших инстанци.
Осим водоснабдевања ЈКП „Водовод“ пружа и друге комуналне услуге. Пре
свега, то је изношење смећа и уређење центра Црвенке. Како функционишу
ове службе?
- Службе функционишу беспрекорно. Доказ за то су уређене зелене површине у
месту, које се свакодневно чисте и косе. Смеће према утврђеном распореду
одвозимо редовно из домаћинстава. Осим главне улице, коју одржавамо од уласка
до изласка из Црвенке, одржавамо и излетиште Поток, стазу до Нове Црвенке.
Редовно одржавамо и гробље, а план нам је да проширимо делатност на пружање
погребних услуга.

Један од горућих комуналних проблема је канализациона мрежа. Тај проблем
је присутан у свим местима у кулској општини па и у Црвенки. Према
најавама из локалне самоуправе решавање канализације у Кули и Црвенки је
у приоритету. Докле се конкретно стигло са тим у Црвенки?
- У плану је да Црвенка и Кула буду покривене 100 одсто канализационом мрежом.
Локална самоуправа са којом имамо изузетно добру сарадњу и која заједно са нама
ради у циљу пружања квалитетне комуналне услуге, ради јавну набавку за овај
посао којим би сва домаћинства у Црвенки била прикључена на канализацију о
којој ће се старати наше комунално предузеће. Треба да почне изградња потисног
вода и да завршетком канализационе мреже у Кули и Црвенке све отпадне воде
буду отпремљене до пречистача у Врбасу. То ће за ова два места али и шире бити
од великог значаја, јер ће бити решен огроман комунални проблем, заштитићемо
животну средину и грађани ће живети у много здравијем и чистијем окружењу.

ЈКП „Водовод“ је у протеклих пола године урадио много када је реч о
финансијском пословању и пружању комуналних услуга. Менаџмент фабрике се
трудио да домаћинским пословањем реши финансијске проблеме, али без залагања
радника који су одговорно и марљиво обављали све поверене послове овог успеха
сигурно не би било. Црвенчани су захваљујући њиховом раду у сваком моменту
добијали квалитетну комуналну услугу, чисте улице и редовно водоснабдевање,
наводи директор Пешић.
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