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60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА

Скупштина општине Бор својим решењем бр. 01-535/1 
од 27. јуна 1962. године формира Самосталну установу за 
изградњу, реконструкцију и одржавање водовода и канали-
зације „Водовод“ Бор, а 1. октобра 1962. године Установа по-
чиње са радом.

Јуна 1963. године Скупштина општине Бор оснива Ко-
мунално предузеће „Водовод“ Бор које преузима сва права и 
обавезе укинуте установе.

Од 1. октобра 1971. године, после интеграције у кому-
налној привреди општине, „Водовод“ послује као Радна је-
диница Предузећа за комунално-стамбену привреду и урба-
низам „Стандард“ Бор.

У 1973. години врши се трансформација Радне једини-
це у предузећу „Стандард“, а 25. фебруара 1974. године упи-
сује се у судски регистар ООУР за експлоатацију воде „Водо-
вод“ Бор.

Од 29. септембра 1979. године све ООУР у оквиру Пре-
дузећа за комунално-стамбену привреду и урбанизам „Стан-
дард“ Бор организују се као засебне радне организације, те 
је тако настала РО за водоснабдевање „Водовод“ Бор.

Од 01. јануара 1990. године, након измене законске ре-
гулативе, радна организација се пререгиструје у Јавно кому-
нално предузеће „Водовод“ Бор чији је оснивач Скупштина 
општине Бор и под тим називом послује и данас.
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Пословна зграда седишта ЈКП „Водовод“ Бор изграђена 1969. године

Пословна зграда седишта ЈКП „Водовод“ Бор реновирана 2015. године
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ДЕЛАТНОСТ

Основна делатност ЈКП „Водовод“ Бор је сакупљање, 
пречишћавање, дистрибуција воде као и одвођење отпадних 
и атмосферских вода. Поред основне делатности, предузећу 
је поверено одржавање и реконструкција постојеће водово-
дне и канализационе мреже како у самом граду, тако и у се-
оским насељима на подручју града Бора. У склопу проши-
рења водоводне мреже, ЈКП „Водовод“ Бор је у протекле две 
године изградило 50 километара нове водоводне мреже, која 
се наставља на постојећу јавну водоводну мрежу. 
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Изграђене су следеће деонице водоводне мреже:

• МЗ Брестовац – 600 метара
• МЗ Шарбановац – реон Несторов поток – 760 метара
• МЗ Шарбановац – реон Пунђилов поток – 1600 метара
• МЗ Шарбановац – реон Баба Јона – 350 метара
• МЗ Метовница – крак Златановић Ракита – 1700 

метара
• МЗ Метовница (по фазама) – 21.420 метара
• МЗ Злот – Гробљанска улица – 3.500 метара
• МЗ Злот – реон Девесел – 5.160 метара
• МЗ Злот – реон Преваље – 4.000 метара
• МЗ Бучје – 4.500 метара
• град Бор – Улица Марка Орешковића – 1.060 метара
• МЗ Доња Бела Река – до сада 4.500 метара,  

радови су у току
• МЗ Брезоник – Јама – измештање дела водоводне 

мреже у дужини од 740 метара
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Осим новоизграђених деоница водоводне мреже, то-
ком 2020. године извршена је обимна реконструкција водо-
водне мреже у граду, у Улици Моше Пијаде, у дужини од 780 
метара, а на основу уговора којим је град Бор поверио те по-
слове ЈКП „Водовод“ Бор.
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Поред своје основне делатности, већ неколико година 
уназад ЈКП „Водовод“ Бор обавља послове одржавања и про-
ширења јавне расвете као и одржавање јавних чесми и фон-
тана на територији града Бора.
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ИСТОРИЈАТ И РАЗВОЈ

Почетком организованог водоснабдевања се сматра из-
градња и пуштање у рад водовода „Сурдуп“ 1949 године, док 
је званично оснивање од стране Скупштине општине Бор 
било 1962. године. Иначе, пре 1949. године Бор је снабдеван 
водом из 12 природних извора, 8 артерских бунара и 7 јав-
них чесама.

Након каптирања изворишта „Сурдуп“ које се нала-
зи у близини села Доња Бела Река, ово извориште је доста 
стабилно, а вода је хемијски врло квалитетна. У непосред-
ној близини изворишта изграђена је црпна станица помоћу 
које се вода диже центрифугалним пумпама на висини од 
око 210 м до прекидне коморе, одакле гравитацијом дола-
зи до резервоара ,,Тилва Мика“ запремине 2800 м3. Због на-
глог развоја града указала се потреба за проширивањем во-
доснабдевања, па се 1964. године каптира и пушта у рад 
нови систем из правца Кривеља са изворишта „Кривељска 
бањица“. Затим се 1972. године пушта у рад систем Злот. 
Каптирана су 4 извора: „Гаура Маре“, „Гаура Мика“, „Рнић“ 
и „Мејлановић“, изграђена је црпна станица, цевовод и град-
ски резервоар „Топовске Шупе“.

Даљим развојом града развија се и гради водоводни си-
стем и креће се у изградњу резервара II висинске зоне. 1981. 
године изграђен је резервоар ,,Чока Папи“, запремине 2000 
м3 чиме је обезбеђено стабилно водоснадбевање потрошача 
виших делова града ( II висинске зоне).

1996. године је започета изградња I фазе Регионалног 
водосистема „Боговина“, који је пуштен у рад 2002. године, 
капацитета 150 лит/сек, чиме је постигнут висок степен си-
гурности водоснабдевања града Бора. Однос расположиво 
- потребно добро функционише и рестрикција нема током 
целе године.  
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Воде на извориштима има довољно и испоручује се ко-
рисницима у оној количини која им је потребна. Град Бор се 
водом снабдева из 4 правца:

• из правца Злота
• из правца Сурдупа
• из правца Кривеља
• из правца Боговине.

Из правца Злота каптирана изворишта и бунари дају 
минимум 120 лит/сек, док се максимално може захватити 300 
лит/сек.

Из правца Сурдупа извориште даје минимално 40 лит/сек, 
а максимално 70 лит/сек.

Из правца Кривеља извориште даје минимално 10 лит/
сек, а максимално 105 лит/сек.

Из правца Боговине бунари обезбеђују минимум 100 лит/
сек, док су крајње могућности 250 лит/сек.
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ЈКП „Водовод“ има изграђене објекте на 9 локација. 
На тим локацијама има изграђене црпне станице, прелив-
не коморе, каптаже, цевоводе, зграде на пумпним станица-
ма, бунаре, резервоаре, хидрофорска постројења итд. Ови 
изграђени ресурси одговарају потребама водоснабдевања и 
опремљени су потребном опремом и пумпама, електромо-
торима и осталим основним средствима.
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1. На локацији села Злот:
 а) Злот Селиште:  Примарна и секундарна црпна  
 станица ,
  Изворишта: Гаура Мика, Гаура Маре
  Каптаже: Рнић, Мејлановић, резервоар Р430,  
  бунар Б 4
 б) Злот – Пећина : Пумпна станица
  Резервоар за воду села Злот, бунари Б 7 и Б 9 
 ц) Злот-Стопања:  Пумпна станица
  Резервоар Горња Стопања
 д) Злот –III фаза:   Пумпна станица
  Резервоари: Р530, Р490, Р440
2. На локацији села Кривељ: 
 Извориште Кривељске Бањице
  Пумпна станица
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3. На локацији села Д.Б.Река:  
 Извориште – каптажа Сурдуп
 Преливна комора
 Пумпна станица Сурдуп
                       
4. На локацији села Оштрељ:  
 Резервоар Тилва
 Резервоар села Оштрељ
 Хлоринаторска станица Тилва

5. На локацији Брестовачке Бање:
 Хлораторска станица Брестовачка Бања
 Биодиск Б.Бања – за пречишћавање отпадних вода
  
6. На локацији Језеро – Савача: 
 Пумпна станица Савача- Језеро
 Пумпна станица Злаће
 Резервоар Тилва Њагра
 Фекална пумпна станица

7. На локацији Бор II:
 а) Топовске шупе:
  Резервоар топовске шупе
  Пумпна станица
  Мерно регулациони блок (МРБ)  
  – Боговински део
  Хлораторско постројење и просторија  
  за смештај радника
 б) Чока Папи:
  Резервоар Чока Папи
  Зграда за смештај дежурног особља
 ц) Хидрофор Бор II
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8. На локацији Бор:
 а)Хидрофорска постројења: 
  Брезоник, Васе Пелагића, Хомољска, ГХИ
 б)Круг предузећа: 
  управна зграда, магацини и гараже.

9. На локацији села Слатина
 Резервоар - село
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Ради одржавања еколошког минимума воде у Борском 
језеру, до кога може доћи услед недостатка атмосферских 
падавина, односно током сушних периода током године, 
врши се упумпавање воде у језеро из злотских изворишта, а 
на захтев рударске компаније ZiJin Copper Bor.
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ЈКП“Водовод“ Бор задњих 10 година интезивно ради на 
развијању аутоматског управљања и даљинског мониторинга 
на објектима водоводне мреже, тако да тренутно располаже 
са 4 PLC-а распоређених на пумпним станицама и резервоа-
рима. Резервоари без електричне енергије опремљени су со-
ларним панелима.

Сада смо у могућности да на више пумпних станица 
вршимо манипулацију и даљинско пуштање пумпних агре-
гата из наших просторија и све то пратимо на SCAD-i која 
је инсталирана и надгледа се из просторија дежурних ма-
липуланата. Велики број пумпних станица и резервоара је 
опремљен сигурносним камерама, које се такође прате од 
стране овлашћених лица.
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 ЈКП „Водовод“ организовано снабдева водом привре-
ду и четрдесетак хиљада грађана, од чега је  34.160  у граду 
Бору (према задњем попису становништва). Такође, одводи 
отпадну воду привреде и око 90% корисника прикључених 
на водоводну мрежу. Канализациона мрежа је знатно мање 
развијена (70 км у поређењу са 350 км водоводне мреже).
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Данас, руководство ЈКП „Водовод“ Бор чине:
Директор Горан Павић, спец. струк. инж. маш., који је на 
челу предузећа почев од новембра 2017. године,
Технички руководилац је Горан Топаловић, дипл. инг. ма-
шинства.
Руководилац Сектора за правне, кадровске и опште послове 
је Славица Лазић, дипл. правник
Руководилац Сектора за економске послове је Александра 
Николић, дипл. економиста
Руководилац Сектора за комерцијалне послове је Владислав 
Ивић, економиста
Руководилац Службе за развој и инвестиције је Радован Ди-
митриевски, дипл. грађ. инж.
Руководилац Службе за контролу квалитета и губитака воде 
је Марина Пешић, дипл. инг. технологије

]

      

директор  технички директор
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Запослени у секторима за техничке послове и правне, економске и 

комерцијалне послове

ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.05.2022. године има укуп-
но 170 радника, од чега је процентуално највећи број распо-
ређен на пословима из основне делатности предузећа.

Број запослених за протеклих 60 година је варирао у 
зависности од начина организовања предузећа (у неким го-
динама било је самостално правно лице, у неким је било у 
саставу већег правног субјекта), као и организације и обима 
послова који су се извршавали током свих година постојања.
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 Шалтер – благајна  

Одељење продаје воде и наплате
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 Нова возила

Захваљујући појачаним и успешним активности-
ма у пословању ЈКП „Водовод“ Бор и уз подршку Оснива-
ча, у претходне две године предузеће је успело да обнови 
свој возни парк и то: специјално возило за отпушавање ка-
нализације, радна машина (ровокопач), два камиона, плат-
форма, неколико малих теренских возила и тиме обезбеди 
ефикаснији, бржи и квалитетнији рад на терену, а у циљу за-
довољења потреба како привреде тако и свих становника на-
шег града.
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 Хемијска лабораторија

ЈКП „Водовод“ Бор има хемијску лабораторију у којој 
се врше физичко-хемијске анализе воде за пиће. Узорци се 
прикупљају једном дневно са 7 мерних места из дистрибу-
тивне мреже, а у зависности од потребе технолошког про-
цеса контрола се врши и чешће и на више мерних места. На 
извориштима водоснабдевања успостављена је континуална 
контрола мутноће воде, а на објектима водоснабдевања где 
се врши хлорисање воде, контролише се садржај резидуал-
ног хлора у води у резервоарима. На овај начин се у сваком 
тренутку испоручује хигијенски исправна вода за пиће.
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 Сервис водомера

ЈКП „Водовод“ Бор у свом Одељењу за сервис водомера 
врши расклапање, прање и склапање водомера, фарбање во-
домера, одговарајућим апаратима се испитује и врши про-
вера исправности водомера и контрола мерења воде код по-
трошача. 

 Браварска радионица
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И НА КРАЈУ…

Човек је везивао и везује своје место живљења у првом 
реду за географска подручја богата водама. Највећи свет-
ски градови саграђени су уз токове река, језера и приобал-
ног морског појаса. Сведоци смо да данас у свету, а и код 
нас, човек нарушава природне еколошке услове, загађујући 
ваздух, земљу и воде што поприма катастрофалне размере 
угрожавања средине у којој живимо.

Из наведених разлога, тј. непознавања и непоштовања 
природе и природних ресурса, а у циљу обезбеђивања до-
вољних количина воде за пиће, успостављена су посебна 
предузећа – водоводи, којима је то и основна делатност коју 
обављају 365 дана у години 24 сата дневно без прекида. Да-
нас у свету у свим системима водовода захваћено је од укуп-
ног природног циклуса кретања воде у природи мање од је-
дан одсто. И те мале количине воде су толико угрожене, да 
воде које се користе за пиће постају све већи проблем савре-
меног становништва.

Ширење градских зона, и самим тим повећање потро-
шње воде, ствара све већу потребу за техничком исправно-
шћу целокупног водоводног система. Губици воде у систему, 
који су незаобилазна ставка свих водовода, захтевају, услед 
дотрајалости цевовода, замену новим, технолошки квали-
тетнијим материјалима, што је у последње време значајна 
планирана активност ЈКП „Водовод“ Бор, ради што бољег и 
квалитетнијег водоснабдевања свих потрошача.

Употреба воде у свакој намени је многострука, па се 
већи део вода јављају као отпадне канализационе воде које 
се, преко колектора, обједињавају и испуштају кроз канали-
зациоине системе. Ради заштите човекове средине и еколо-
гије, сви градови ће бити, а и већ су сада, у обавези да отпад-
не воде пречишћавају.
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И на крају, осавремењавање система водоснабдевања и 
система одвођења отпадних вода, уз поштовање свих стан-
дарда у погледу квалитета воде за пиће и заштите живот-
не средине, обавеза су свих нас, како бисмо допринели што 
бољем и квалитетнијем живљењу на овим просторима.






