
 

За све додатне информације о раду Јавно комуналног предузећа 'Стандард'', молимо Вас 
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

Књажевачки водовод планира модернизацују водоснабдевања 
грађана – инвестиција вредна 3 милиона и 450 хиљада евра  

 
Књажевачки водовов представио планове за наредни период на 

реконструкцији и модернизацији система водоснабдевања 
 
Књажевац, 29. август 2018. – Водовод у Књажевцу се налази пред свеобухватном 
реконструкцијом и модернизацијом. Средства у вредности од 3 милиона и 450 
хиљада евра су обезбеђена кроз ''Програм водоснабдевања и канализације у 
општинама средње величине'', који се реализује уз финансијску помоћ Владе 
Савезне Републике Немачке, преко Немачке развојне банке KfW, у сарадњи са 
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 
уз техничку и институционалну подршку међународних и домаћих експерата. Циљ 
планираних захвата јесте поуздан и модеран систем водоснабдевања наших 
грађана'', изнео је у разговору са новинарима технички руководилац књажевачког јавно 

комуналног предузећа ''Стандард'' г. Братислав Милијић. 
 
Кроз кључне инвестиције овог Програма у књажевачком водоводу, планирана је замена 
дела постојећег главног цевовода у дужини од 4,2 километра, реконструкција 5,3 
километара водоводне мреже укључујући и замену старих цементноазбестних цеви у 
центру града, набавка опреме за повећање енергетске ефикасности и детекцију цурења, 
успостављање зона за контролу воденог притиска, набавка нове механизације, као и 
дигитализација надзора и управљања целокупним водоводним системом путем 
увођење специјалног софтвера и оперативног система СКАДА (енг. SCADA - Supervisory 

Control And Data Acquisition). Реализацијом ових инвестиција системски ће се решити 
проблеми кварова који су се дешавали због застарелости главног цевовода, повећаће 
се поузданост водоснабдевања у сушним периодима, омогућиће се ефикасно праћење 
стања на терену као и смањење губитака воде на мрежи, што ће у дужем временском 
периоду обезбедити несметано и одрживо водоснабдевање грађана здравом пијаћом 
водом. 
 
Поред наведених дугорочних инвестиција, Милијић је истакао да је књажевачки водовод 
ове године из средстава оснивача- Општине Књажевац, већ уговорио преко 8,5 милиона 
динара у реконструкцију 1.115 метара водоводне мреже укључујући и замену 870 метара  
цементноазбестних цеви, реконструкцију 102 кућна прукључка и израду 4 
противпожарна хидранта у 3 градске улице. Завршетак ових радова се планира за крај 
септембра 2018. Овим мерама, обезбедиће се здравија и чистија вода, прецизније 
мерење потрошње, и појачан систем противпожарне заштите. 
 

*** 
ЈКП "Стандард" врши делатност водоснабдевања на територији општине 
Књажевац- града Књажевца и 18 околних села у систему „Сињи Вир“ и независни 
водовод насеља Кална и Иново. Укупна дужина водоводне мреже у општини Књажевац 
износи 277 км. Број домаћинстава и привредних субјеката који је прикључен на водовод 
је 8700. 

 


