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ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЦЕНТРАЛЕ НА КОЛУБАРИ И  
ВОДОВОДА У ВАЉЕВУ УОЧИ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Апстракт: Историјат грађења Електричне централе и изградња градског 
водовода као и водоводне и канализационе мреже у граду на Колубари у пред-
вечерје Другог светског рата, анализирани су у атмосфери у којој су се одвија-
ле припремне радње. Проблеми у вези са начином финансирања изградње 
наведених објеката и њихово рано пословање, указали су са којим се тешкоћа-
ма управа локалне заједнице сусретала у вези са комуналним пословима. 

Кључне речи: Електрична централа, електрификација, водовод, канализа-
ција, концесија. 

THE CONSTRUCTION OF POWER STATIONS ON KOLUBARA 
RIVER AND WATER SUPPLY PIPES IN VALJEVO ON THE EVE 

OF WORLD WAR II 

Abstract: The history of building power stations and construction of town`s 
water supply as well as water and sewerage network in the town on the Kolubara on 
the eve of the Second World War, were analyzed in an atmosphere of  preparatory 
actions. Problems concerning the manner of financing construction of these facilities 
and their early functioning show difficulties which the administration of the local 
community met in connection with municipal affairs. 

Keywords: power station, electrification, water supply, sewerage, concessions. 

У хали Војно-техничког завода у Крагујевцу августа 1884. године, 
први пут је у Србији засветлело 30 сијалица у низу, што се и узима за 
прву примену електричне енергије у Краљевини Србији. Непуних десет 
година касније, на основу уговора о концесији који је потписан 8. 
фебруара 1891. године са Перикласом Цикосом из Милана, дана 15. 
августа 1893. године, Београд је осветљен енергијом која је долазила из 
прве Електричне централе у Србији.1  

Унук проте Матеје Ненадовића, ваљевски индустријалац Матија 
Мате Ненадовић потписао је, на основу одобрења Министарства народ-

                                                      
1 Спасојевић, 2003/37. 
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не привреде, још у априлу 1897. године са Судом Oпштине ваљевске 
концесију о електрификацији града на временски период од 40 година, 
три године пре него што је изградио хидроцентралу, и пре него што је 
електрификовао град на Колубари.2 Ненадовић је због недовољно соп-
ственог капитала ушао у ортаклук са ваљевским трговцем Светозаром 
Поповићем, који је пред крај изградње хидроцентрале продао свој део 
Енглезу Ј. Р. Финеју, рударском предузимачу подгорског рудника 
Ребељ. Прву електричну централу Ненадовић је изградио на јазу реке 
Градац 1899. године, на земљишту породичног имања које се налазило 
између тзв. Сувоборског друма и река Колубаре и Градца.3 На овај 
начин је остварена електрификација града Ваљева 9. маја 1900. године, 
као првог града у унутрашњости Србије.4 У септембру 1901. године 
Ненадовић је свој део хидроцентрале продао Финеју, а дозволу за 
изградњу централе у Дегурићу браћи Хајнриху и Христијану Фегели и 
Јулијусу Шмиту, који су и изградили другу хидроцентралу. Обе ове 
централе, обједињене су у једну компанију у јуну наредне године под 
називом Електрично предузеће за осветљење града Ваљева.5 Током 
1910. године због лошег пословања Финеја његов део у електричној 
централи су откупила браћа Фегели и Јулијус Шмит.6 

За време првог светског рата Електрична централа је оштећена од 
стране окупатора. После мање оправке Електрична централа је почела 
са радом али је, због лошег квалитета струје и инсистирања власника 
Јулијуса Шмита7 на поскупљењу електричне енергије долазило до 
честих полемика између општине, концесионара и грађана. Централу је 
преузео нови власник Стеван Унковић 1924. године.8 

Електрична централа у Дегурићу и у Ваљеву је, у међуратном пери-
оду, често имала техничких проблема при производњи, испоруци и 
наплати електричне енергије. Полемике око квалитета и цене струје 
између власника Централе са општином и грађанима Ваљева биле су 

                                                      
2 Глас Ваљева, бр. 1, 6. I 1929, 1; Перишић, 1997, 176. 
3 Спасојевић, 2000/34. 
4 Спасојевић, 2003/37; Спасојевић, 2000/34;  Перишић, 1997, 177; Мирослав 
Перишић је позивајући се на Александра Спасојевића доказао да је Ваљево 
први град у унутрашњости Србије  у коме је извршена електрификација, јер се 
дуго тврдило да је примат држало Ужице. 
5 Јоксимовић, 1981, 25; Глас Ваљева, бр.22, 2.VI 1929, 3; Перишић, 1997, 177; 
Спасојевић, 2003/37. 
6 Спасојевић, 2000/34. 
7 Јулијус Шмит је после 1910. године откупио удео у централама од браће Феге-
ли и тако постао једини власник Електричних централа у Ваљеву и Дегурићу. 
8 Ваљевски глас, бр. 15, 30. V 1937. стр 3; Јулијус Шмит наводи у Ваљевском 
Гласу да је централу уступио тј продао, Стевану Унковићу 1923. године, али у 
већини извора се помиње 1924. као година од када је власник С. Унковић. 
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честе све до 1928. године и коначног разрешења спорних питања, пот-
писивањем новог уговора. Предвиђено је да се цене осветљења за 
наредну годину одређују у новембру путем стручне техничке комисије; 
уведен је струјомер али је задржано и паушално плаћање. Уговором 
између Општине и концесионара из 1932. године загарантовано је 
Општини да може у свако доба да откупи целокупно предузеће и сма-
њена је цена осветљења по сијалици са 17.5 на 11 динара.9 

 
Елетрична централа на јазу реке Градац 

Према статистичком годишњаку, на простору Краљевине Југосла-
вије 1936. године, било је 826 електричних централа, од чега је било 
226 парних, на дизел гориво 128, на плин 48, хидроцентрала 320 и 
мешовитих 104. У Дринској бановини у истом периоду радило је 49 
електричних централа, од чега је било 32 парне, 4 на дизел, 3 плинске, 7 
хидроцентрала и 3 мешовите.10 Према истим статистичким подацима 
само две године касније, број централа на нивоу државе је био 1.278 од 
чега је било 308 парних, 123 на дизел као погонско гориво, 75 на плин, 
643 хидроцентрале и 130 мешовитих. У Дринској бановини у истом 
периоду радило је 56 електричних централа, од чега је било 33 парне, 4 
на дизел, 3 плинске, 13 хидроцентрала и 3 мешовите.11 На Дринску 
бановину у односу на државу отпада 9,84% централа, што је у корела-
цији са бројем предузећа јер се електрична енергија производила у 
довољној количини.12 

                                                      
9 Глас Ваљева, бр. 51, 18. XII 1932, 1. 
10 Статистички годишњак 1936, Општа државна статистика Краљевине Југо-
славије, Београд 1937, 166. 
11 Статистички годишњак 1940, Општа државна статистика Краљевине Југо-
славије, Београд 1941, 191. 
12 Куколеча, 1941, 68. 
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Упоређујући укупан број и врсту електричних централа у држави и 
бановини, види се да је број и квалитет централа у бановини занемар-
љив у односу на број и квалитет централа у држави. Ништа боља ситуа-
ција није била ни у Ваљеву, где је до 1938. године постојала само једна 
хидроцентрала, у приватном власништву Стевана Унковића. Те године 
биће пуштена у рад мешовита електрична централа у власништву 
ваљевске Општине. 

 
Електрична централа у Дегурићу 

На захтев градског поглаварства процену стања електричне центра-
ле Стевана Унковића урадили су, још 1933. године, Владан Митровић и 
Драган Јовановић, професори Универзитета из Београда и Васа Ристић 
електро-машински инжењер из Београда, и констатовали да централа не 
одговора техничким прописима и да је опасна по живот. У другом делу 
извештаја комисија је констатовала да Унковићева хидроцентрала сво-
јим капацитетима не може да произведе довољну количину електричне 
енергије да би задовољила потребе потрошача града на Колубари.13  

Потписивање уговора између Стевана Унковића и Општине 1932. 
године, није зауставило расправу о Електричној централи, а како се 
ближила 1937. година када је истицала концесија Стевану Унковићу, 
расправе су добиле на жестини. Дилема Општине да ли да купи струју 
на уласку у град или да купи Унковићеву централу, разрешена је одлу-
ком из 1936. године, да се 1937. године гради нова општинска калорич-
на централа.  

                                                      
13 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Општи-
на града Ваљева (у дааљем тексту: ОГВ) 1879-1944.  кут. инв. бр. 221, фасци-
кла II, пр. бр. 46. 
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Градско веће, на челу са председником Александром Ломићем, дало 
је изјаву листу Наша реч, поводом одлуке о градњи централе: „До сада 
је електрично осветљење нашег места било у рукама приватног конце-
сионара по уговору закљученом пре 40 година, а шта је тај систем кон-
цесије до сад значио за нас видели смо сви ми, који смо сведоци више-
годишње борбе са концесионаром… Општинска управа извршила је све 
претходне радње и довела ствар дотле да је већ расписана јавна лицита-
ција за изградњу општинске електричне централе… Понуђачи за конце-
сионаре јесу Електро – Макиш а. д. из Београда и Стеван Унковић 
индустријалац из Ваљева досадашњи концесионар… Донета је одлука 
градског већа да Општина сама гради електричну централу.”14 

Две конференције акционих одбора сазване су поводом одлуке 
Општине о градњи електричне централе. Прва, под вођством адвоката 
Животе Ђермановића, подржала је одлуку Општине о изградњи центра-
ле, тражећи да се настави са радовима од комуналног значаја, као што 
су изградња радничких станова, јавног купатила, дечјег забавишта и 
других објеката, а друга конференција под вођством адвоката Светисла-
ва Томића, залагала се за интересе дотадашњег концесионара Стевана 
Унковића.  

У исправци на изјаву председника Ломића листу Наша реч, пово-
дом одлуке о градњи електричне централе, адвокат Светислав Томић 
тврдио је: „Ја се нисам залагао искључиво за корист г. Унковића, већ 
сам непобитним подацима и разлозима утврдио, да је врло штетно, за 
нас, да општина подиже своју централу. Исто је тако погрешан закљу-
чак г. Ломића, да треба одбацити систем концесија, јер је позната ствар, 
да се многи послови у држави и самоуправама не би могли свршити да 
није било концесија.”15  

Локална самоуправа, због недостатка финансијских средстава у 
решавању комуналних, саобраћајних, привредних и других проблема, 
била је приморана да тражи материјалну помоћ од Краљевске банске 
управе, која је по правилу остајала глува на захтеве ваљевске Општине. 
Тако да је Општина морала да се задужује и узима кредите код Државне 
хипотекарне банке да би решила основне проблеме у комуналним слу-
жбама у граду. 

Општина је, 1. маја 1936. године, поднела молбу за одобрење кре-
дита од Државне хипотекаране банке, али је банка тражила као залог 
непокретна имања која су била у поседу Општине а као обезбеђење кре-
дита да има право „на општинске приходе од кирија, тржишне таксе, 
месарске аренде, од општинског приреза и на меницу о дугу.”16 Пошто 
                                                      
14 Наша реч, бр. 1, 15. VII 1936, 2; МИАВ, ОГВ 1879–1944.  кут. бр. 221, 
фасцикла II, пр. бр. 46. 
15 Наша реч, бр. 2, 1. VIII 1936, 4. 
16  МИАВ, ОГВ 1879–1944. кут. инв. бр. 182, фасцикла III, пр. бр. 54. 
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Општина није могла да обезбеди као залог непокретна имања дошло се 
до споразума по коме је за залог узето земљиште на коме ће се градити 
Електрична централа и одређени приход који ће се остваривати од про-
изводње електричне енергије. Државна хипотекарна банка је, 22. маја 
1936. године, Општини одобрила кредит у износу од 5.000.000,00 дина-
ра, уз камату од 8% тромесечно, на 15 година са подједнаким отплата-
ма, за изградњу Електричне централе и водовода.17 Београдска фирма 
Сименс а. д. је 19. децембра 1935. године понудила да, за око 3,5 милио-
на динара, изради комплетно постројење са машинама, мрежу високог и 
ниског напона, трансформаторске станице и улично осветљење. Уз 
понуду коју је доставио Градском поглаварству Ваљева, Сименс је изра-
дио и пројекат Електричне централе у коме је представио нацрте тран-
сформерских станица, расклопне шеме у централи, мреже високог и 
ниског напона, као и предрачун рентабилности рада централе.18  

Изградња Електричне централе је одобрена одлуком Краљевске 
банске управе под II Бр. 17728/36 од 20. јуна 1936. године, као и одлу-
ком Министарства финансија под II Бр. 6496 од 16. јуна 1936. године, уз 
препоруку да се за погон електричне енергије набави парна локомотива  
фирме Волф, посредством фирме Сименс а. д. из Београда.19 На основу 
одобреног кредита и одобрења од Краљевске банске управе као и пону-
де Сименса „општинско веће под председништвом Александра Ломића, 
дана 11. августа 1936. године донело је одлуку да се прихвати понуда 
Сименса а. д. из Београда, за изградњу свих машинских делова центра-
ле са мрежом за суму од 2.147.026 динара. Предузимач г. Риста Алексић 
изградиће грађевинске објекте за суму од 363.190 динара, тако да ће 
нова централа укупно коштати 2.510.216 динара… На истој седници је 
одбијена понуда г. Стевана Унковића, који је тражио за своју централу 
са застарелом, неупотребљивом и опасном мрежом 3.100.000 динара.”20  

И након одобрења Министарства финасија и Краљевске банске 
управе, као и одлуке Градског поглаварства града Ваљева да се гради 
Електрична централа на основу лицитационе документације, притужбе 
и приговори вишим инстанцама, поједних грађана на челу са концесио-
наром Стеваном Унковићем нису престале. У жалби коју је упутио Кра-
љевској банској управи Дринске бановине у Сарајеву дана 22. августа 
1936. године концесионар Стеван Унковић главне замерке ставља на 
рачун Градског поглаварства у Ваљеву, због нерегуларног конкурса за 
прибављање електричне струје. У даљем објашњену поднете жалбе 
Унковић наводи да је само он у стању да Ваљеву понуди најбољу услу-

                                                      
17  Исто, исто. 
18 Исто, исто,  кут. инв. бр. 221, фасцикла II, пр. бр. 46. 
19 Исто, исто,  кут. инв. бр. 184, фасцикла VII, пр. бр. 363. 
20 Наша реч, бр.3, 15. VIII 1936, 4 
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гу дистибуције електричне енергије, тражећи да се спроведе анкета која 
ће доказати његове речи. Два дана касније у допису је упућен Краљев-
ској банској управи Дринске бановине у Сарајеву од групе грађана 
наводи се: „Изјављујемо своју жалбу и протест против одлуке Градског 
већа града Ваљева о подизању Електричне централе из следећих разло-
га... У доба кад Ваљево нема здраве воде ни потребног водовода а нема 
ни канализацију, ни честиту калдрму, ни довољно школских зграда, па 
ни саму општинску зграду... да општина баш сад диже зајам и подиже 
кредит з асвоју нову централу кад већ постоје две врло озбиљне понуде 
за осветљење вароши од Макиша а. д. из Београда и г. Стевана Ункови-
ћа.”21 Жалбе и приговори који су стизали по налогу и сугестијама бив-
шег концесионара Стевана Унковића су од стране Краљевске банске 
управе одбијене, зато што њихово решавање није било у њеном надле-
штву већ у надлештву Градског поглаварства Ваљева. 

На седници Градског већа Општине града Ваљева одржаној 17. мар-
та 1937. године, коначно је стављена тачка на сарадњу између концеси-
онара Стевана Унковића и Општине. На предлог председника Општине 
Александра Ломића а на основу извештаја ужег одбора Градског већа 
Општине града Ваљева, донета је одлука да се „досадашњи концесио-
нар електричног осветљења г. Стеван Унковић инж. из Ваљева као при-
јемник права ранијих концесионара по уговору о концесији од 17. апри-
ла 1897. године ослобађа дужности снабдевања електричном енергијом 
за јавно и приватно осветљење, као и за индустријске потребе према 
свим потрошачима на територији Општине ваљевске и то са даном 1. 
априлом 1937. године. Ово се ослобађање од дужности снабдевања 
електричном енергијом даје г. Унковићу, ако му је потребно, да може 
своју стару мрежу скинути и пре 17. априла 1937. године.”22  

Ужи одбор Градског већа општине града Ваљева покушао је да, пре 
доношења одлуке Градског већа, преговорима са концесионаром Стева-
ном Унковићем, дође до прихватљивог решења у вези са демонтажом 
старе електричне мреже. Предлагано је да се уклањање старе мреже 
уради у етапама, да се нова електрична мрежа везује за стару Електрич-
ну централу, док се не уради комплетна нова мрежа, која би се повезала 
потом на нову Електричну централу, да не би потрошачи остали ни 
један дан у мраку. Концесионар Стеван Унковић је својим захтевима 
који нису били кооперативни а у складу са захтевима Општине, опстру-
ирао овај план те су на крају потрошачи платили цех сукоба између 
Општине и Унковића са два месеца мрклог мрака у граду на Колубари.23 

                                                      
21 МИАВ, ОГВ 1879-1944. кут. бр. 184, фасцикла VII, пр. бр. 363. 
22 Исто,  исто, кут. инв. бр. 186, фасцикла III, пр. бр. 47. 
23 Исто, исто. 
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Електрична централа је комплетно завршена у току 1937. године 
када је и пуштена рад, на основу одобрења каолудирајуће комисије за 
пријем извршених радова Електричне централе Општине града Ваљева. 
Комисију су чинили Дрaгољуб Павловић и Стеван Луковић, инжењери 
Министарства грађевина, као и Душан Старчевић и Стеван Луковић 
инжењери Банске управе у Сарајеву. За свој прековремени рад комисија 
је била награђена са по 1.000 динара на основу одлуке Градског већа, 
дана 30. октобра 1937. године.24  

На основу годишњег извештаја Електричне централе Општине гра-
да Ваљева за буџетску годину 1939/40. види се да је у односу на прет-
ходну годину остварена чиста добит од 127.828 динара, али да је потра-
живање за један месец било веће од годишње добити и да је износило 
135.234 динара.25 

У периоду од 1935. до 1939. године поред Електричне централе у 
Ваљеву подигнуто је, у Краљевини Југославији, више нових електрич-
них централа као у: Пећи, Сомбору, Пљевљима, Гостивару, Босанској 
Костајници, Коњицу, Скопљу, Пачиру, Хоргошу и Св. Науму. У исто 
време су изграђени и далеководи за нове централе.26 

Процена Општине показала се погрешна, а тврдња адвоката Свети-
слава Томића, тачна, јер новоизграђена калорична централа није била 
рентабилна због скупог угља, а није ни могла да подмири потребе ново-
основане индустрије Вистад и града, који је био приморан да купује 
струју од Електро – Макиша из Вреоца.27 Да је новоизграђена Елек-
трична централа лоше пословала види се и на основу извештаја Управе 
централе који је поднет Градском поглаварству на седници одржаној 8. 
јуна 1940. године. Градско поглаварство је на основу предлога Управе 
централе, донело низ одлука у вези са електричном енергијом: укинуло 
је продају паушале струје, снизило цену струје за погонске сврхе, увело 
тарифу за термичку струју, смањило таксу за контролу струјомера, уве-
ло плаћање аванса и одобрило набавку веће количине угља од 30 вагона 
за потребе Електричне централе.28 

Изграђена Електрична централа, за разлику од хидроцентрале  у 
Дегурићу која још увек  ради, не налази се на месту где је изграђена, 
код старог Језера у Сувоборској улици у кругу данашње Електроди-
стрибуције, зграда централе је срушена а опрема распродата. 

Решавање комуналних проблема у граду, изградња водоводне и 
канализационе мреже, изградња инфраструктурних објеката битних за 

                                                      
24 Исто,  исто, 1879-1944.  кут. инв. бр. 188, фасцикла IV, пр. бр. 188. 
25 Исто, Збирка поклона.  кут. инв. бр. 1, фасцикла, дел, пр. бр. 14. 
26 Ђуровић, 1986, 193. 
27 Трипковић, 1980, 103. 
28 Глас Ваљева, бр. 6, 1. VII 1940, 3. 
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живот града, као и попуњавање рупа у градском буџету, били су пробле-
ми са којима се суочавала и које је уз много напора решавала општин-
ска управа на челу са председником Општине. 

 
Електрична централа на Колубари 

У извештају Градског већа Општине града Ваљева објављеном у 
листу Ваљевски глас 1937. године, види се коликим је буџетом распола-
гала Општина и шта је са њим намеравала и могла да уради. Градски 
буџет Ваљева за 1937/1938. годину је био мањи у односу на претходни 
за 71.760 динара. Стопа приреза је остала иста као и претходне године и 
износила је 20%. У новом буџету била је и предвиђена сума од 100.000 
динара за израду регулационог плана града Ваљева, а новац је био обез-
беђен од кредита. Нови буџет није био повећан у односу на претходни, 
иако су у току били радови око изградње Електричне централе и водо-
вода. Предвиђена су и два нова службеничка места на дужности град-
ских стражара, као и знатна помоћ Друштву за улепшавање Ваљева.29 

Проблем изградње водовода је важна тема расправе ваљевских 
одборника од 1902. године, када је Одбор Општине ваљевске донео 
одлуку да се доведе пијаћа вода са Пећине или реке Градац.30 Планове 

                                                      
29 Ваљевски глас, бр. 5, 21. III 1937. стр 1. 
30 Архив Српске академије наука и уметности, Историјска збирка, фасцикла 
10580, бр. 1. 
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за израду водовода урадило је обласно Хидро-техничко одељење у 
Шапцу 1925. године, а одобрило их је Министарство пољопривреде и 
вода 23. новембра 1926. године.31 На реализацији изградње водовода у 
Ваљеву почело се радити на основу решења Одбора Општине ваљевске 
од 27. јула 1934. године, у коме је поред осталог, констатовано да пред-
рачун за изградњу водовода износи 3.094.007,20 динара и да начин 
снабдевања града водом буде путем 43 јавне чесме.32  

Удружење Ваљеваца и Ваљевки у Београду поднело је молбу Суду 
Општине града Ваљева 6. јула 1935. године: „Да се предузму све потреб-
не радње да се из јавних радова доделе потребна материјална средства за 
подизање водовода у Ваљеву... Знајући да Суд општине града Ваљева не 
располаже ни са каквим средствима намењеним за подизање водовода, 
ово Удружење моли да Суд општине града Ваљева, одмах образује Фонд 
за изградњу водовода и канализације града Ваљева.”33  

Одобрено је да се оснује Фонд за изградњу водовода и канализаци-
је града Ваљева 15. јула 1935. године, непуних десет дана после подно-
шења молбе Удружења Ваљеваца и Ваљевки у Београду. Испуњавајући 
други део молбе Удружења у вези са прикупљањем средстава, Градско 
поглаварство из Ваљева је истог дана поднело молбу VII техничком оде-
љењу Краљевске банске управе у Сарајеву у коме тражи: „Да се изврши 
каптажа извора за водовод у Ваљеву, у свему по плану и предрачуну 
добијеном од надлежних” и извештава Управу да Поглаварство „нема 
ништа против извршења напред наведеног посла.”34 

Молба Општине која је поднета Краљевској банској управи у вези 
са добијањем средстава била је одобрена али су средства која су јој 
додељена била мала, свега 350.000 динара из кредита за јавне радове,35 
па је Општина била приморана да, 1936. године, узме зајам од Државне 
хипотекарне банке у висини од 5.000.000 динара. Тим средствима, 
поред изградње водовода и канализације, била је предвиђена и изград-
ња Електричне централе на Колубари.36 И поред тога што је Игњат Сте-
фановић, министар шума и руда 6. јула 1935. године одобрио уступање 
станица за пумпање воде и резервоара из државне железаре у Варешу 
на отплату у току више година, минималном затезном каматом од 4%, у 

                                                      
31  МИАВ, ОГВ 1879-1944,   кут. бр. 205, фасцикла I пр. бр. 526. 
32 Исто, исто; Хотелијер Мирко Бабић је био председник Општине града Ваље-
ва за време чијег мандата је управа града покренула изградњу градског водово-
да. Наследио га је 1. септембра 1935. године, Александар Ломић за време чијег 
мандата је изграђен водовод. 
33 МИАВ, ОГВ, 1879-1944. кут. инв. бр. 177, фасцикла IV пр. бр. 386. 
34 Исто, исто. 
35 Исто, исто, кут. инв. бр. 205, фасцикла I пр. бр. 526. 
36 Исто, исто, кут. инв. бр. 182, фасцикла III, пр. бр. 54. 
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вредности од 2.500.000 динара,37 узалудне су биле молбе градских вла-
сти Милошу Бобићу, министару грађевине да им се из Вареша обезбеде 
водоводне цеви по јефтинијој цени на име кредита за јавне радове у 
вредности од 2.000.000 динара.38  

По налогу Начелства среза ваљевског а у служби Градског погла-
варства извршена експропријација земљишта на Пећини на месту зва-
ном Илиџа или тзв. Ајхингеровом брду још 1935. године.39 Већ у јулу 
1936. године изграђен је резервоар за воду запремине од 300 кубних 
метара, а цена његове изградње је била 200.000 динара. Предузимач из 
Ваљева Иван Лончарић био је извођач радова, што се види на основу 
његовог захтева Градском поглаварству коме се обраћа ради укидања 
трошарине на цемент који је превозио кроз град а употребљавао га при 
изградњи резервоара.40 Саграђен је резервоар 51 метар високо изнад 
извора Илиџа, а одобрен је и кредит од 350.000 динара за изградњу 
пумпне станице и цевовода до резервоара и каптажу извора.41 Водовод-
на мрежа дуга 16 km отворена је у јуну 1938. године.42  

Финансирана од стране Општине, у току 1938. године, на територи-
ји среза ваљевског изграђена је пумпна станица за водовод града Ваље-
ва и извршена оправка цистерне за воду у селу Бачевцима.43 

На основу извештаја за рентабилност водовода за буџетску 
1939/1940. годину приход је био 319.970,50 динара, расход је био 
187.493,20 динара а отпис инвестиција 116.625 динара, док је на крају 
чиста добит износила 15.852,30 динара. Предвиђања су била да ће 
фабрика, ако им Вареш не отпише део дуговања, пословати са губит-
ком, што се и догодило.44 Водоводна мрежа је покрила цео град, а утро-
шак воде је плаћан паушално у односу на број просторија у којима су 
становници града живели, али се убрзо показало да је капацитет извора 
слаб и недовољан за градске потребе.45 

На седници Градског већа града Ваљева одржаној 8. јуна 1940. 
године, донета је одлука да су „сви власници имања дужни поставити 
                                                      
37 Исто, исто, кут. инв. бр. 205, фасцикла I пр. бр. 526. 
38 Исто, исто. 
39 Исто, исто, кут. инв. бр. 180, фасцикла VI, пр. бр. 130: Вештаци који су одре-
ђени за комисију експропријације земљишта су били: председник комисије др. 
Пантелија Јанковић, његов заменик предузимач Риста Алексић; вештаци: 
инжењер Миленко Билић, трговац Кораћ Милош, директор банке Паја Мило-
сављевић и пензионер Светислав Благојевић.  
40 Исто, исто, кут. бр. 182, фасцикла III, пр. бр. 279. 
41 Наша реч, бр. 1, 15. VII 1936, 4. 
42 Ранковић, 2002, 136. 
43 Исић, 1988/23. 
44 МИАВ, Збирка поклона,  кут. инв. бр. 1, фасцикла, пр. бр. 13. 
45 Трипковић, 1980, 117. 
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водомере најдаље до 1. августа 1940. године, а у колико неко од соп-
ственика не изгради водомер у овом року, поставиће му водомер општи-
на на његов трошак.”46 Ова одлука Градског већа показује да је водовод 
снабдевање града водом са 43 јавне чесме проширио на већи део ста-
новништва града на Колубари. 

Планови које је Општина желела да спроведе у дело, уочи почетка 
напада Немачке на Југославију, били су амбициозни и нереални за тада-
шњи буџет града. Планирано је повећање капацитета електричне енер-
гије и водовода, подизање градског купатила, просецање нових и калдр-
мисање старих улица, увођење чистачке колоне за све улице у Ваљеву, 
укидање пијаце на левој обали Колубаре, на чијем месту треба да се 
подигне парк са спомеником изгинулим јунацима, подизање једне или 
две зграде за основну школу, подизање модерних месарница и пиљар-
ница, и још много тога што није могло да се уради, јер није било финан-
сијских средстава. 47 

Summary 

In the interwar period, people of Valjevo were very engaged in solving 
communal problems related to lack of sufficient inflow of electricity from existing 
power plants, as well as the lack of water supply and sewerage networks. Solutions 
that have been reached, the construction of new power station, construction of water 
supply and setting sewer and water networks at the end proved as not so efficient. 
Power station produced expensive electricity and in insufficient quantity to meet the 
needs of the citizens of Valjevo, and the water-supply capacity could not satisfy 
needs of all consumers in the town on river Kolubara. 

                                                      
46 Глас Ваљева, бр. 6, 1. VII 1940, 3. 
47 Глас Ваљева, бр. 4, 10.VI 1940, 2.  
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