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САОПШТЕЊЕ 

  
Биолошка испитивања воде за пиће из градске мреже у периоду 

од 24.07. до 16.08.2014. године указују на одсуство алге  Planktothrix 
rubescens.  Нематоде су присутне у броју који  нема здравствени значај 
(према препорукама Светске Здравствене Организације). 

Биолошка испитивања воде Сушичког врела, узорковане  16.08.2014. 
године нису потврдиле присуство алге Planktothrix rubescens, док су 
Нематоде присутне у броју 1 индивидуa / 5л.  

Биолошка испитивања  непречишћене воде, пречишћене воде са 
постројења „Петар Антонијевић“ и 8 мерних места из градске мреже 
узорковане 16.08.2014. године нису доказале присуство алге Planktothrix 
rubescens. У непречишћеној води уочено је присуство нематода у броју 6 
индивидуe / 5л. У пречишћеној води са постројења није уочено присуство 
нематода. У градској мрежи на 7 мерних места није уочено присуство 
нематода а на једном мерном месту присуство нематода је у броју мање од 
1 индивидуe /л.  

Вода за пиће, која се дистрибуира грађанима у цистернама, је под 
редовним надзором Завода за јавно здравље Ужице кроз контролу 
присуства резидуалног хлора, физичко – хемијске и бактериолошке 
анализе. Бактериолошка и физичко – хемијска анализа се свакодневно 
врши и на месту точења цистерни.  

Резултати физичко-хемијских, бактериолошких и биолошких 
испитивања воде из дистрибутивне мреже ЈКП „Водовод“ Ужице, 
закључно са 12.08.2014. године  достављени су Одсеку за санитарни 
надзор Ужице.  Дуготрајније обезбеђење здравствено безбедне воде за 
пиће условљено је спровођењем адекватног техничко – технолошког 
третмана прераде воде, низа превентивних активности одржавања водних 
објеката и дистрибутивне мреже.  
 По завршетку превентивних активности ЈКП „Водовод“ Ужице, 
Одсек за санитарни надзор Ужице размотриће могућност  укидања решења 
о забрани коришћења воде за пиће и припремање хране.  
  До укидања решења о забрани коришћења воде за пиће и 
припремање хране од стране Одсека за санитарни надзор Ужице не 
препоручује се коришћење  воде за пиће и припремање хране. Вода се 
може користити за санитарно – хигијенске сврхе, прање посуђа, 
купање, прање зуба...  
 


