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САОПШТЕЊЕ 
 

На основу резултата биолошких анализа воде за пиће које 
потрошачима испоручује ЈКП „Водовод“ Ужице са постројења „Петар 
Антонијевић“ констатовано је погоршањe квалитета воде за пиће. 
Резултати указују на присуство алге Planktothrix rubescens, а вредности се 
крећу од 210 до 870 на ml воде. У свим узорцима је уочено  и присуство 
Нематода у броју од 36 до 185 на 10 l воде. 
 
На основу ових резултата дата је препорука да се вода не користи за 
пиће и припремање хране. На основу ових резултата Републичка 
санитарна инспекција је забранила употребу воде за пиће и 
припремање хране. Вода се може користити за санитарно – хигијенске 
сврхе, прање посуђа, купање, прање зуба... 
 
Од 19.07. до 20.07.2014. године Завод за јавно здравље је спровео следеће 
активности у вези са погоршањем квалитета воде за пиће градског 
водовода Ужице: 

1. Узорковање воде са Сушичког врела, Сушичке реке и рени бунара – 
Турица.  

2. Биолошке, физичко – хемијске и микробиолошке анализе воде са 
Сушичког врела, Сушичке реке и рени бунара – Турица. Анализе су 
у току. 

3. Дезинфекција 17 цистерни за дистрибуцију воде за пиће  
4. Физичко - хемијска анализа узорака воде за пиће из 12 цистерни. 

Микробиолошка испитивања су у току. Резултати физичко 
хемијских анализа указују на исправност у свим цистернама, сем у 
две, којима није дозвољена употреба. 

5. Узорковање, физичко-хемијска, бактериолошка и биолошка анализа 
пречишћене и дезинфиковане воде на постројењу „Петар 
Антонијевић“ и 4 узорка из градске мреже. Испитивања су у току. 

6. Узорковање и физичко-хемијска и бактериолошка анализа воде за 
пиће са постројења Поточање – место пуњења цистерни. Физичко – 
хемијска анализа је указала на исправност, а микробиолошка је у 
току. 

7. Узорковање три узорка воде (Сушичко врело, пречишћена и 
дезинфикована вода на постројењу „Петар Антонијевић“ и 1 узорак 



из градске мреже у Севојну) у циљу токсиколошког испитивања у 
Градском заводу за јавно здравље Београд. 

8. Уведен је АЛЕРТ систем надзора над заразним оболењима. Према 
подацима Дома здравља Ужице од 19.07. до 10 часова 20.07. 2014. 
године није било оболелих од цревних заразних болести. 

 
 
20.07.2014. године                                             Завод за јавно здравље Ужице 
 


