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САОПШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ЈАВНИХ ЧЕСМИ 

 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 
На захтев Фонда за заштиту животне средине града Ужица број VI број 404-69/14 од 

11.06.2014. извршили смо испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на 
територији  града Ужице. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ 42/98), обим „А“. 

Јавне чесме су алтернативни објекти водоснабдевања. Водни објекти су каптаже које се 
не одржавају редовно, а воде су изворске -“сирове” што значи да не пролазе кроз поступке 
пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постоји апсолутна безбедност 
коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде за пиће.  
  
А ) Хигијенски исправне воде за пиће су са следећих јавних чесми: 
1. Видића чесма у Ади Ужице 
2. Бадањ чесма Херцеговачка улицаУжице 
3. Јавна  чесма у Биосци 
4. Јавна  чесма на Белим водама 

Хигијенски исправне воде на чесмама нису сигуран показатељ здравствено безбедног 
коришћења јер испитиване јавне чесме нису редовно контролисане.  Вода са ових чесми може 
се користити за припремање хране а за пиће након прокувавања (10 минута вода кључа). 
 
Б)Хигијенски неисправне воде за пиће са физичко хемијског аспекта су са следећих 
јавних чесми: 
1. Јованова вода Јелова Гора Ужице 

 Разлог неисправности је највероватније последица састава земљишта и нема већи 
здравствени значај. Вода са ове чесми може се користити за припремање хране а за пиће 
након прокувавања (10 минута вода кључа). 
 

В)Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта су са следећих 
јавних чесми: 
1. Јавна чесма у Крвавцима код школе 
2. Јавна чесма испод Потпећке пећине 
3. Бисер вода у Крчагову- Ужице 
4. Јавна чесма Јовановац Ади Ужице 
5. Јавна чесма Јованова вода у Врелима Ужице 
6. Олгина чесма Ужице 
7. Јавна чесма Кука Ужице 
8. Јавна чесма у Царинској улици 
9.Јавна чесма Апотекара Суботића на Пори 
10. Јавна чесма Камено корито-Ужице 
11. Велика чесма у Таковској улици Ужице 
12. Јавна чесма у Карану 
13. Јавна чесма код Шарганског тунела 
14. Панића чесма у Кремнима 
15. Јавна чесма Равни 
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16. Голубовића чесма Скржути 
17. Савића чесма у Скржутима 
18. Јавна чесма Збојштица 
19. Јавна чесма посвећена Петру Барјактаревићу у Шаргану 
 
  Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког  аспекта је вода за пиће која 
није здравствено безбедна за коришћење и може се користити у ванредним околностима али 
искључиво након прокувавања (10 минута вода кључа) за припремање хране и за пиће. 
 
Г)Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко- хемијског аспекта 
је са јавне чесме: 
1. Спомен чесма на Ћеловини-Партизанска чесма Мендино брдо 
2. Јавна чесма у Ратарској улици Ужице 
3. Цокалина чесма у Солунској –Ужице 
4. Крсманова чесма у Војвођанској ул.   Ужице 
5. Јавна чесма Грозничавац Ужице 
6. Јавна чесма Слануша Ужице 
7. Десанкина чесма на Чаковини-Ужице 

 
Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког  и физичко- хемијског аспекта 

је вода за пиће која се не може користити за пиће.  Не препоручује се коришћење воде за пиће 
са јавне чесме Спомен чесма на Ћеловини-Партизанска чесма Мендино брдо. Јавне чесме под 
ред. бројем  Г 2-7 могу се користити у ванредним околностима али искључиво након 
прокувавања (10 минута вода кључа) за припремање хране и за пиће. 

 
Јавне чесме са хигијенски неисправном водом морају бити видно обележене са таблом  

«вода није за пиће». Јавне чесме прикључене на градски водовод не могу се користити ако је 
на снази Решење Одсека за санитарни надзор о забрани коришћења воде за пиће градског 
водовода 

 
22.07.2014.                                                                                Завод за јавно здравље Ужице 
 
 
  

 
 
  
 
 


