
ПРАВИЛНИК о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист 
СРЈ, бр. 42/98 и Сл. гласник РС 28/2019) 

Квалитет воде за пиће са јавних чесми на територији града 
Пожаревца - узорковано 18.(понедељак) и 19.(уторак) маја 2020. 
године. Извештај број: 1116 од 01.06.2020. године ЗЗЈЗ-Пожаревац 

 

ВОДА ЗА ПИЋЕ 
 

 

ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ 

ЗДРАВСТВЕНО 
ИСПРАВНА 

НЕИСПРАВНА 
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ 

НЕИСПРАВНА 
МИКРОБИОЛОШКИ 

 
  Петровачка обилазница – јавна 
чесма, каптирани извор 
 
      Пољана - јавна чесма, 
каптирани извор, са леве стране 
поред пута за Жабари 

 
Маљуревац - јавна чесма, 

артески бунар, у центру села у 
парку код школе 
 

Баре - „Шарена вода“ јавна 
чесма, каптирани извор, у шуми 
 

Чачалица – јавна чесма, 
„Горња“, каптирани извор, 

изнад Еколошког дома 
 

Пољопривредна школа - Јавна 
чесма, каптирани извор, у 

дворишту школе 
 

Кличевац – јавна чесма у центру 
села код поште - сеоски водовод 

 
Кличевац – јавна чесма, артески 

бунар „Кусатак“ 
 

Речица – јавна чесма, артески 
бунар код „горњег“ Дома 

културе, испред дворишта МЗ.  
 

Ћириковац – јавна чесма, 
каптирани извор у центру села 

код споменика 

 
Пијаца „Круг“, артески 

бунар – (мирис, амонијак 
2,05) 

 
Пасаж „Парма“ – јавна 
чесма, артески бунар, у 
дворишту –(амонијак 

2,08; повишена PH 
вредност 8,60) 

 
Пионирски трг – артески 

бунар –(амонијак 2,05; 
повишена PH вредност 

8,69)  
 

ОШ „Вук Караџић“- 
јавна чесма, артески 

бунар – (амонијак 2,7; 
повишена PH вредност 

8,81) 
 

Острво – јавна чесма, 
артески бунар у центру 
(мирис, амонијак 1,3 + 

микробиолошка неиспр.) 
 

Касидол –јавна чесма, 
каптирани извор у 

центру села иза стадиона 
малих спортова (нитрати 

87,0) 
Лучица – јавна чесма, 
артески бунар, код школе 
(амонијак 1,13; повишена 
PH вредност 8,55) 
      

   
 



 
Пругово – јавна чесма, 

артески бунар код фудбалског 
игралишта испред МЗ. 

 
 Чачалица – јавна чесма 

„Доња“, каптирани извор, 
испред Еколошког дома 

 
„Минине воде“ – јавна чесма,  

каптирани извор, у шуми 
 
    Трњане – јавна чесма, артески 
бунар у црквеном дворишту 
(узорковано уместо „Зденца“)  

 
Брадарац – јавна чесма, 
артески бунар, манастир 

„Рукумија“ 
          (амонијак 1,27) 
 

Берање – јавна чесма, 
артески бунар, код 
фудбалског игралишта 
(мирис) 
 

 
Напомена: На ЈЧ „Зденац“ у Трњану приликом узорковања у уторак  19.05.2020. године 
није било текуће воде из тог разлога узет је узорак са јавне чесме у црквеном дворишту 


