
ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE ZA OPŠTINE GADŽIN HAN I SVRLJIG 

Detaljno sagledavanje rezultata- vrednosti fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara; kao i sojeva 

izolovanih bakterija rađeno je 06. 05. 2014. godine prilikom izdavanja stručnih mišljenja. Izdata su 

mišljenja za uzorke ciljano uzete u tri uzastopna dana: 28., 29. i 30. 04. 2014. godine. Komparacija 

parametara ne samo za ta tri dana; već za sve vreme od uvođenja vanrednog stanja bila je osnov 

donošenja stručnog stava- „Predloga za ukidanje vanrednog stanja u snabdevanju vodom za piće iz 

centralnih vodovoda Gadžinog Hana i Svrljiga.“ 

Predlog je upućen Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Odseku za sanitarni nadzor Niš, načelniku 

Odseka Nikolić dr Radici. U tekstu stoji: „vode uzorkovane u centralnim gradskim vodovodima Gadžinog 

Hana i Svrljiga kroz tri uzastopne serije: 28. 04; 29. 04; i 30. 04. 2014. godine ODGOVARAJU NORMAMA 

PRAVILNIKA O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE (Sl. list SRJ br. 42/98; 44/99). VREDNOSTI 

FIZIČKIH, FIZIČKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH PARAMETARA, I IZOLOVANI SOJEVI BAKTERIJA OSNOV SU 

PREDLOGA: DA SE U OPŠTINAMA GADŽIN HAN I SVRLJIG OD DANAS, 06. 05. TEKUĆE 2014. GODINE 

UKINE VANREDNO STANJE U SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE IZ CENTRALNIH GRADSKIH VODOVODA“. 

Podnosilac predloga bila je Savić dr Snežana – odgovorni lekar za praćenje vanrednog vodosnabdevanja 

Gadžinog Hana i Svrljiga. 

O svim aktivnostima usmenom komunikacijom i u pisanoj formi bio je obavešten direktor Instituta za 

javno zdravlje Niš, Prof. dr Branislav Tiodorović. 

Načelnik sanitarne inspekcije prihvatila je Predlog Instituta, i obavestila o sledećem: 

Дана 06.05.2014. године, е-mail адресом у 17:27 часова и 07.05.2014. године факсом у 09:57 

часова достављен је, од стране др Снежане Савић, одговорног лекара ИЗЈЗ "Ниш" за праћење 

ванредног водоснабдевања Гаџиног Хана, Предлог бр. 05-1850 од 06.05.2014. године за 

укидање ванредног стања у снабдевању водом за пиће општине Гаџин Хан, у коме је назначено 

да вода градског водоводног система Гаџин Хан узоркована 28., 29. и 30.04.2014. године (три 

узастопне серије) одговара нормама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. 

лист СРЈ", бр4. 42/98 и 44/99), и да се "може користити за јавно снабдевање водом за пиће и 

остале животне потребе становништва". 

На основу изложеног, УКИДА СЕ горе наведено решење Министарства здравља, и ДОЗВОЉАВА 

СЕ ЈП Дирекцији за изградњу и комуналне делатности Гаџин Хан у Гаџином Хану, ул. Милоша 

Обилића бб, дистрибуција воде која се употребљава као вода за пиће за производњу и прераду 

хране и предмета опште употребе, а потрошачима се испоручује јавним водоводним системом. 

--- 

Dana 06.05.2014. godine, e-mail adresom u 17:27 časova i 07.05.2014. godine faksom u 09:57 časova 

dostavljen je, od strane dr Snežane Savić, odgovornog lekara IZJZ "Niš" za praćenje vanrednog 

vodosnabdevanja Svrljiga, Predlog br. 05-1850 od 06.05.2014. godine za ukidanje vanrednog stanja u 

snabdevanju vodom za piće opštine Svrljig, u kome je naznačeno da voda gradskog vodovodnog 



sistema Svrljig uzorkovana 28., 29. i 30.04.2014. godine (tri uzastopne serije) odgovara normama 

Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SRJ", br4. 42/98 i 44/99), i da se "može 

koristiti za javno snabdevanje vodom za piće i ostale životne potrebe stanovništva". 

Na osnovu izloženog, DOZVOLJAVA SE JKSP "Svrljig" u Svrljigu, ul. Radetova br. 27, distribucija vode 

koja se upotrebljava kao voda za piće za proizvodnju i preradu hrane i predmeta opšte upotrebe, a 

potrošačima se isporučuje javnim vodovodnim sistemom. 

 

Bez obzira na ukidanje vanrednog stanja, i dalje se, u kontinuitetu, prate vode za piće Gadžinog Hana i 

Svrljiga. Uzorci uzorkovani 06. 05. 2014. godine odgovaraju normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti 

vode za piće (Sl. list SRJ br. 42/98; 44/99). Uvaženi su limiti za vanredne situacije, ali su vode tako 

„mirne“ da, celovito posmatrano, potvrđuju stav o ukidanju vanrednog stanja. Govori se o grupi fizičkih, 

fizičko-hemijskih i hemijskih parametara. Prvo prosejavanje bakteriologije biće sutra; i time ćemo 

kompletirati sliku.  

Uzorkovanje je izvršeno i 07. 05. 2014. godine; a planirano je i za 09. 05. 2014. godine.  

Vode će se pratiti u kontinuitetu; prevashodno parametri na osnovu kojih je vanredno stanje i: 

proglašeno; ali i ukinuto. 

 

Dr sci med Snežana Savić, lekar specijalista higijene sa medicinskom ekologijom 

Institut za javno zdravlje Niš 

 


