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Забрана коришћења воде са јавних чесама

  

Према решењу санитарног инспектора Министарства здравља Републике Србије,
Сектор за инспекцијске послове, Одсек за санитарни надзор у Ужицу, на основу
чл.196,200 и 203 став 1 тачка 2 Закона о водама ( Сл.Гласник РС бр.30/2010) чл.8 и 27
Закона о санитарном надзору ( Сл.Гласник бр.125/04) и чл.192 Закона о општем
управном поступку ( Сл.лист СРЈ бр.33/97) ЗАБРАЊУЈЕ СЕ Општини Нова Варош
коришћење воде за пиће са јавних чесама

  

Градске чесме: Махала, Крџавац и Чардак.

  

            Сеоске чесме:

  

1. Чесма код школе ( Дражевићи), 

  

2. Чесма Поље ( Амзићи), 

  

3. Чесма у центру Доње Беле Реке,

  

4. Чесма Бела вода, Чесма код Мостине, Лековића чесма, Бјелин чесма ( Радоиња),

  

5. Чесма код школе ( Рутоши).

  

Хигијенски исправна вода за пиће је на јавним чесмама:
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Градске чесме:

  

1.       Мушина чесма, Суљина чесма, Чесма Воћњак, Чесма Петловац,Чесма у Насељу код
Бјелановића.

  

Сеоске чесме:

  

1.  Чесма код споменика ( Дражевићи),

  

2.  Чесма код школе ( Бистрица), 

  

3.  Синџирска чесма (Амзићи),

  

4.  Марковића чесма ( Негбина)

  

5.  Чесма код продавнице ( Бурађа),

  

6.  Чесма у центру Јасенова код Жандармерије

  

7.  Чесма у центру Горње Беле Реке.

  

 Грађани општине Нова Варош и јавност ће бити благовремено обавештени о
резултатима испитивања за преостале 4 градске и 10 сеоских јавних чесама.
Обавештења ће бити постављена на чесмама са којих је вода неисправна, као и
објављена на огласним таблама ОУ Нова Варош, на сајту www.novavaros.rs  и у локалним
медијима.
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ЈП „3. Септембар“ обезбеђује систематско испитивање здравствене исправности воде у
водоводима којима управља и чесмама које су на тим водоводима.

  

Решење.

  

  

ОУ Нова Варош

  

Одељење за привреду и локални економски развој
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