
 

 
Република Србија 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

 

 

 
 

Број:                                                        Датум:07. 08. 2017. године                                                   www.pozarevac.rs 
  

Дринска 2 
12 000 Пожаревац 
Србија                                                                                                                       

 телефон: +381 12 539 601 
факс: +381 12 539 662 

Е-mail: 
bane.spasovic@pozarevac.rs 

 
Саопштење ЈКП Водовод и канализација,  

Обавештење за грађане Градске општине Костолац 
 

Овом приликом због дезинформација које су се појавиле на друштвеним 

мрежама, о неисправности воде за пиће у систему водоснабдевања ЈКП ВиК 

Пожаревац РЈ Костолац, обавештавамо грађане и кориснике да је вода 

микробиолошки, физичко-хемијски и органолептички (укус и мирис) исправна 

тј. по свим параметрима у складу са важећом законском регулативом и 

правилником о исправности воде за пиће.  

Квалитет и исправност воде се контролише свакодневно а контролу врше 

ЗЗЈЗ Пожаревац и Републички санитарни инспектор задужен за територију Града 

Пожаревца. Квалитет воде и капацитет водоизворишта Ловац у Костолцу је већ 

дуже време стабилан што обезбеђује снабдевање грађана здравом пијаћом водом. 

У прилогу достављамо последњи извештај контроле воде који показује да 

је вода исправна по горе наведеним параметрима. 

 

 

Саопштење за мештане Старог Костолца, Дрмна и дела 

насеља Канал 

 
У складу са примедбама грађана о појави замућености и променама укуса 

воде на точећим местима у инвидуалним стамбеним објектима које је настало 

као последица повећаног притиска у дистрибутивној мрежи, ЈКП ВиК 

Пожаревац, РЈ Костолац у наредном периоду предузеће активности на чишћењу 

дитрибутивне мреже (испирање, механичко чишћење),  које изискује демонтажу 

и измену појединих чворишта што може довести до прекида у водоснабдевању 

http://www.pozarevac.rs/


водом грађана насеља Стари Костолца, Дрмно и дела Канала. Ови радови ће се 

изводити због своје обимности (30 км дистрибутивне мреже) и специфичности,  

наредних неколико недеља те ће се предузети снабдевање грађана пијаћом водом 

путем цистерни које ће по следећем распореду кружити на наведеним 

локацијама: 

Костолац (Канал) од 8 до 12 часова: 

• Улица Десанке Максимовић (молитвени простор) 

• Улица Кнеза Лазара угао са улицом Кнеза Милоша 

• Улица Кнеза Лазара код Драгуља 

• Улица Милоша Обилића (брдо) 

Стари Костолац од 12 до 16 часова: 

• Улица Кобалова (код Ђурђине продавнице) 

• Код школе 

• Код стадиона 

• Циган мала на брду 

Село Дрмно од 16 до 20 часова: 

• Центар 

• Код школе 

• Контењер насеље 
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