вести
ОБАВЕШТЕЊЕ!

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТАНОВНИЦИ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ ДА ЋЕ 15.04.2021.
ГОДИНЕ БИТИ ИСКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ ЗБОГ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОД
8.00 ДО 13,00 САТИ У ЦЕЛОМ НАСЕЉУ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Датум: 14.04.2021.
ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ!

ЈКП"7.ОКТОБАР"
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Oбавештавају се грађани општине Нови Кнежевац да се од 15.03.2021. године врши
редовно очитавање водомера .
Молимо кориснике услуга да припреме водоводне шахтове како би радници ЈКП
„7.Октобар“ што боље могли да изврше очитавање мерних инструмената.
Хвала на разумевању!

ЈКП „7.Октобар“
Нови Кнежевац

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Кућни отпад се неће износити 15.02. и 16.02.2021. године у Новом Кнежевцу и 16.02.2021.
године у насељеним местима Сигет , Подлокањ, Мајдан и Рабе због празника.
Отпад ће се износити наредне недеље, а 02.03.2021. године у наведеним насељеним
местима по устаљеном распореду.
Хвала на разумевању!

ЈКП „7.Октобар“
Нови Кнежевац

Обавештење!

Квалитет пијаће воде се редовно контролише, микробиолошка и хемијска анализа се врши у
акредитованој лабораторији Завода за јавно здравље Кикинда.
Микробиолошка исправност воде за пиће одговара квалитету прописаним правним актима, док
по аспекту хемијске исправности не одговара јер неки параметри прекорачују максимално
дозвољену концентрацију (МДК) арсена прописану Правилником о хигијенској исправности воде
за пиће Сл.гласник СРЈ 42/98 и 44/99. Водоносни слој има одређен хемијски састав и без
пречишћавања воде не може се задовољити прописани хемијски квалитет. Из претходног можемо
закључити да квалитет воде на који се може утицати – бактериолошка исправност- је задовољен
док се на хемијски квалитет тренутно не може утицати без озбиљног третмана воде на уређајима
за пречишћавање питке воде.
ПРИСУСТВО АРСЕНА У ВОДИ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
- дозвољено до 0,01мг/л R.B.

Насељено место

Бр. узорк.места

Количина арсена

Количина арсена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нови Кнежевац
Филић
Српски Крстур
Ђала
Банатско Аранђелово
Подлокањ
Мајдан-Рабе

4
3
3
3
4
3
3

новембар. 2020.год.
0,0306 - 0,0386
0,0220 - 0,0228
0,0156 - 0,0181
0,0082 - 0,0086
0,0175 - 0,0180
0,0181 - 0,0188
0,0213 - 0,0225

јануар 2021. године
0,0225 - 0,0325
0,0194 - 0,0265
0,0175 - 0,0197
0,0217 - 0,0233
0,0227 - 0,0232
0,0214 - 0,0220

Решењем Покрајинског Секретаријата за санитарни надзор и јавно здравље , Одсека у Кикинди ,
од стране овлашћеног испектора, под бројем :138-53-00045-1/2021-09 од дана 28.01.2021. године ,
забрањено је коришћење воде која се користи за пиће у насељеним местима Нови Кнежевац и
Српски Крстур, због тога што параметри исте нису у складу са одредбама (Правилника о
хигијенској исправности воде за пиће Сл.гласник СРЈ 42/98 и 44/99) тј. повећан је садржај арсена.
Истим решењем је одобрено коришћење воде за санитарно хигијенске потребе. Забрана је
привремена и трајаће до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода
исправна.

ЈКП „7.Октобар“
Нови Кнежевац

