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Краљевчани пију безбедну и здравствено исправну воду – кажу надлежни након 
изливања јаловишта у Ибар  
 

Поводом изливања индустријског отпада из рудника „Трепча“ на Косову и Метохији 
у реку Ибар тј. изливања јаловишта и свега онога што садржи јаловиште које се 
производи током прераде руде, које се догодило у недељу око 15.00 часова, огласили су 
се члан Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева – директор 
Завода за јавно здравље Краљево др Александар Мацан и в.д. директора ЈКП „Водовод“ 
Краљево Александар Протић. Према њиховим речима, вода за пиће у Краљеву је 
исправна, будући да су све превентивне мере предузете.   

Према речима др Мацана, у овом тренутку се не зна тачно која је количина 
изливена. Како каже, Јавно предузеће „Србијаводе“ врши анализе на том подручју колико 
је то могуће у овој ситуацији, на подручју саме Kосовске Митровице, у самој „Трепчи“, која 
је такође предузела активности, и у Лепосавићу. Републички кризни штаб је, преко 
„Србијавода“, дао налог да се на профилу од Руднице, Рашке, преко Лакта, до Краљева 
узму профили, преко Агенције за заштиту животне средине, која је надлежна за водотоке 
првог реда, и која ће радити анализе садржаја реке Ибар на материје којe су изливене из 
јаловишта и предузети одговарајуће мере.  

„Поплавни талас још није стигао. Река има свој систем пречишћавања, који се 
дешава на педесетак километара, а с обзиром на то да имамо повећани водостај у самој 
реци Ибар, који није на горњој граници, али је поприлично велики, очекујемо да ће тај 
водостај допринети да разблажење буде што веће и да се те материје, можда, неће 
детектовати у Краљеву. Међутим, све превентивне мере ради безбедности здравља 
људи на подручју од уласка Ибра са Аутономне Покрајине Kосово у Србију су предузете и 
сва изворишта су заштићена и неће бити угрожена“, каже директор краљевачког Завода 
сматрајући да ће отпад, с обзиром на висок водостај, проћи средином реке и неће бити у 
приобаљу.  

Према његовим речима, што се тиче највећег изворишта у Краљеву, предузете су 
све превентивне мере, али и ако буду констатоване неке количине у самој реци Ибар, 
Завод за јавно здравље Kраљево и ЈKП „Водовод“ су у сталној комуникацији.  

„По процени стручњака из „Србијавода“, могуће је да нешто буде детектовано тек у 
суботу или недељу. За сада смо безбедни, а анализе се превентивно раде већ од јутрос 
на већи број параметара него што је уобичајена анализа за основни преглед. Наши 
грађани су безбедни, пију безбедну и здравствено исправно воду и могу да буду мирни“, 
поручио је др Александар Мацан.  

Према речима в.д. директора ЈКП „Водовод“ Краљево Александра Протића, од 
тренутка када су сазнали за изливање, предузели су апсолутно све мере које проистичу 
из акционог плана за поступање у акцидентним ситуацијама. У координацији са Градским 
штабом за ванредне ситуације на територији града Краљева, Инспекторатом за воде и 
Заводом за јавно здравље, применили су неопходне мере.  

„Искључени су бунари Б3 и Б6 у Kонаревском и Жичком пољу из превентивних 
разлога. Поред редовне анализе коју радимо понедељком, дали смо налог да Завод за 
јавно здравље уради и такозвану проширену анализу, која подразумева и анализу 
присуства тешких метала у води за пиће. Нашим запосленима, поготово који раде на 
извориштима, дат је налог да редовну контролу, визуелни преглед и изворишта и бунара, 
уместо на свака два-три сата, раде сваких сат времена. Предузете су све мере које су у 
надлежности ЈKП „Водовод“ да би се систем водоснабдевања одржао у границама које 
прописује правилник о хигијенској исправности воде за људску употребу“, истакао је в.д. 
директора ЈКП „Водовод“. 


