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ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМ 
Документ: ОБ 7.1 01 

Страна: 1 од 2 

БАРАЊЕ за тестирање примерок вода 

 

1. Се доставува примерокот: 

 

 Вода за пиење      

 Природна минерална вода 

 Површинска вода 

 Отпадна вода 

 Технолошка вода 

 

 

2. Примерокот е земен од (наведете го најблиското село, општина и/или град) 

  

_________________________________________________________________________ 

 

 

3. Датум и час на земање на примерокот   _________________________________ 

 

4. Вид на извориштето 
 

 Бушен бунар  Извор  Езеро  Канал 

 Копан бунар  Природна чешма  Акумулација  Технолошки процес 

(специфицирајте) 

________________ 
 Водоводна мрежа  Река  Полнилница  

 Каптажа  Поток  Резервоар  

 

 

5. Намена на водоснабдителниот објект: 
 

 Централен 

 Локален-јавен 

 Локален-индивидуален 
 

6. Дали водата е хлорирана? 
 

 Да 

 Не 
 

 

7. Резидуален хлор во момент на земање на примерокот (за хлорирана вода)   ______  mg/L 

 

8. Дали водата е кондиционирана 

 

 Да 

 Не 

 

9. Температура на водата на извориштето __________  
0
C 
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ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМ 
Документ: ОБ 7.1 01 

Страна: 2 од 2 

БАРАЊЕ за тестирање примерок вода 

 

 

10. Штедрост на извориштето   ________  L/s 

 

11. Вид на лабораториски анализи кои е потребно да се испитаат 

 

 Основна физичко-хемиска 

 Бактериолошка (микробиолошка) 

 Периодична физичко-хемиска 

 Трихалометани 

 Пестициди 

 Паразитолошка 

 Радиолошка 

 

12. Дали имате некое посебно барање – специфичен параметар / метод / техника на тестирање 

  

 ___________________________________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 Се бара изјава за сообразност:                    Да                        Не  

 
Забелешка 1: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за 

правило на одлучување, тогаш се применува Правилото за едноставно прифаќање (Simple acceptance 

decision rule) опишано во документот РУ 7.8 01 кој е достапен во просторијата за прием на примероци во 

ЈЗУ ИЈЗ. Со потпишување на барањето за тестирање  се смета дека корисникот е запознат со правилото за 

одлучување и го прифаќа.  

Забелешка 2: Доколку во Барањето за тестирање примерок на вода не се специфицирани Параметрите за 

тестирање или Метод/Техника за тестирање, ЈЗУ ИЈЗ ќе ги изврши тестирањата согласно важечката 

законска регулатива и усвоените методи и стандарди. Листата на Параметри и методи за тестирање е 

достапна на интернет страната www.iph.mk и во Просторијата за прием на примероци во ЈЗУ ИЈЗ. 

Забелешка 3: ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на доверливост на податоците од извештаите и заштита на 

информациите за корисниците на услуги преку својата Политика за непристрасност и доверливост, освен 

во случаи кога обелоденувањето на информациите е пропишано со закон. 

 

 

Примерокот го доставил: 

 

 

Барањето го примил: 

 

Адреса и телефон: 

 

 

 

Лице за контакт: 

 

Датум: 

   

http://www.iph.mk/

