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БАРАЊЕ за тестирање примерок вода 
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ЛАБОРАТОРИСКИ БРОЈ 
(пополнува Одделениетоза прием) 

 

ПОДАТОЦИ ЗА НАРАЧАТЕЛОТ  

* Име:  

* Адреса:  

* Место:  

   Извештајот да се испрати на:  

   Фактурата да се испрати на:  

* Контакт лице:  

* Телефон за контакт:  

Email:  

* задолжителни полиња за пополнување 
Со поднесување на Барањето за тестирање давате согласност Вашите лични податоци да се користат 
исклучиво за извршување на бараната услуга, а во согласност со Законот за заштита на лични податоци. 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ ВОДА  

☐Вода за пиење ☐Природна минерална вода* 

☐Површинска вода ☐ Изворска вода* 

☐ Вода за капење и рекреација ☐ Техничка вода 

☐ Подземна вода ☐ Вода  која се користи во технолошки процес 

☐ Друго: (наведете)  

* Согласно одредбите на членот 3 од Правилник за посебни барања на природна минерална вода, изворска вода и 
друга пакувана вода (Сл. Весник на РМ бр. 184/2018) 

Мерно место (наведете го најблиското село, општина и/или град 
 

 

 
Датум и час на земање на примерокот  

 
Вид на објект (штиклирајте)  

☐Бушен бунар ☐ Езеро 

☐Копан бунар ☐ Акумулација 

☐Водоводна мрежа ☐ Базен (дополнете ја намената) ____________________ 

☐ Каптажа ☐ Резервоар 

☐ Извор ☐ Објект за производство или промет на храна 

☐ Природна чешма ☐Објект за угостителска дејност 

☐ Пиезометар  ☐ Воспитно-образовна институција (градинка, 
училиште, студентски дом и сл.) 

☐ Река  ☐ Индустрија/Производство (наведете): 

☐ Поток  

☐ Останато (наведете):  
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Дали водата е хлорирана? Количина на резидуален хлор: _________ mg/L 

☐Да (измерен во моментот на земање на примерокот) 

☐Не Температура на водата: _________ 0C 

 
Дали водата е кондиционирана/третирана? Опишете го кратко третманот:  

☐ Да _____________________________________________ 

☐ Не _____________________________________________ 

 
Вид на лабораториска анализа (Деталите за опсегот, параметрите и методите се дадени во Прилогот кон 

Барањето за тестирање примерок вода) 

☐ Микробиолошка анализа 

☐ Основна физичко-хемиска анализа 

☐ Периодична физичко-хемсика анализа 

☐ Анализа на резидуи на пестициди 

☐ Радиолошка анализа 

☐ Паразитолошка анализа 
 

Дали имате некое посебно барање (специфичен параметар/метод/техника на тестирање)? 

☐ Да (специфицирајте) ___________________________________________________________ 

☐ Не 
 
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 достави (име, презиме и потпис): 

☐ Стручно лице на ИЈЗ          _______________________________________________________________ 

☐ Инспектор со записник     _______________________________________________________________ 

☐ Нарачателот на услугата   _______________________________________________________________ 
 

Барањето го примил (име и презиме): ______________________________________ 
Датум: 

 


