
РАБОТНО УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ, ЧУВАЊЕ И 
ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ВОДА 
 
 
Референтни документи: Правилник за безбедност на водата(Службен весник на РМ бр.46/2008) 
 
Количината и начинот на земање на мостри за анализа се врши по стандардни методи дадени во 
MKS EN ISO 5667-1, MKS EN ISO 5667-2, MKS EN ISO 5667-3, лабораторијата може да користи и 

други нестандардни методи по услов тие да се компатибилни со стандардните. 
 
Примероците на вода за пиење, минерални води, површински или отпадни води се доставуваат 
од стручна екипа од ЦЈЗ Скопје, Дирекција за храна, Државен санитарен и здравствен 
инспекторат, барање од странка. 

 

САДОВИ ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ВОДА 
 
• за бактериолошка анализа-стерилно шише од 250/500/1000 ml; 
• за физичко-хемиска анализа, чисто шише или хемиски чисти туби од 3-5 l, со пластичен 

затворач; 
• за паразитолошка анализа-чисти шИшиња од 1 l, ако се работи за основна анализа, а за 

периодичен преглед се зема вода во количина од 5 l. 

 
1.  Земање на примероци за микробиолошка анализа 
 
Независно од местото и потеклото на водата, земањето на примерокот вода мора да е строго 
асептичен. 
Водата се зема во чисти стерилни шишиња со волумен 250/500/1000 ml. Кај земање на вода од 
водовод и чешми, славината мора претходно да се опгори со пламен(лабораториска лампа, 

портабл бренер, пламен од тампон натопен со шпирт), потоа водата се остава да тече 3-5 минути. 

Шишето се држи за долниот крај, свртено надолу со отворот, кој се спалува. Потоа се полни со 
вода. Кога шишето ќе се наполни, повторно се спалува отворот и веднаш се затвора. 
Земањето на примероци вода од: речни текови, бунари И резервоари, се врши со потопување на 
шишињата на околу 50 cm под нивото на водата. Примерокот од реките не се зема од мирниот 
дел од брегот, туку од средишниот и побрз тек, со отворот на шишето наспроти текот. Кај 

резервоарите и бунарите, потопеното шише со отворот нагоре, не смее да ги допре зидовите. 
 
2.  Земање на примероци за физичко-хемиска анализа 
 
Примероците се земаат во хемиски чисти шишиња(чисти, добро испрани) од стакло/инертна 
пластика, од 1 l за основна, а 3 l за периодична физичко-хемиска анализа и од нови зафати. 
За анализа на резидуи на пестициди се земаат хемиски чисти стаклени/пластични шишиња од 

1,5 l. 
За радиолошка анализа се зема хемиски чист пластичен канистер од 20 l. 
Пред земање на примероци, се пушта водата да тече 3-5 минути, а потоа шишето се испира со 

водата која треба да се испита, најмалку три пати. Ако контактот со воздухот предизвикува 
промени во концентрациите или карактеристиките на состојките кои се одредуваат, шишето се 
полни до врвот. 
 

3.  Означување на примерокот вода 
 
По земањето на примерокот вода, на садот за земање мостри се става налепница со следните 
податоци: име на објект од кој е земена мострата, место и датум на земањето. На мострите вода 
за микробиолошка анализа се наведува и часот на земање на мострата, како и присаството на 
реѕидуален хлор, ако водата е хлорирана. Мострата вода се доставува со записник од тој што ја 

зел, во кој се назначува кои параметри е потребно да се испитаат и во кој обем. 
 



4.  Транспорт на примероците 

 
Постапката за транспорт на мострите вода не треба да има влијание врз резултатите на 
лабораториските испитувања. Примероците на вода треба што побрзо да се обработат, најдоцна 

6 часа по земањето и истите се доставуваат до лабораторијата во портабл разладни уреди. 
Примероците кои ќе се засејат во рок од 1 час по земањето, не мора да се транспортираат во 
фрижидер. 
Примените примероци веднаш се засејуваат во лабораторијата, во спротивно, се чуваат во 
фрижидер на температура од +4 C И се засејуваат во рок од 12 часа. 
При температури поголеми од 25 C, и транспорт подолг од 2 часа, потребно е да се обезбеди 
систем за ладење. 

 
5.  Доставување на примерокот 
 
Примерокот се доставува со упатница ОБ 5.8, или се доставува писмо од странката во кое се 
наведува кои анализи е потребно да се испитаат. Примерокот се доставува во приемно 

одделение. Лицето задолжено за прием е должно веднаш да ги внесе сите податоци за 

донесениот примерок вода. 
 
 


