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ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМ 
Документ: ОБ 7.1 03 

Страна: 1 од 2 

БАРАЊЕ за тестирање примерок на предмети за општа употреба 

 

 

Име/Трговско име на производот  

 

Производител (име и седиште)  

 

Амбалажа (оригинал/рефус)    

 

Серија, рок на траење  

 

Количина  

 

 

Фирма која го доставува примерокот 

 

Име  

 

Адреса  

 

Телефон/ e-mail  

 

Лице за контакт  

 

Лице кое го доставува примерокот  

 
 

 

Какви тестирања се бараат (да се заокружи и дополни): 

 

А - Здравствена безбедност 

 

Б – Микробиолошки параметри 

 

В - Одделни параметри, односно вкупна и специфична миграција:  

 

1. Олово (Pb) 10. Вкупна миграција на неоргански и органски супстанции 

2. Кадмиум (Cd) 11. Сума од примарни ароматични амини 

3. Хром (Cr) 12. Органолептички особини 

4. Никел (Ni) 13. Механички и физички својства 

5. Манган (Mn) 14. Запалливост 

6. Цинк (Zn) 15. Испуштање на боја 

7. Кобалт (Co) 16. Друго 

8. Железо (Fe)  

9. Бакар (Cu)  
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ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМ 
Документ: ОБ 7.1 03 

Страна: 2 од 2 

БАРАЊЕ за тестирање примерок на предмети за општа употреба 

 

 

 

 

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 тестирање примерок 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 

доверливостосвен во случаи кога обелоденувањето на информациите е пропишано со закон. 

 

 

 

Во прилог е доставена следната документација : 

 

1. Производна спецификација  

2. Сертификат за квалитет 

3. Текст на декларација 

4. Друго _______________________ 

 

 

 

 

Потпис на лицето кое го доставува примерокот: 

 

Барањето го примил: 

 

 

Фирма: 

 

 

Овластен потпис и печат: Датум: 

 

 

http://www.iph.mk/

