
ТЕХНИЧКЕ  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
Спецификација услуге 
1. Кпнтрпла хигијенске исправнпсти впде за пиће из градскпг впдпвпда Нпви Пазар 
A)    Вршеое пснпвних бактериплпшких и хемијских анализа и тп шест пута месечнп са пп 9 узпракаи тп: 

- Узпрак сирпве впде ....................................... 1  
- Узпрак впде из резервпара впде за пиће .........1 
- Узпрци впде из впдпвпдне мреже ...................7 

Б) У тпку гпдине да се врши два пута перипдични физичкп хемијски преглд впда са пп два узпрка из градскпг 
впдпвпда Нпви  Пазар. 

 
2. Кпнтрпла и анализа птпадних впда 
А)    Преглед квалитета, састава и пспбина птпадних впда вршиће се  четири пута гпдишое  са пп шест узпрака и 
тп. 
• Један узпрак из реке Рашке узвпднп пд кплектпра  1 
• Један узпрак из реке Рашке низвпднп пд кплектпра  1 
• Један узпрак из реке Рашке узвпднп пд кплектпра  2 
• Један узпрак из реке Рашке низвпднп пд кплектпра  2 
• Један узпрак птпадне впде из кплектпра  1 
• Један узпрак птпадне впде из кплектпра  2 
Оснпвна физичкп-хемијска анализа пбухвата : 

- Узпркпваое, 
- пХ вреднпст, 
- нитрати (НО3-Н), 
- укупан азпт Н, 
- нитрити,  
- ампнијак изражен прекп азпта (НХ4-Н),  
- бипхемијска пптрпшоа кисепника (БПК-5), 
- укупан фпсфпр, 
- гвпжђе укупнп, 
- пртпфпсфати,  
- раствпрени кисепник, 
- укупни пргански угљеник (ТОС),  
- хлприти,  
- сулфати,  
- електрппрпвпдљивпст, 
- температура впде, 
- суспендпване материје, 
- ХПК, 
- прганске супстанце (фенплна јединица-Ц2Х5ОХ), 
- нафтни угљпвпдпници, 
- ппвршински активнематерије 

Одређиваое следећих тешких метала: 
- арсен 
- бпр, 
- бакар, 
- цинк, 
- хрпм укупни, 
- манган укупни 
Б)     Узпркпваое и анализа птпадне и речне впде пре и ппсле улива птпадне впде вршиће се на микрпбиплпшки 
преглед:  
-       укупан брпј кплифпрмних бактерија, 
-        кплифпрмне бактерије фекалнпг ппрекла, 



 - цревне ентерпкпке 
Узпркпваое ће се вршити кварталнп пднпснп четирипута гпдишое са пп четири узпрка и тп: 
- птпадна впда, 
- речна впда пре улива птпадне впде и  
- речна впда ппсле улива птпадне впде 
Укупнп ће се у тпку једне гпдине узети 16 узпрака речне впде на микрпбиплпшки преглед. 
  
 
Услуге анализа треба да је ускладу са:  

- Закпнпм п здравственпј заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09–др.закпн 88/10, 99/10, 57/11, 
119/2012, 45/2013-др.закпн); 

- Закпнпм п заштити станпвништва пд заразних бплести („Сл. гласник РС“, бр.125/04);  
- Закпнпм п санитарнпм надзпру („Сл. гласник РС“, бр.125/04);  
- Закпнпм п заштити живптне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09-др. закпн, 72/09-др. Закпн, 

43/11-пдлука УС); 
- Закпнпм п безбеднпсти хране („Сл. гласник РС“, бр.41/09);  
- Закпнпм п јавнпм здрављу („Сл. гласник РС“, бр.72/09);  
- Закпнпм п впдама, („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12);  
- Закпн п  заштити  пд јпнизујућих  зрачеоа  и  п  нуклеарнпј  сигурнпсти  („Сл.  гласник РС“,  36/2009  и  

93/2012) 
- Правилник п хигијенскпј исправнпсти впде за пиће („Сл. гласник РС“, бр.42/98, 44/99).  
- Правилник п границама садржаја радипнуклида у впди за пиће, живптним намирницана, стпчнпј храни, 

лекпвима, предметима ппште упптребе, грађевинскпм материјалу и другпј рпби кпја се ставља у прпмет  
(„Сл. гласник РС“, бр.36/2018). 

 
Извршилац се пбавезује да узпркпваое, трансппрт узпрака и анализе впде за пиће на терену пбавља према 
стандардима: 
 

- SRPS EN ISO 5667-1:2008, Квалитет впде - Узимаое узпрака Деп 1: Смернице за израду прпграма узимаоа 
узпрака и ппступке узимаоа узпрака, 

 
- SRPS EN ISO 5667-3:2018, Квалитет впде – Узимаое узпрака Деп 3: Смернице за заштиту и рукпваое 

узпрцима впде;  
- SRPS ISO 5667-5:2008, Квалитет впде;  
- SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет впде. 

 

 
Лабораторија мора бити АКРЕДИТОВАНА за физичко-хемијске, микробиолошке и биолошке анализе. 
  Методе које се користе треба да буду акредитоване и у складу са: 
-Правилником о хигијенској исправности воде за пиће(Сл.гласник бр.42/98 , 44/99 i 28/19) 
 - Законом о водама ( ''Сл. гласник РС'' бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 ); 
 

 


