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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3367.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за користење и располагање со ставарите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
– УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда – Управа за водење на матични книги,
му престанува користењето на недвижнa ствар, коja се наоѓа на КП бр. 14795, КО Куманово, запишанa во
Имотен лист бр.78710, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат ПР, намена на посебен дел ХС, со внатрешна површина од 12
м2,
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат К1, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од
148 м2,
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат К2, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од
112 м2 и
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат К2, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 55
м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1736/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2 октомври 2018

Бр. 183 - Стр. 3

3368.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари – книги и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националната
установа – Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Националната установа – Библиотека „Кочо
Рацин“ - Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 8551/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2 октомври 2018

Бр. 183 - Стр. 5

3369.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницатаодржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните
ствари – книги и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националната
установа - Кинотека на Македонија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Националната установа - Кинотека на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8552/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2 октомври 2018

Бр. 183 - Стр. 7

3370.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари - книги и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националната
установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Националната установа - Центар за култура
„АСНОМ“ - Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 24-8553/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2 октомври 2018

Бр. 183 - Стр. 9

3371.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националната
установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Националната установа - Центар за култура
„Браќа Миладиновци“ - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8554/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2 октомври 2018

Бр. 183 - Стр. 11

3372.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА - БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните
ствари - книги и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националната
установа - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Националната установа - Библиотека „Григор
Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8555/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2 октомври 2018

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3373.
Врз основа на член 27 став (12) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ
НА
ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ(*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат барањата за
безбедноста и квалитетот на водата за пиење и тоа:
- општите барања за безбедност и квалитет кои ги опфаќаат обемот, видот и методологијата на испитувањето
на водите за пиење и границите над кои водите за пиење
не треба да содржат штетни и опасни материи, начинот на
вршење на дезинфекција на водата за пиење и
- посебните барања за безбедност и квалитет кои се
однесуваат на минималните вредности во однос на
микробиолошките параметри, хемиски параметри, резидуи од пестициди, задолжителни индикаторски параметри и дополнителни индикаторски параметри.
Член 2
Целта на овој правилник е обезбедување на безбедна и
чиста вода заради заштита на здравјето на луѓето од несаканите ефекти од контаминација на водата за пиење.
Член 3
Одредени изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. „Вода за пиење“ е:
а) секоја вода, во својата првобитна состојба или по
третман, наменета за пиење, готвење, подготовка на
храна или за други намени во домаќинството, без оглед
на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водоводна мрежа, од цистерна или пакувана вода и
б) водата што се користи во производството, преработката, конзервирањето или во прометот на храната
наменета за консумирање од страна на луѓето, освен
доколку Агенцијата за храна и ветеринарсто (во понатамошниот текст: Агенција) потврдат дека безбедноста
на водата не може да влијае на безбедноста на храната
во нејзината готова форма;
2. „Безбедност на водата за пиење” е безбедна вода
за пиење наменета за конзумирање од страна на човекот што не содржи микроорганизми, биолошки материи, физички и хемиски супстанции и радиоактивни
особини кои се штетни по здравјето на човекот, како и
да одговара во однос на органолептичките својства на
водата за пиење.
3. „Домашен дистрибутивен систем“ е цевководот,
вентилите и уредите инсталирани меѓу славините, кои
обично се користат за консумирање вода за пиење, и дистрибутивната мрежа, но само доколку тие не се обврска
на правните лица кои вршат јавно водоснабдување;
4. „Водовод“ е систем за снабдување на населението на вода за пиење кој има уредено и заштитено извориште, каптажа, резервоар, водоводна мрежа и дистрибутивна водоводна мрежа;
*

( )Со овој правилник се врши усогласување со Директивата

98/83/ЕЗ на Советот од 3 ноември 1998 година за квалитетот на
водата наменета за пиење (CELEX бр. 31998L0083) и Директивата на Советот 2013/51/Еуратом од 22 октомври 2013 година, со
која се пропишуваат барањата за заштита на јавното здравје во
однос на присуството на радиоактивни супстанции во водата за
пиење( CELEX бр.32013L0051).

Бр. 183 - Стр. 13

5. „Еквивалент жител“ (во натамошен текст: ЕЖ) е
просечна потрошувачка на вода по жител од 200 л/ден,
која се пресметува на следниов начин:
просечно дневно производство во тек на
1 година (литри/ден)
ЕЖ = --------------------------------------------------------------200 литри/ден
6. „Мостра на вода“ е количина на вода земена еднократно на едно место, по пропишана методологија
заради лабораториска анализа;
7. „Анализа на вода“ е одредување на физичко-хемиски, микробиолошки, паразитолошки, радиолошки,
присуство на резидуи од пестициди и други својства на
водата заради утврдување на нејзината безбедност;
8. „Извориште“ е место на кое се зафаќа вода заради јавно водоснабдување на населението (извор, каптажен бунар, дел од река или езеро, акумулација), или заради пакување;
9. „Случајно загадување на водата“ е нагло продирање на штетни и опасни материи и микроорганизми
во количини кои можат да бидат штетни или опасни по
здравјето на луѓето во извориштето или водоснабдителните објекти, како последица на човечка активност;
10. „Вонредна состојба” е состојба предизвикана од
елементарни непогоди и други несреќи или после случајно загадување на извориштето или водоводот која ја
прогласува надлежен орган, кога може да се применуваат прописи за вода за пиење кои се применуваат во
вонредни состојби;
11. „Хигиенско-епидемиолошка индикација“ е состојба која укажува на можност да дојде до загадување
на водата со микробиолошки, физички, хемиски и радиоактивни супстанци, поради техничка состојба на
објектот за водоснабдување, состојбата на околината,
елементарни непогоди и други несреќи, случајни загадувања и епидемиолошки состојби;
12. „Нов зафат на вода” е извориште кое се планира
за јавно водоснабдување со вода за пиење на население
или се вклучува во постоечки водовод;
13. „Дезинфекција на водата за пиење“ е примена
на физички и хемиски средства, со што се обезбедува
водата за пиење да не содржи (или да ги сведе во граница на дозволеното) микробиолошки и биолошки материи, штетни по здравјето на луѓето;
14. „МДК“ е максимално дозволени концентрации
на параметри во водата;
15. „Санитарно заштитна зона” е просторот кој се
утврдува околу извориштето за снабдување со вода за
пиење (бунари и каптажи за зафат на подземни води,
зафат на речен тек и акумулација), уреди за пречистување, резервоари и главен цевовод со цел за заштита на
безбедноста на водата за пиење од намерно или случајно загадување, како и други штетни влијанија;
16. „Радиоактивна супстанција“ е супстанција која
содржи еден или повеќе радионуклиди чија активност
или концентрација не може да се занемарат во однос на
радијационата безбедност;
17. „Индикативна доза“ или „ID“ е ефективната годишна доза на внес која е резултат на вкупните радионуклиди чие присуство е детектирано во водата за пиење, кои се од природно или вештачко потекло, со исклучок на трициум, калиум-40, радон и неговите краткотрајни продукти на распаѓање и
18. „Вредност на параметарот радиоактивност“ е
вредноста на радиоактивните супстанции во водата за
пиење над која Агенцијата ќе процени дали таквото
присуство на радиоактивната супстанција во водата за
пиење претставува ризик за здравјето на луѓето за кој
треба да се преземат мерки, и, каде што е неопходно,
презема санациони мерки за подобрување на квалитетот на водата до нивото кое ги исполнува барањата за
заштита на здравјето на луѓето во однос на радијациона сигурност.
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Член 4
Одредбите на овој правилник не се применуваат на:
1) природните минерални води кои се продаваат пакувани, изворски води и други кои се продаваат пакувани;
2) минералните води кои се користат во терапевтски цели на самиот извор;
3) водите кои се медицински производи;
4) водата наменета за цели за кои квалитетот на водата нема влијание на здравјето на потрошувачите и
5) водата од индивидуално водоснабдување што обезбедува во просек помалку од 10 m3 вода дневно или се
користи од помалку од 20 лица или од пет домаќинства.
По исклучок од став 1 точка 5) од овој член ако од
било кои причини дојде до нарушување на безбедноста
на водата за пиење и од индивидуалните водоснабдувања, Центарот за јавно здравје спроведува дезинфекција и за тоа го известува корисниците на објектот за
индивидуално снабдување.
Член 5
За безбедна вода за пиење се смета водата која:
- не содржи микроорганизми, паразити и нивни развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето на луѓето,
- не содржи супстанции во концентрации кои сами
или заедно со други супстанции претставуваат опасност по здравјето на луѓето,
- соодветствува со вредности на параметрите дадени во Прилог 1 делови А и Б, кој е составен дел на овој
правилник.
Радиоактивните супстанции и вредностите на параметрите кои се применуваат за мониторинг на радиоактивните супстанции во водата за пиење се утврдени во
Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.
Стратегиите и честотата на земање на мостри за мониторингот на радиоактивни супстанции во водата за
пиење, со цел да се провери дали вредностите на радиоактивните супстанции се во согласност со вредностите на параметрите се пропишани во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.
Барањата за спроведувањето на мониторингот на ID и
карактеристиките на аналитичките перформанси се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.
Во случај на неусогласеност со вредностите на параметрите за радиоактивност утврдени во Прилозите 6, 7 и
8 на овој правилник, правнoтo лице кое врши снабдување
со вода за пиење и Центрите за јавно здравје ќе ги преземат сите неопходни мерки за воспоставување на програма
за мониторинг на водата за пиење, при што:
а) ќе се направи проценка дали истите претставуваат ризик за здравјето на луѓето за кој треба да се преземат мерки и
б) ќе бидат преземени санациони мерки и каде што
е неопходно ќе се подобри квалитетот на водата до нивото кое ги исполнува барањата за заштита на здравјето на луѓето во однос на радијациона сигурност.
Критериумите за спроведување на програмата за
мониторинг на водата за пиење се дадени во Прилог 2
кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Водата за пиење треба да ги исполнува барања за
квалитет во однос на стандарди и посебните барања за
безбедност во однос на микробиолошките параметри,
хемиски параметри, резидуи од пестициди, индикаторски задолжителни параметри и индикаторски дополнителни параметри дадени во Прилог 1 дел А, Б и В од
овој правилник.
За исполнување на посебните барања за безбедност,
во Прилог 1 Дел В од овој правилник се утврдени вредностите на индикаторски задолжителните и дополнителните параметри.

2 октомври 2018

Вредностите за индикаторските задолжителни и дополнителни параметри се наведени во Прилог 1 на овој
правилник , кога тоа е потребно заради заштита на човековото здравје во рамките на нејзината државна територија или на дел од неа. Утврдените вредности, како минимум, треба да ги задоволуваат барањата пропишани
во член 5, став 1, точки 1 и 2 на овој правилник.
Методите за анализа кои се користат за целите на
исполнувањето и докажувањето на усогласеност на посебните барања за безбедност се дадени во Прилог 3
кој е составен дел на овој правилник.
Член 7
Барањата за безбедност на водата за пиење треба да
бидат исполнети:
- на местото на потрошувачка на водата за пиење во
случај на вода од дистрибутивната мрежа;
- за водата што се доставува од цистерна, на местото каде што излегува од цистерната, т.е славината од
цистерната;
- за водата што се полни во шишиња или во садови
наменети за продажба, на местото каде што водата се
полни во шишиња или во садови и
- водата што се користи во објектот за производство на храна, на местото на кое што водата се користи
во објектот.
Член 8
Посебните барања за безбедност на водата за пиење
од во однос на микробиолошките параметри, физичкохемиски параметри, резидуи од пестициди, индикаторски задолжителни параметри и индикаторски дополнителни параметри за нов извор се дадени во Прилог 4
кој е составен дел од овој правилник.
Во случај на прекин на користењето на изворот за
период од шест месеци, пред отпочнување со ново користење треба да се направи лабораториска анализа
согласно Прилог 5 кој е составен дел овој правилник.
Член 9
Во случај на вонредна состојба, елементарна непогода и друга несреќа или случајно загадување на водоснабдителниот систем ако не постои резервно извориште, ниту можност за водоснабдување на вода за пиење на друг начин, се применуваат посебните барања
за безбедност на водата за пиење во однос на микробиолошките параметри, физичко-хемиски параметри, резидуи од пестициди, индикаторски задолжителни параметри и индикаторски дополнителни параметри кои се
дадени во Прилог 5 на овој правилник.
Член 10
Предметите и материјалите што доаѓаат во контакт
со водата за пиење не треба да имаат влијание на нејзината безбедност.
Член 11
Дезинфекција на водите за пиење се врши со примена на физички и хемиски средства, со чие дејство се
обезбедува водата за пиење да не содржи бактериолошки и биолошки материи штетни по здравјето на луѓето
над дозволените граници.
Член 12
Постојана дезинфекција на водата за пиење се врши
во сите објекти за водоснабдување.
Член 13
Правното лице кое врши снабдување со вода за пиење и правното лице кое употребува вода за пиење од
сопствени извори треба да изврши дезинфекција, во сите објекти за водоснабдување и тоа ако:
- вкупниот број на колиформни бактерии е поголем
од 10/во 100мл за затворени извори и
- вкупниот број на колиформни бактерии е поголем
од 50/во 100мл за отворени извори.
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Член 14
Правното лице кое врши снабдување со вода за пиење и правното лице кое употребува вода за пиење од
сопствени извори, ако има потреба, пред дезинфекцијата на водата за пиење употребуваат соодветна метода
за пречистување која предвидува:
- коагулација,
- таложење,
- филтрација и
- други дејства во зависност од видот на сировата вода.
Член 15
За дезинфекција на водата за пиење се користат
следните хемиски и физички средства:
- гасовит хлор,
- течен натриум хипохлорид и други хлорни препарати,
- хлор диоксид,
- озон,
- ултра-виолетови зраци и
- превривање на водата.
Кај објектите за јавно водоснабдување за 10.000
ЕЖ или повеќе, или каде што потрошувачката на вода
е поголема од 10 л/сек., ако за дезинфекција се применува методата на хлорирање, во секојдневни услови се
користи гасовит хлор со соодветни уреди.
Член 16
Дезинфекцијата на водата за пиење со гасовит хлор,
течен натриум хипохлорид и други хлорни препарати
се врши по определување на хлорната потреба на водата и со количество на резидуален хлор од 0,2- 0,3 mg/l,
не повеќе од 0,5 mg/l.
Кај водоводите кои користат површинска вода покрај испитувањето на концентрацијата на резидуалниот
хлор треба да се контролираат и другите параметри кои
се од важност за непречено одвивање на технолошкиот
процес и со динамика која ја наложува процесот.
Заради превентива од штетниот здравствен ефект
кој произлегува од формирање на нуспродукти при дезинфекција на водaта за пиење кога pH е поголемо од
8, при излезот на апаратот за хлорирање, резидуалниот
хлор треба да е помеѓу 0,8-1 mg/l.
За водовод кој снабдува со вода за пиење повеќе од
100 000 жители, количеството на резидуалниот хлор на
излезот на уредот за хлорирање се следи преку автоматска амперметриска контрола со графичко регистрирање, а
за водовод кој снабдува помалку од 100 000 жители резидуалниот хлор се следи со рутинска контрола секој час и
за истата се води редовна документација.
Член 17
Контролата на резидуалниот хлор се врши секојдневно, по правило на места каде има постојана потрошувачка на вода за пиење со соодветна метода.
Член 18
Дезинфекција на водата за пиење со озон се врши
со додавање озон со озонатор во водата во количество
што може да се утврди по пет минути од неговиот контакт со водата.
По дезинфекција со озон се врши завршна дезинфекција со хлор.
Член 19
Дезинфекцијата на водата за пиење со ултравиолетово зрачење се врши со соодветни уреди кои продуцираат ултравиолетови зраци. Дезинфекцијата со ултравиолетови зраци се применува кај води за пиење чија
матност е до 1,0 NTU.
Член 20
За дезинфекција на водата за пиење која содржи феноли може да се користи хлор диоксид, или други дезинфекциони средства кои со фенолот не создаваат соединенија со непријатен мирис и вкус.
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Член 21
Во случаите кога за дезинфекција на водата за пиење не е можна примена на хемиски средства или примена на озон или ултравиолетови зраци се применува
превривање на водата.
Член 22
Правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пиење треба да изврши дезинфекција:
- пред предавање во употреба на јавен водовод;
- пред предавање во употреба на дел од водоводна
мрежа;
- пред приклучување кон постојаниот јавен водоснабдителен систем и
- после поправки на дефекти на водоводната мрежа.
Дезинфекцијата од став 1 од овој член се врши со:
- 10 mg/l активен хлор за време од најмалку 24 часа;
- 50 mg/l активен хлор за време од најмалку 12 часа и
- 150 mg/l активен хлор за време од најмалку 30 минути.
По извршување на дезинфекцијата на објектот се
врши испуштање на хиперхлорираната вода.
Член 23
Правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пиење кога за дезинфекција на водата применува гасовит
хлор, хлор диоксид или озон, дезинфекцијата ја врши
со посебна апаратура за таа намена која е сместена во
соодветни простории - дезинфекциони станици.
Заштитната облека, ракавици, чизми, заштитна маска и друга опрема која се употребува при интервенција
при која се доаѓа во контакт со водата за пиење претходно треба да бидат дезинфицирани со 2% до 4% раствор на асепсол или раствор на хлорен препарат.
Дезинфекционата станица за водата за пиење во која се употребува гасовит хлор треба да располага со посебна просторија за складирање на боците со гасовит
хлор и постројка за неутрализација на неисправна боца
со гасовит хлор (базен со вода), како и туш за вода. Во
просторијата се вградуваат уреди за вентилација на височина од 15 cm0 од подот,
а температурата постојано
се одржува на 15 С до 180С.
Член 24
Дезинфекција и чистење на извориште, каптажа, резервоар, водоводна мрежа и други објекти и постројки
на јавен водовод, се врши на начин и во обем за да се
спречи собирање на талог од суспендираните материи
и микроорганизми најмалку еднаш годишно, а почесто
во случаи на елементарни непогоди и други несреќи и
кога со локален преглед ќе се утврди потребата од чистење, испирање и дезинфекција.
За извршените дејствија од став 1 од овој член се
води евиденција од овластено лице во правнoтo лице
кое врши снабдување со вода за пиење.
Член 25
Табелата 2 од Прилог 8 кој е составен дел на овој
правилник ќе отпочне да се применува од 1 јануари
2020 година.
Член 26
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за безбедност на водата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08).
Член 27
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-21/5
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