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На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске и члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. 
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а 
у вези са чл. 17. и 19. Закона о референдуму и грађанској 
иницијативи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/10), након разматрања Извјештаја Комисије за избор и 
именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Ше-
стој сједници, одржаној 23. септембра 2015. године, доније-
ла је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА У КОМИСИЈУ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

I
У Комисију за спровођење референдума изабрани су:
1. Жељко Мирјанић, предсједник,
2. Љиљана Дабић, члан,
3. Вили Куљанац, члан,
4. Драгољуб Рељић, члан,
5. Миле Дмичић, члан,
6. Жељко Шкондрић, члан,
7. Драган Ристић, члан,
8. Добрила Дринић Малић, члан, 
9. Дарко Кременовић, члан.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1109/15 Предсједник
23. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 36. став 4. Закон о храни (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 19/17) и члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 57/16), министар здравља и социјалне 
заштите, уз прибављено мишљење Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде, 5. септембра 2017. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ НАМИЈЕЊЕНЕ 

ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се стандарди, начин и 

поступак за испитивање здравствене исправности воде на-
мијењене за људску потрошњу.

Члан 2.
(1) Овај правилник примјењује се на:
1) сву воду која је у свом изворном стању или након 

обраде намијењена за пиће, кухање, припрему хране или 
друге потребе домаћинства, независно од њеног поријекла, 
те независно од тога потиче ли из система јавног водоснаб-
дијевања, из цистерни или из боца, односно посуда за воду,

2) сву воду која се користи у индустријама за производ-
њу хране у сврху производње, прераде или стављања на 
тржиште хране или супстанци намијењених за људску упо-
требу и

3) стону воду, природну минералну и природну извор-
ску воду.

(2) Овај правилник се не примјењује на воде које су 
медицински производи и природне минералне воде које се 
користе на извору у љековите сврхе.

Члан 3.
(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) еквивалентни становник (ЕС) је потрошња од 200 

литара воде на дан;
2) природне воде затворених изворишта су:
1. хигијенски каптирана природна врела и извори (чесме),
2. подземне воде хигијенски каптиране за водоводне 

системе,
3. подземне воде које на површину избијају под повећа-

ним притиском (артешки бунари) или се механички извлаче 
помоћу затворених хигијенских система (субартешки буна-
ри);

3) природне воде отворених изворишта су:
4. некаптирана врела, извори,
5. водотоци I и II класе, језера и акумулације ако се ко-

ристе за снабдијевање водом за пиће,
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6. копани бунари,
7. цистерне;
4) акумулација је вјештачки изграђен систем за са-

купљање воде која се користи за јавно снабдијевање станов-
ништва водом за пиће послије одговарајућег пречишћавања 
и дезинфекције;

5) извор је природна појава подземне воде на површини 
или захват (каптажа) подземне воде из бушеног извора;

6) нови захват воде је извориште које се планира за јав-
но снабдијевање становништва водом за пиће или се укљу-
чује у постојећи водовод;

7) цистерна је објекат за снабдијевање водом за пиће 
који има најмање накапну површину, филтер за пречишћа-
вање воде и резервоар;

8) копани бунар је објекат за јавно снабдијевање станов-
ништва водом за пиће који настаје копањем земљишта до 
другог или трећег водоносног слоја и који је озидан каме-
ном или циглом и обложен слојем глине, дебљине до 30 cm 
или бетонским прстеновима тако да је непропустљив до 
водоносног слоја из којег се вода црпи;

9) цијевни бунар је сваки бунар из којег се вода добија 
пробијањем цијеви која је избушена у дијелу који улази у 
водоносни слој;

10) артешки бунар је цијевни бунар из којег вода при-
родно избија изнад површине земље;

11) субартешки бунар је цијевни бунар из којег се вода 
извлачи изнад површине земље одговарајућим системом 
који испуњава хигијенске захтјеве;

12) каптажа је грађевински објект којим се на хигијен-
ски начин захвата изворско-подземна, површинска и атмо-
сферска вода ради јавног снабдијевања становништва во-
дом за пиће;

13) припрема воде за пиће подразумијева све процесе, 
укључујући пречишћавање и дезинфекцију воде, који за 
циљ имају постизање прописане здравствене исправности 
воде за пиће;

14) водовод је систем за снабдијевање водом за пиће 
који има најмање: уређено и заштићено извориште, капта-
жу, резервоар и водоводну мрежу;

15) водоводна мрежа је систем цијеви за одвод воде од 
каптаже или уређаја за пречишћавање до резервоара и од 
резервоара до потрошача воде за пиће, при чему су хидран-
ти и вентили саставни дио водоводне мреже;

16) јавно водоснабдијевање је дјелатност захватања 
воде намијењене људској потрошњи из подземних и повр-
шинских вода и њене обраде, те испоруке до крајњег ко-
рисника или до другог јавног испоручиоца водне услуге 
ако се ти послови обављају путем водних грађевина којима 
управљају правна лица регистрована за обављање дјелат-
ности јавног водоснабдијевања;

17) преглед воде намијењене за људску потрошњу је 
обављање лабораторијске анализе ради утврђивања њене 
здравствене исправности у прописаним временским разма-
цима;

18) узорковање воде намијењене за људску потрошњу 
је поступак за узимање прописаних количина воде за лабо-
раторијске анализе из појединих објеката за јавно снабдије-
вање становништва водом за пиће;

19) узорак воде је количина воде узета једнократно, на 
једном мјесту, по прописаној методологији ради лаборато-
ријског испитивања;

20) хигијенско-епидемиолошке индикације постоје 
када, усљед техничког стања објекта за снабдијевање во-
дом, стања животне средине, елементарних непогода и 
епидемиолошке ситуације, постоји могућност да дође до 
загађења воде биолошким, микробиолошким, физичким, 
хемијским и радиолошким штетним факторима;

21) акцидентално (хаваријско) загађење воде је нагли 
продор загађујуће материје или агенса у извориште или 
објект за јавно снабдијевање водом за пиће у количини која 

представља опасност по здравље људи, а који је настао као 
посљедица човјекове активности.

ГЛАВА II
ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ НАМИЈЕЊЕНЕ 

ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ

Члан 4.
(1) Вода намијењена за људску потрошњу је здравстве-

но исправна ако не садржи микроорганизме, паразите и 
њихове развојне облике, нити супстанце у количинама или 
концентрацијама које саме или у комбинацији са другим 
представљају ризик по здравље људи.

(2) Вода намијењена за људску потрошњу у редовној и 
ванредној ситуацији треба да одговара вриједностима пара-
метара за здравствено исправну воду намијењену за људску 
потрошњу:

1) микробиолошким параметрима и максимално до-
звољеним концентрацијама у води намијењеној за људску 
потрошњу,

2) микробиолошким параметрима и максимално дозво-
љеним концентрацијама у води намијењеној за људску по-
трошњу у ванредној ситуацији,

3) физичким, хемијским и физичко-хемијским параме-
трима и максимално дозвољеним концентрацијама у води 
намијењеној за људску потрошњу,

4) радиолошким параметрима и максимално дозвоље-
ним концентрацијама у води намијењеној за људску потро-
шњу,

5) максимално дозвољеним вриједностима физичких, 
физичко-хемијским и хемијским параметрима у води на-
мијењеној за људску потрошњу у ванредној ситуацији.

(3) Вриједности параметара за здравствено исправну 
воду намијењену за људску потрошњу из става 2. овог чла-
на налазе се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.

Члан 5.
(1) Здравствена исправност воде намијењене за људску 

потрошњу утврђује се:
1) основним прегледом,
2) периодичним прегледом,
3) прегледом воде из новог захвата,
4) прегледом на основу хигијенско-епидемиолошке ин-

дикације.
(2) Микробиолошки, биолошки, физички, физичко-

хемијски, хемијски и радиолошки показатељи по врстама 
прегледа из става 1. овог члана приказани су у табелама 
које се налазе у прилозима 2, 3. и 4. овог правилника, који 
чине његов саставни дио.

Члан 6.
(1) Здравствена исправност воде из водовода за јавно 

снабдијевање становништва водом за пиће и из властитих 
објеката субјеката у пословању са храном утврђује се си-
стематским вршењем основних и периодичних прегледа 
воде у једнаким размацима у току мјесеца, односно године, 
зависно од броја еквивалентних становника, а у складу са 
бројем прегледа који је наведен у Прилогу 5. овог правил-
ника, који чини његов саставни дио.

(2) Приликом сваког прегледа воде из водовода узорци 
воде узимају се из:

1) сваког изворишта, ако су изворишта директно пове-
зана на водоводну мрежу или из сабирног вода, односно 
из резервоара сирове воде ако су повезана у један систем,

2) резервоара воде за пиће,
3) водоводне мреже, а број тачака испитивања на во-

доводној мрежи, у зависности од броја еквивалентних 
становника наведен је у Прилогу 6. овог правилника, који 
чини његов саставни дио.
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(3) За водоводе капацитета већег од 600.000 ЕС узимаће 

се на сваких сљедећих 200.000 ЕС још један узорак.
(4) Ако се у сабирном воду или резервоару основним 

прегледом утврди одступање од овим правилником пропи-
саних вриједности, узорци ће се ради утврђивања загађеног 
изворишта узимати из сваког изворишта.

Члан 7.
(1) Преглед воде из артешких бунара и других објеката 

за јавно снабдијевање становништва водом намијењеном 
за људску потрошњу, уколико не постоје водоводни систе-
ми, врши се према броју еквивалентних становника који се 
снабдијевају из сваког таквог објекта.

(2) Годишњи број прегледа воде из објеката из става 1. 
овог члана наведен је у Прилогу 7. овог правилника, који 
чини његов саставни дио.

Члан 8.
(1) У објектима за снабдијевање водом васпитно-обра-

зовних установа у току школске године врше се најмање 
четири основна прегледа, при чему се за вријеме распуста 
основни преглед врши на 15 дана прије почетка наставе.

(2) У објектима за одмор дјеце и омладине и у студент-
ским центрима врше се најмање четири основна прегледа у 
току једне године.

(3) У јавним објектима (туристичко-угоститељски и 
саобраћајни), као и у објектима за производњу и промет 
хране који се снабдијевају водом из властитих објеката 
број основних и периодичних прегледа воде врши се према 
броју еквивалентних становника у складу са табелом наве-
деном у Прилогу 5. овог правилника.

Члан 9.
У току истраживачких радова на новим захватима 

воде код изградње или реконструкције водовода преглед 
воде врши се најмање четири пута годишње у хидроло-
шкој години у различитим хидролошким условима, при 
чему се испитују микробиолошки, биолошки, физички, 
физичко-хемијски, хемијски и радиолошки показатељи 
за нови захват воде наведени у прилозима 2, 3. и 4. овог 
правилника.

Члан 10.
Ако постоји хигијенско-епидемиолошка индикација 

да је дошло или да може доћи до загађења воде намијење-
не за људску потрошњу, на приједлог Института за јавно 
здравство, осим микробиолошких, биолошких, физичких, 
физичко-хемијских, хемијских и радиолошких показатеља 
за хигијенско-епидемиолошку индикацију наведених у 
прилозима 2, 3. и 4. овог правилника, одређују се и пока-
затељи које захтијева одређена хигијенско-епидемиолошка 
индикација.

Члан 11.
У случају акциденталног загађења изворишта и воде 

намијењене за људску потрошњу које се постојећим и 
уобичајеним поступцима прераде воде не може отклонити, 
а не постоји резервно извориште, нити могућност да се на 
други начин обезбиједи вода за пиће, може се користити 
вода у којој количина појединих супстанци одговара мак-
симално дозвољеним вриједностима параметара у води на-
мијењеној за људску потрошњу у ванредној ситуацији, у 
складу са параметрима наведеним у табели 2 и табели 5 из 
Прилога 1. овог правилника.

Члан 12.
Опрема, супстанце или материјали за инсталације ко-

ристе се у припреми или дистрибуцији воде намијењене 
за људску потрошњу тако да се не утиче на здравствену 
исправност воде намијењене за људску потрошњу.

Члан 13.
Узорци се узимају на начин да су репрезентативни за 

квалитет воде која се употребљава током цијеле године.

ГЛАВА III
ФЛАШИРАНА ВОДА ЗА ПИЋЕ

1. Стона вода

Члан 14.
Стона вода се производи од воде за пиће и/или при-

родне минералне воде и/или природне изворске воде, уз 
дозвољене третмане и додавање једне или више допуште-
них супстанци, а у сврху побољшања органолептичких 
својстава.

Члан 15.
Стона вода је здравствено исправна:
1) ако задовољава вриједности физичко-хемијских и 

микробиолошких параметара за здравствено исправну воду 
за пиће прописаних овим правилником,

2) ако задовољава максимално дозвољене концентра-
ције хемијских састојака који могу бити присутни у стоној 
води, наведених у Прилогу 8. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

Члан 16.
Амбалажа која се користи за паковање стоне воде тре-

ба да буде затворена на начин да се избјегне било каква 
промјена квалитета или могуће загађење стоне воде.

Члан 17.
(1) У циљу постизања вриједности параметара за здрав-

ствено исправну стону воду, у току производње стона вода 
може бити подвргнута сљедећим третманима:

1) одвајање њених нестабилних елемената, као што су 
једињења жељеза, мангана, арсена и сумпора, поступцима 
филтрације или декантирања уз могућност претходне окси-
дације или обраде са ваздухом обогаћеним озоном,

2) одвајање њених нестабилних састојака различитих 
од оних наведених у тачки 1) овог става.

(2) Осим дозвољених поступака обраде из става 1. овог 
члана, у производњи стоне воде дозвољени су и други по-
ступци обраде са циљем осигурања квалитета стоне воде.

(3) За производњу стоне воде могу се води додавати 
сљедеће супстанце: натријум-хлорид, калцијум-хлорид, на-
тријум-карбонат, натријум хидроген-карбонат, магнезијум-
карбонат, натријум-сулфат, магнезијум-сулфат, угљен-ди-
оксид и натријум-флуорид, а у складу са вриједностима 
параметара за здравствено исправну воду за пиће.

(4) Стона вода која садржи било какве хемијске кон-
зервансе, шећере, заслађиваче или боје није здравствено 
исправна вода за пиће.

Члан 18.
Максимално дозвољена концентрација остатака након 

обраде стоне воде, приликом поступка озонизирања, на-
ведена је у Прилогу 9. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.

Члан 19.
Опрема за производњу стоне воде треба да буде таква 

да се избјегне свака могућност загађења, тако да:
1) су цијеви и резервоари израђени од одговарајућег ма-

теријала на начин да се онемогући било каква хемијска, фи-
зичко-хемијска или микробиолошка промјена стоне воде,

2) услови коришћења воде, опреме за прање и пуњење 
у амбалажу задовољавају хигијенске услове, као и резер-
воари који треба да буду израђени тако да се избјегне не-
гативно дјеловање на микробиолошке и хемијске особине 
стоне воде.

Члан 20.
(1) Стона вода ставља се у промет као оригинално пако-

вање које на амбалажи има декларацију.
(2) Декларисање стоне воде врши се у складу са пропи-

сима из области хране и заштите потрошача.
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(3) У случају додавања угљен-диоксида, поред општих 
услова наведених у ст. 1. и 2. овог члана, на декларацији 
стоне воде треба да је наведена ознака: “газирана стона 
вода” или “стона вода са угљен-диоксидом”.

(4) Осим захтјева прописа о декларисању хране, на де-
кларацији је потребно навести списак додатих супстанци 
из члана 17. овог правилника.

(5) Стона вода која садржи додату супстанцу мора бити 
означена са: “садржи... mg/l  додатог...” или ако је у стону 
воду додато више различитих супстанци, тада се она озна-
чава наводом: “садржи сљедеће додате супстанце (mg/l): 
...”.

(6) Стона вода у коју су додати састојци за обогаћивање 
ароме треба да буде означена наводом “с аромом лимуна”, 
“с аромом менте” и слично.

(7) Стона вода која је била подвргнута обради ваздухом 
обогаћеним озоном треба да буде означена наводом: “вода 
подвргнута поступку обраде ваздухом обогаћеним озоном”.

(8) Код назива производа назив хемијског једињења 
“угљен-диоксид” може бити замијењен хемијском форму-
лом “CO2”.

Члан 21.
(1) На стону воду се не постављају никаква обавјештења 

која се односе на медицинске ефекте, било превентивне, 
ублажавајуће или љековите, које могу довести потрошача 
у заблуду.

(2) На амбалажи или декларацији за стону воду не 
стављају се ознаке, цртежи, слике или било који знакови 
који би могли довести до замјене стоне воде са природном 
минералном водом или природном изворском водом, а по-
себно се не употребљавају ријечи: “природна”, “минерална 
вода”, “извор” или било која изведеница из ових ријечи.

2. Природна минерална вода и природна изворска вода

Члан 22.
(1) Природна минерална и природна изворска вода из 

домаће производње или из увоза ставља се на тржиште у 
оригиналном упакованом облику која на амбалажи мора 
имати декларацију.

(2) Декларисање природне минералне и природне 
изворске воде врши се у складу са прописима из области 
хране и заштите потрошача.

Члан 23.
(1) При декларисању или означавању природне мине-

ралне и природне изворске воде не постављају се било ка-
ква обавjештења која се односе на медицинске ефекте, било 
да је ријеч о превентивним, ублажавајућим или љековитим 
својствима природне минералне и природне изворске воде.

(2) Не наводе се обавјештења која се односе на друге 
благотворне ефекте на здравље потрошача.

(3) Не штампа се било каква ознака или сликовни 
приказ који би могли створити забуну у јавности или на 
било који начин обманути јавност у вези са природом, по-
ријеклом, саставом и особинама природне минералне и 
природне изворске воде намијењене продаји.

Члан 24.
Амбалажа која се користи за паковање природне мине-

ралне и природне изворске воде садржи затвараче који су 
направљени тако да је избјегнута свака могућност загађења 
и која испуњава услове у складу са прописом о предметима 
и материјалима који долазе у контакт са храном.

Члан 25.
(1) Природна минерална и природна изворска вода у 

свом изворном стању на извору могу се подвргавати сље-
дећим технолошким поступцима:

1) одвајању нестабилних елемената, као што су жељезо 
и сумпорна једињења, поступцима филтрације или тало-
жења уз претходну оксидацију ваздухом или кисеоником, 

ако ти поступци не мијењају састав природне минералне 
и природне изворске воде у погледу њихових битних осо-
бина,

2) одвајању једињења жељеза, мангана, сумпора и ар-
сена из одређених природних минералних вода помоћу ва-
здуха обогаћеног озоном ако тај поступак не мијења састав 
воде у погледу њених битних особина,

3) потпуном или дјелимичном уклањању угљен-дио-
ксида (CO2) искључиво физикалним поступцима.

(2) Природној минералној и природној изворској води 
у првобитном стању није допуштено додавати било какве 
састојке, осим увођења или поновног увођења угљен-дио-
ксида под условима наведеним у члану 31. овог правилни-
ка.

Члан 26.
У случајевима обраде природне минералне и природ-

не изворске воде ваздухом обогаћеним озоном потребно 
је да:

1) субјекти у пословању са храном који обављају такву 
обраду предузму све мјере које се односе на квалитет и си-
гурност обраде и омогуће надлежној инспекцији да спро-
веде надзор,

2) да физичко-хемијски састав и органолептичке осо-
бине природне минералне и природне изворске воде нису 
битно промијењене таквом обрадом,

3) да природна минерална и природна изворска вода 
прије озонизирања испуњава микробиолошке захтјеве про-
писане овим правилником,

4) озонизирање не може довести до стварања остатака 
након обраде концентрација већих од максимално дозвоље-
них концентрација наведених у Прилогу 9. овог правилни-
ка или до стварања остатака који могу представљати ризик 
по здравље људи.

Члан 27.
(1) Природна минерална и природна изворска вода не 

садржи на извору нити на тржишту током стављања у про-
мет паразите и патогене микроорганизме.

(2) Услов из става 1. овог члана испуњен је ако природ-
на минерална и природна изворска вода не садржи:

1) укупне колиформне бактерије, укључујући бактерије 
врсте Escherichiae coli, у било којем испитиваном узорку 
од 250 ml,

2) бактерије рода Enterococcus у било којем испитива-
ном узорку од 250 ml,

3) сулфиторедукујуће бактерије (Clostridium perfringens 
– укључујући споре) у било којем испитиваном узорку од 
50 ml,

4) Pseudomonas aeruginosa у било којем испитиваном 
узорку од 250 ml,

5) цријевне протозое, цријевне хелминте и њихове ра-
звојне облике.

Члан 28.
(1) Укупан број микроорганизама способних за размно-

жавање у упакованој природној минералној и природној 
изворској води не прелази сљедеће вриједности:

1) стотину у једном милилитру, при 20 °C до 22 °C и то-
ком 72 сата инкубације на хранљивом агару или мјешавини 
агар-желатина и

2) двадесет у једном милилитру, при 37 °C и током 24 
сата инкубације на хранљивом агару.

(2) Укупан број микроорганизама способних за размно-
жавање одређује се најкасније 12 сати након пуњења, при 
чему се узорак воде током тих 12 сати чува на температури 
од 4 °C ± 1 °C.

(3) Наведене вриједности на извору не прелазе двадесет 
у једном милилитру при 20 °C до 22 °C и током 72 сата 
инкубације на хранљивом агару и пет у једном милилитру 
при 37 °С и током 24 сата инкубације на хранљивом агару, 
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при чему су то препоручене вриједности, а не највећи до-
пуштени број.

2.1. П р и р о д н а  м и н е р а л н а  в о д а

Члан 29.
(1) Природна минерална вода је подземна вода која 

испуњава микробиолошке захтјеве из чл. 27. и 28. овог пра-
вилника и која се пуни на извору.

(2) Природна минерална вода разликује се од воде за 
пиће по:

1) свом природном карактеристичном садржају мине-
рала, елемената у траговима или других састојака, те зави-
сно од случаја, одређеним ефектима на организам и

2) својој изворној чистоћи.
(3) Састав, температура и друге карактеристике при-

родне минералне воде су стални у оквиру природних 
промјена, нарочито у случајевима промјене издашности 
извора.

Члан 30.
(1) Испитивање хемијског састава природне минералне 

воде обухвата одређивање састојака наведених у Прилогу 
10. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Садржај одређених супстанци природно присутних 
у природној минералној води на извору и у оригиналној 
амбалажи не прелази вриједности наведене у Прилогу 11. 
овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 31.
(1) Природне минералне воде се према поријеклу и 

садржају угљен-диоксида називају:
1) “природна минерална вода негазирана” уколико 

садржај угљен-диоксида не прелази количину неопходну за 
одржавање хидрогенкарбонатне равнотеже,

2) “природно газирана природна минерална вода” уко-
лико је садржај угљен-диоксида након евентуалне припре-
ме и пуњења једнак ономе у води на извору, као и у случају 
када се ради припреме природне минералне воде угљен-ди-
оксид ослобађа, а касније надокнађује одговарајућом коли-
чином угљен-диоксида са истог извора,

3) “природна минерална вода са повећаном количином 
угљен-диоксида из извора” уколико представља воду која 
након евентуалне припреме и пуњења има већи садржај 
угљен-диоксида него на извору,

4) “газирана природна минерална вода” уколико пред-
ставља воду којој је додат угљен-диоксид који није са истог 
извора као и природна минерална вода.

(2) Природне минералне воде које садрже угљен-диок-
сид могу се подијелити на:

1) нискогазиране, са садржајем угљен-диоксида испод 
3 g/l,

2) газиране, са садржајем угљен-диоксида од 3 g/l до 
5 g/l,

3) високогазиране, са садржајем угљен-диоксида преко 
5 g/l.

(3) Произвођачи могу навести на декларацији називе из 
става 2. овог члана.

Члан 32.
(1) Осим података из чл. 22. и 23. и члана 31. став 1. 

овог правилника декларација за природну минералну воду 
садржава и сљедеће податке:

1) врсту и количину карактеристичних доминантних 
хемијских састојака изражених у mg/l, садржаних у анали-
тичком извјештају,

2) назив лабораторије која је извршила анализу,
3) број, датум и мјесто извршене анализе физичког и 

хемијског састава,
4) назив мјеста искоришћавања извора и назив извора,

5) податак о поступку обраде, ако је вода била подвр-
гнута једном од технолошких поступака из члана 25. став 
1. овог правилника.

(2) У случају када количина флуорида прелази вријед-
ност од 1,5 mg/l, декларација природне минералне воде 
треба да садржи ознаку: “садржи више од 1,5 mg/l флуори-
да и није погодна за конзумацију дојенчади и дјеце млађе 
од седам година”, која треба да буде смјештена у непо-
средној близини трговачког назива и написана уочљивим 
словима.

(3) Ознаке особина природне минералне воде наведене 
у Прилогу 12. овог правилника, који чини његов саставни 
дио, могу се назначити на декларацији у рекламне сврхе, 
уколико су потврђене хемијском анализом.

(4) Слова којима су штампани подаци о називу 
производа, сједиште и пословно име произвођача треба 
да буду већа од слова којима су штампани остали по-
даци на декларацији, а њихова величина треба да омо-
гући потрошачу да лако добије јасне податке и сазнања 
о производу.

Члан 33.
(1) Декларација природне минералне воде може садр-

жавати назив мјеста ако се тај назив односи на природну 
минералну воду која се црпи из извора у мјесту наведеном 
на декларацији, под условом да наведени назив не доводи 
потрошача у заблуду у вези са мјестом искоришћавања 
извора.

(2) Природна минерална вода која се црпи из истог 
извора може бити на тржишту само под једним трговачким 
називом производа.

(3) Ако ознака, односно назив производа природне 
минералне воде укључује назив извора или мјеста који 
се разликује од назива извора или мјеста у којем се извор 
искоришћава, назив извора или мјеста мора бити наве-
ден словима која су најмање 1,5 пута виша и шира од 
највећих слова на ознаци употријебљених за тај назив 
производа.

Члан 34.
(1) Осим ограничења из члана 23. овог правилника 

која се односе на декларисање природне минералне воде 
на тржишту, није дозвољено на амбалажи, декларацији или 
при рекламирању, у било којем облику, користити писане 
ознаке, трговачке називе, жигове, слике и друге ознаке који-
ма би се:

1) приказале особине које природна минерална вода 
нема, посебно оне које се односе на поријекло и резултат 
анализа,

2) проузроковало мијешање са водом за пиће, која нема 
особине природне минералне воде, посебно у погледу упо-
требе назива природна минерална вода.

(2) Не користе се ознаке којима се природној минерал-
ној води приписују особине које се односе на превенцију 
или лијечење болести.

Члан 35.
(1) Природна минерална вода ставља се на тржиште 

само као упаковани производ.
(2) Амбалажа која се користи за паковање природне 

минералне воде треба да буде у складу са чланом 24. овог 
правилника.

2.2. П р и р о д н а  и з в о р с к а  в о д а

Члан 36.
(1) Природна изворска вода је вода намијењена за људ-

ску употребу у свом природном стању, која се пуни на изво-
ру и испуњава микробиолошке захтјеве из чл. 27. и 28. овог 
правилника.

(2) Природна изворска вода приликом обраде треба да 
испуњава захтјеве из чл. 25. и 26. овог правилника.
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Члан 37.
(1) Природна изворска вода треба да задовољава захтје-

ве вриједности параметара за здравствено исправну воду 
намијењену за људску потрошњу прописане овим правил-
ником.

(2) Садржај одређених супстанци природно присутних 
у природној изворској води не прелази вриједности наве-
дене у Прилогу 13. овог правилника, који чини његов са-
ставни дио.

Члан 38.
Осим ознака из члана 22. овог правилника, декларација 

уз коју се природна изворска вода ставља на тржиште треба 
да садржи сљедеће ознаке:

1) природна изворска вода – вода која се узима на изво-
ру,

2) газирана природна изворска вода – вода којој је додат 
угљен-диоксид,

3) врсте и количине карактеристичних хемијских 
састојака,

4) мјесто искоришћавања извора и назив извора,
5) информације о евентуалним технолошким поступци-

ма из члана 25. става 1. тачка 2) овог правилника.

Члан 39.
(1) Декларација природне изворске воде може садр-

жавати назив мјеста, ако се тај назив односи на природну 
изворску воду која се црпи из извора у мјесту наведеном 
на декларацији, под условом да наведени назив не дово-
ди потрошача у заблуду у вези са мјестом искоришћавања 
извора.

(2) Природна изворска вода која се црпи из истог извора 
може бити на тржишту само под једним називом произво-
да.

(3) Ако ознака, односно назив производа природне 
изворске воде укључује назив извора или мјеста који се 
разликује од назива извора или мјеста у којем се извор 
искоришћава, назив извора или мјеста мора бити наве-
ден словима која су најмање 1,5 пута виша и шира од 
највећих слова на ознаци употријебљених за тај назив 
производа.

ГЛАВА IV
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Члан 40.
За припрему воде намијењене за људску потрошњу до-

звољено је додавање хемикалија и биоцида само уколико је 
то неопходно ради постизања сљедећих циљева:

1) уклањање непожељних супстанци из сирове воде у 
процесу припреме воде,

2) уништавање и контрола непожељних микрооргани-
зама,

3) промјена састава излазне воде да би се испунили 
захтјеви здравствене исправности воде намијењене за људ-
ску потрошњу у водоводној мрежи.

Члан 41.
(1) За прераду воде која је намијењена за људску потро-

шњу дозвољена је најмање употреба хемикалија и биоцида 
који су наведени у Прилогу 14. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

(2) Хемикалије и биоциди из става 1. овог члана ко-
ристе се за онај дио процеса прераде и дистрибуције 
воде у којем се сирова вода пречишћавањем и дезин-
фекцијом непосредно претвара у воду за људску потро-
шњу.

(3) Хемикалије и биоциди који се користе за пречишћа-
вање воде намијењене за људску потрошњу, које нису на-
мјенски предвиђене да остану у води, потребно је након 

завршеног процеса прераде потпуно уклонити из воде за 
људску потрошњу.

(4) Захтјев из става 3. овог члана сматра се испуњеним 
ако су хемикалије и биоциди отклоњени из воде у тој мјери 
да су у води садржани само њихови технички неизбјежни и 
технолошки недјелотворни остаци.

(5) Хемикалије и биоциди који се користе за пречишћа-
вање воде намијењене за људску потрошњу, а који су на-
мјенски предвиђени да остану у води потребно је ограни-
чити на најмању могућу мјеру која је неопходна за пости-
зање циља прераде воде.

Члан 42.
(1) У сврху припреме воде намијењене за људску по-

трошњу дозвољена је употреба хемикалија и биоцида који 
су одобрени за употребу у наведену сврху, а у складу са 
важећим прописима којима се уређује област хемикалија и 
биоцида.

(2) Приликом употребе хемикалија и биоцида у сврху 
припреме воде намијењене за људску потрошњу произво-
ђач и прометник дужни су да обезбиједе да квалитативне/
квантитативне карактеристике хемикалија и биоцида задо-
вољавају прописане, односно идентификоване стандарде за 
одговарајући начин употребе.

Члан 43.
(1) Дезинфекција воде континуирано се спроводи у во-

доводима и цистернама, док се дезинфекција воде на јав-
ним изворима и јавним бунарима обавља по потреби.

(2) Поступци дезинфекције који се користе за пре-
чишћавање воде намијењене за људску потрошњу наведе-
ни су у Прилогу 15. овог правилника, који је његов састав-
ни дио.

(3) Потребно је у водоводима свакодневно спроводити 
мјерења у вези са преосталим концентрацијама биоцида 
који се користе за дезинфекцију воде и о томе водити еви-
денцију.

(4) Потребно је водити евиденцију о мјерењу у вези са 
преосталим концентрацијама биоцида који се користе за 
дезинфекцију воде.

(5) Евиденција о мјерењу у вези са преосталим кон-
центрацијама супстанци које се користе за дезинфекцију 
воде садржи податке о мјесту и времену узорковања воде 
и о мјерној вриједности преостале супстанце која се ко-
ристи за дезинфекцију воде која је намијењена за људску 
потрошњу.

Члан 44.
Лабораторијско испитивање здравствене исправности 

воде намијењене за људску потрошњу, стонe водe, природ-
нe минералнe и природнe изворскe водe обухвата:

1) физичку,
2) физичко-хемијску,
3) хемијску,
4) микробиолошку и
5) радиолошку анализу.

Члан 45.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о здравственој исправности воде за пиће (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 17/15).

Члан 46.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/08-020-22/17
4. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Драган Богданић, с.р.
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ВРИЈЕДНОСТ ПАРАМЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНУ ВОДУ НАМИЈЕЊЕНУ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ
1. Микробиолошки параметри и максимално дозвољене концентрације у води намијењеној за људску потрошњу

Параметар
Пречишћена и дезин-

фикована вода
(n/100 ml)

Вода за пиће из 
других водообјеката 
без пречишћавања

(n/100 ml)

Напомене

Бактерије врста салмонела, шигела, вибрио колере 
и други патогени микроорганизми, термотолерантне 
колиформне бактерије, ентерококе, протеус врсте, 
Pseudomonas aeruginosa (n/100 ml)

0 0

Укупне колиформне бактерије
(n/100 ml)

0 10

Escherichia coli
(n/100 ml)

0 10

Сулфиторедукујуће клостридије (Clostridium 
perfrigens, укључујући споре)
(n/100 ml)

0 1 Испитује се када је испитивани 
узорак или површинска вода или 
на њу утичу површинске воде.

Број колонија 22 °C +/-2 °C
(n/1 ml)

100 300

Број колонија 36 °C +/-2 °C
(n/1 ml)

20 100

Цријевне протозое, цријевни хелминти и њихови 
развојни облици
(n/100 ml)

0 0

Број инфективних јединица ентеровируса у 10 l воде 0 0
Вибриони (n/100 ml) 0 0
Бактериофаги (n/100 ml) 0 0

2. Микробиолошки параметри и максимално дозвољене концентрације у води намијењеној за људску потрошњу у ванредној ситуацији

Параметар Укупан број аеробних мезофилних 
бактерија у 1 ml

Укупан број колиформних бактерија одређе-
них као највјероватнији број у 100 ml

Дезинфикована вода без обзира на поријекло до 100 до 10
Природна вода затворених изворишта до 100 до 50
Природна вода отворених изворишта до 300 до 100

3. Физички, хемијски и физичко-хемијски параметри и максимално дозвољене концентрације у води намијењеној за људску потро-
шњу

Р. број Параметри
Максимално дозвољена 

концентрација
(редовне прилике)

Јединица мјере Напомена

1. Амонијум (NH4
+) 0,5 mg/l

2. Антимон (Sb) 5 μg/l
3. Арсен (As) укупно 10 μg/l
4. Бакар (Cu) 2 mg/l
5. Бензен 1,0 μg/l
6. Бензо(а)пирен 0,01 μg/l

7. Боја Прихватљива за потрошача и без 
неуобичајених промјена 

8. Бор (B) 1 mg/l
9. Цијанид (CN) 50 μg/l
10. Цинк (Zn) 3,0 mg/l
11. 1,2-дихлоретан 3 μg/l
12. Детергенти-анјонски 200 μg/l
13. Електропроводљивост (на 20 oC) 2500 μS/cm 10
14. Флуориди (F) 1,5 mg/l
15. Хлориди 250 mg/l 10
16. Хром (Cr) 50 μg/l
17. Кадмијум (Cd) 5 μg/l
18. Калцијум (Cа) 200 mg/l

19.
Концентрација водоникових јона
(pH вриједност)

6,5–9,5 pH јединица 10

20. Магнезијум (Mg) 50 mg/l
21. Манган (Mn) 50 μg/l
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22. Минерална уља 20 μg/l

24. Мирис Прихватљива за потрошача и без 
неуобичајених промјена 

25. Мутноћа 1 NTU
26. Натријум (Na) 200 mg/l
27. Никл (Ni) 20 μg/l
28. Нитрати (NO3) 50 mg/l 4
29. Нитрити (NO2) 0,50 mg/l 4
30. Олово (Pb) 10 μg/l 3
31. Ортофосфати (PO4) 0,15 mg/l
32. Пестициди појединачно 0,1 μg/l 5 и 6
33. Пестициди – укупно 0,5 μg/l 5 и 7

34. Полициклични ароматични угљово-
доници (PAH) 0,1 μg/l збир концентрација одређе-

них параметара; 8
35. Растворени кисеоник 50 % 13
36. Селен (Se) 10 μg/l
37. Сулфати (SO4) 250 mg/l 10

38. Тетрахлороетен и трихлороетен 10 μg/l збир концентрација одређе-
них параметара

40. Утрошак KMnО4 (оксидативност) 5 mg/l О2 11
41. Укупан органски угљеник (TOC) Без неуобичајених промјена 12
42. Винил-хлорид 0,5 μg/l
43. Жива (Hg) 1 μg/l
Максимално дозвољене концентрације коагулационих и флокулационих средстава у води намијењеној за људску потрошњу

44. Алуминијум (Аl) 200 μg/l
45. Гвожђе (Fe) 200 μg/l
46. Акриламид 0,1 μg/l 1
47. Епихлохидрин 0,1 μg/l 1

Максимално дозвољене концентрације резидуума дезинфекционих средстава и споредних производа дезинфекције у 
води намијењеној за људску потрошњу

48. Трихалометани – укупни 100 μg/l збир концентрација одређе-
них параметара; 9

49. Бромат 10 μg/l 2
50. Слободни резидуални хлор 0,1–0,5 mg/l за хлорисане воде, 14.
51. Хлор-диоксид 0,05-0,3 mg/l видјети Прилог 14.  
52. Oзон ≤ 0,05 mg/l видјети Прилог 14.
Напомена 1: Вриједност параметара који се односе на концентрацију резидуалног мономера у води израчунатог према специфика-

цијама максималног отпуштања из одговарајућег полимера у контакту са водом.
Напомена 2: Гдје је то могуће, треба тежити што нижој вриједности бромата, без угрожавања процеса дезинфекције. 
Напомена 3: Потребно је осигурати да се предузму све одговарајуће мјере ради што већег смањења концентрације олова у води за 

пиће.
Напомена 4: Морају се осигурати такви услови да [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1, а угласте заграде означавају концентрације у mg/l 

за нитрате (NO3) и нитрите (NO2), при чему гранична вриједност износи 0,10 mg/l у води на изласку из уређаја за припрему воде за пиће.
Напомена 5: Појам пестицид у смислу овог правилника означава: органске инсектициде, органске хербициде, органске фунгициде, 

органске нематоциде, органске акарициде, органске алгициде, органске родентициде, органске приправке који спречавају настајање слузи 
(силмициди), сродне производе (између осталог и регулаторе раста), те њихове релевантне метаболите, производе разградње и реакција. 
Прате се само они пестициди за које је вјероватно да су присутни у одређеном систему водоснабдијевања.

Напомена 6: Вриједност параметра примјењује се на сваки посебан пестицид. 
Када су у питању алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор-епоксид, вриједност параметра је 0,030 μg/l.
Напомена 7: Пестицид укупно значи износ свих појединачних пестицида нађених и квантификованих у процедури праћења.
Напомена 8. Специфична једињења су: бензо(b)флорантен, бензо(b)флорантен, бензо(ghi)перилен и индено(1,2,3-cd)пирен.
Напомена 9. Гдје је то могуће, треба тежити што нижој вриједности, без угрожавања процеса дезинфекције. Специфична једињења 

су: хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан и бромодихлорметан.
Напомена 10: Вода не смије да буде агресивна.
Напомена 11: Овај параметар не треба се мјерити ако се анализира укупни органски угљеник (TOC), са изузетком стручних захтјева.
Напомена 12: Овај параметар не треба мјерити ако је водоснабдијевање мање од 10.000 m3 на дан.
Напомена 13: Овај параметар се не односи на подземне воде.
Напомена 14: Ако се у технолошком поступку припреме воде у прехрамбеној индустрији не користе хлорни препарати за дезинфек-

цију, већ се примјењују неке друге физичке (ултравиолетне зраке) или хемијске методе (озон и друго) дезинфекције или се резидуе дезин-
фекционог средства накнадно уклањају у складу са захтјевима технолошког поступка, у том случају се у наведеној води неће одређивати 
резидуални хлор, будући да се не очекује и наведена вода ће се сматрати здравствено безбједном.

4. Радиолошки параметри и максимално дозвољене концентрације у води намијењеној за људску потрошњу

Параметар Вриједност Јединица Напомена
Трицијум (H-3) 100 Bq/l
Укупна индикативна доза 0,1 mSv 1
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Укупна алфа активност 0,5 Bq/l 3
Укупна бета активност 1 Bq/l 2,3
C-14 2,3E+02 Bq/l
Co-60 4,0E+01 Bq/l
Sr-90 4,9E+00 Bq/l
I-131 6,2E+00 Bq/l
Cs-134 7,2E+00 Bq/l
Cs-137 1,0E+01 Bq/l
Pb-210 2,0E-01 Bq/l
Ra-224 2,1E-01 Bq/l
Ra-226 4,9E-01 Bq/l
Ra-228 2,0E-01 Bq/l
Th-232 5,9E-01 Bq/l
U-235 2,9E+00 Bq/l
U-228 3,0E+00 Bq/l
Pu-239 5,5E-01 Bq/l
Am-241 6,8E-01 Bq/l

Напомена 1. Гранична вриједности укупне индикативне дозе од 0,1 mSv на годишњем нивоу. Ова вриједност неће бити премашена 
уколико су измјерене вриједности укупне алфа активности и укупне бета активности испод граничних вриједности прописаних овим 
правилником.

Напомена 2. Осим трицијума, калијума-40, радона и производа распадања радона.
Напомена 3. Уколико је измјерена вриједност укупне алфа активности или укупне бета активности изнад граничних вриједности 

наведених у овом правилнику, неопходна су идентификација и одређивање садржаја појединачних радионуклида. Вода за пиће се не може 
забранити за употребу на основу измјерених вриједности укупне алфа активности или укупне бета активности уколико није одређен 
садржај појединачних радионуклида.

5. Mаксимално дозвољене вриједности физичких, физичко-хемијских и хемијских параметара у води намијењеној за људску потро-
шњу у ванредној ситуацији

Назив параметра Јединице мјере вриједност
Мутноћа NTU 6
Боја Co-Pt скала 50
Хлор, резидуални слободни* mg/l 1,0
Хлор-диоксид mg/l 1,0

* Код вода дезинфикованих хлором или препаратима хлора.

ПРИЛОГ 2.

МИКРОБИОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ВРСТАМА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПРЕГЛЕДА

Основни Периодични Нови захвати воде Хигијенско-епид. индикације
Укупне колиформне бактерије Укупне колиформне бактерије Укупне колиформне бактерије Укупне колиформне бактерије
Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli
Број колонија на 37 °C и број колонија 
на 22 °C

Број колонија на 37 °C и број 
колонија на 22 °C

Број колонија на 37 °C и број 
колонија на 22 °C

Број колонија на 37 °C и број 
колонија на 22 °C

Enterococci Enterococci Enterococci Enterococci
Cулфиторедукујуће клостридије 
(Clostridium perfrigens)

Сулфиторедукујуће клостри-
дије

Сулфиторедукујуће клостри-
дије

Сулфиторедукујуће клостри-
дије

Ентеровируси1 Ентеровируси3 Ентеровируси1

Бактериофаги1 Бактериофаги3 Патогени микроорганизми 
према хигијенско-епид. инди-
кацијама

Цријевне протозое и хелмин-
ти и њихови развојни облици

Цријевне протозое3 и хелмин-
ти и њихови развојни облици
Феругинозе2

1 Само из површинских вода, према хигијенско-епидемиолошким индикацијама.
2 Квалитативно, ако у води има гвожђа и мангана изнад MDK.
3 Из површинских вода, вода издани и карстних врела.

ПРИЛОГ 3.

БИОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ВРСТАМА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПРЕГЛЕДА

Основни Периодични Нови захвати воде Хигијенско-епид. индикације*
биолошки индикатори – алге, 
зоопланктон и други организми

биолошки индикатори – алге, 
зоопланктон и други организми

биолошки индикатори – алге, 
зоопланктон и други организми

* Хигијенско-епидемиолошке индикације ће условити врсту, обим и број анализа.
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ПРИЛОГ 4.

ФИЗИЧКИ, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ, ХЕМИЈСКИ И РАДИОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ВРСТАМА 
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА

Основни Периодични Нови захвати воде4 Хигијенско-епид. индикације*
Температура Температура Температура Температура
Боја Боја Боја Боја
Мирис Мирис Мирис Мирис
Мутноћа Мутноћа Мутноћа Мутноћа
pH pH pH pH
Оксидабилност Оксидабилност Оксидабилност Оксидабилност
- Остатак испарења Остатак испарења Остатак испарења
- Електрична проводљивост Електрична проводљивост Електрична проводљивост
Амонијак Амонијак Амонијак Амонијак
Споредни производи дезин-
фекције 

Споредни производи дезин-
фекције

- Споредни производи дезинфек-
ције

Слободни резидуални хлор Слободни резидуални хлор Слободни резидуални хлор
Хлориди Хлориди Хлориди Хлориди
Нитрити Нитрити Нитрити Нитрити
Нитрати Нитрати Нитрати *
Флуориди2 Флуориди2 Флуориди2 *
Гвожђе 3 Гвожђе Гвожђе *
Манган3 Манган Манган *
Електрична проводљивост Детерџенти1 анјонски  Детерџенти и анјонски Остали показатељи према хи-

гијенско-епидемиолошким ин-
дикацијама

Средства за коагулацију и фло-
кулацију

Олово *

Специфичне материје које се 
очекују 

- Сулфати *

- - Алуминијум *
- - Бакар *

Дезинфекциона средства и спо-
редни производи дезинфекције

Цијаниди *

- - Цинк *
- - Угљен-диоксид (слободни, 

везани)
*

- - Ортофосфати *
- - Хром (укупни) *
- - Никал *

Растворени кисеоник
- Специфичне материје које се 

очекују
Селен *

- - Натријум *
- - Калијум *
- - Калцијум *
- - Магнезијум *
- - Пестициди *
- - Полициклични ароматични 

угљоводоници RSV, RST
*

- - Арсен *
- - Жива *
- - Укупни органски угљеник *
- - Укупна алфа активност *
- - Ароматични угљоводоници *
- - Минерална уља *
- - Уља и масти *
- - Алкалитет *
- - Тврдоћа (укупна) *
- - Укупна бета активност *

Трицијум
- - Специфичне материје које се 

очекују
*

1 Из површинских вода, вода издани и карстних вода.
2 У водоводима у којима се флуорише вода.
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3 Гвожђе и манган одређују се код водовода који су у претходној години имали више од 5% узорака воде са вриједностима изнад мак-

симално дозвољених концентрација.
4 Најмање један преглед на три године или ако се захтијевају хигијенско-епидемиолошке индикације.
* Хигијенско-епидемиолошке индикације ће условити врсту, обим и број анализа.

ПРИЛОГ 5.

БРОЈ ОСНОВНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА ВОДЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ ЕКВИВАЛЕНТНИХ СТАНОВНИКА

Број еквивалентних становника 
(ЕС)

Мјесечни 
основни

Годишњи 
периодични

Укупно годишњи 
основни

Укупно годишњи 
периодични Укупно

до 5.000 1 1 11 1 12
5.001–10.000 2 1 23 1 24
10.001–50.000 3 1 35 1 36
50.001–100.000 6 2 70 2 72
100.001–200.000 10 4 116 4 120
200.001–400.000 15 6 174 6 180
више од 400.000 30 12 348 12 360

ПРИЛОГ 6.

БРОЈ ТАЧАКА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ОДНОСУ НА БРОЈ ЕКВИВАЛЕНТНИХ СТАНОВНИКА

Број еквивалентних 
становника (EС)

До 10.000 10.001–
50.000

50.001–
100.000

100.001–200.000 200.001–400.000 400.001–600.000

Тачке на мрежи 2 5 7 10 12 15

ПРИЛОГ 7.

ГОДИШЊИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА ВОДЕ ИЗ АРТЕШКИХ БУНАРА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЈАВНО СНАБДИЈЕВАЊЕ 
СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Број становника Основни прегледи Периодични прегледи Укупно

артешки бунари остали објекти артешки 
бунари остали објекти артешки 

бунари остали објекти

до 1.000 4 4 2 2 6 6
1.001–5.000 5 6 2 2 7 8

ПРИЛОГ 8.

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ХЕМИЈСКИХ САСТОЈАКА КОЈИ МОГУ БИТИ ПРИСУТНИ У СТОНОЈ ВОДИ

Параметар Максимално дозвољена 
концентрација Напомена

Алуминијум (Аl) 0,2 mg/l
Амонијум (NH4

+) 0,5 mg/l
Антимон (Sb) 5 μg/l
Арсен (As) укупно 10 μg/l
Бакар (Cu) 2 mg/l
Баријум (Ba) 0,7 mg/l
Цијаниди (CN-) 0,05 mg/l
Цинк (Zn) 3,0 mg/l
Флуориди (F-) 1,5 mg/l
Кадмијум (Cd) 5 μg/l
Хром (Cr) 0,05 mg/l
Манган (Mn) 0,05 mg/l
Никл (Ni) 20 μg/l
Нитрати (NO3

-) 50 mg/l
Нитрити (NO2

-) 0,5 mg/l 1.
Олово (Pb) 10 μg/l
Селен (Se) 10 μg/l  
Сребро (Ag) 0,01 mg/l
Ванадијум (V) 0,005 mg/l
Жељезо (Fe) 0,2 mg/l
Жива (Hg) 0,001 mg/l
Анјонски детерџенти 0,2 mg/l
Феноли 0,001 mg/l
Фосфати (P) 0,3 mg/l
Минерална уља 0,01 mg/l
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Пестициди 0,0001 mg/l 2. и 3.
Пестициди – укупно 0,0005 mg/l 2. и 4.
Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 0,0001 mg/l збир концентрација изабраних 

једињења, 5.
Тетрахлоретен и трихлоретен 0,01 mg/l збир концентрација наведених 

параметара
Трихалометани – укупни 0,1 mg/l збир концентрација изабраних 

једињења, 6.
Напомена 1: MDK вриједност износи за (нитрат)/50 + (нитрит)/3 < 1, гдје заграде означавају концентрацију у mg/l за нитрате (NO3

-) и 
нитрите (NO2

-), при чему гранична вриједност износи 0,10 mg/l у води на изласку из уређаја за прераду воде за пиће.
Напомена 2. Појам пестицид у смислу овог правилника означава: органске инсектициде, органске хербициде, органске фунгициде, 

органске нематоциде, органске акарициде, органске алгициде, органске родентициде, органске приправке који спречавају настајање слузи 
(силмициди), сродне производе (између осталог и регулаторе раста), те њихове релевантне метаболите, производе разградње и реакција. 

Напомена 3. Гранична вриједност параметра вриједи за сваки појединачни пестицид. За алдрин, диелдрен, хептахлор и хептахлор 
епоксид гранична вриједност је 0,03 μg/l.

Напомена 4. Пестициди – укупни значи збир појединих пестицида квантитативно и квалитативно одређених у поступку праћења.
Напомена 5. Специфична једињења су: бензо(b)флорантен, бензо(b)флорантен, бензо(ghi)перилен и индено(1,2,3-cd)пирен.
Напомена 6. Специфична једињења су: хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан и бромодихлорметан.

ПРИЛОГ 9.

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОСТАТАКА НАКОН ОБРАДЕ СТОНЕ ВОДЕ ВАЗДУХОМ 
ОБОГАЋЕНИМ ОЗОНОМ

Остатак након обраде Максимално дозвољене концентрације (μg/l)
отопљени озон 50
бромати 3
бромоформи 1

ПРИЛОГ 10.

САСТОЈЦИ ОБУХВАЋЕНИ ИСПИТИВАЊЕМ ХЕМИЈСКОГ САСТАВА ПРИРОДНЕ МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ
1. Главни састојци изражени у mg/l 
1.1. катјони:
- натријум Na+,
- калијум K+,
- амонијум NH4

+,
- магнезијум Mg2+,
- калцијум Ca2+,
- стронцијум Sr2+,
- жељезо Fe2+/3+,
- литијум Li+,
- манган Mn2+,
- баријум Ba2+,
1.2. анјони:
- флуориди F-,
- хлориди Cl-,
- јодиди J-,
- бромиди Br-,
- цијаниди CN-,
- нитрати NO3-,
- нитрити NO2-,
- сулфати SO4

2-,
- хидроген фосфат HPO4

2-,
- хидроген карбонат HCO3

-.

2. Отопљени гасови: угљен-диоксид (CO2).

ПРИЛОГ 11. 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУПСТАНЦИ ПРИРОДНО ПРИСУТНИХ У ПРИРОДНОЈ МИНЕРАЛНОЈ ВОДИ

Супстанца Вриједност Мјерна јединица
антимон (Sb) 0,005 mg/l 
арсен укупно As 0,01 mg/l 
бакар (Cu) 1,0 mg/l 
баријум (Ba) 1,0 mg/l 
цијаниди CN- 0,07 mg/l 
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флуориди F- 5,0 mg/l 
кадмијум (Cd) 0,003 mg/l 
хром (Cr) 0,05 mg/l  
манган (Mn) 0,5 mg/l
никл (Ni) 0,02 mg/l 
нитрати NO3- 50,0 mg/l 
нитрити NO2- 0,1 mg/l 
олово (Pb) 0,01 mg/l 
селен (Se) 0,01 mg/l 
жива (Hg) 0,001 mg/l 

ПРИЛОГ 12.

ОЗНАКЕ ОСОБИНА КОЈЕ СЕ НАВОДЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈИ ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ И ПРИРОДНИХ ИЗВОРСКИХ ВОДА И 
УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Ознаке особина Услови
низак садржај минерала садржај минералних соли израчунат као фиксни резидуум не већи 

од 500 mg/l
врло низак садржај минерала садржај минералних соли израчунат као фиксни резидуум не већи 

од 50 mg/l
богата минералним солима садржај минералних соли израчунат као фиксни резидуум не већи 

од 1500 mg/l
садржи бикарбонат садржи више од 600 mg/l бикарбоната
садржи сулфат садржи више од 200 mg/l сулфата
садржи хлорид садржи више од 200 mg/l хлорида
садржи калцијум садржи више од 150 mg/l калцијума
садржи магнезијум садржи више од 50 mg/l магнезијума
садржи флуорид садржи више од 1 mg/l флуорида
садржи жељезо садржи више од 1 mg/l двовалентног жељеза
садржи натријум садржи више од 200 mg/l натријума
погодна за припрему хране за дојенчад -
погодна за дијету са малом количином натријума садржи мање од 20 mg/l натријума
може имати лаксативан ефект -
може имати диуретичан ефект -

ПРИЛОГ 13.

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУПСТАНЦИ ПРИРОДНО ПРИСУТНИХ У ПРИРОДНОЈ ИЗВОРСКОЈ ВОДИ

Супстанца Највећа допуштена 
концентрација Мјерна јединица Напомена

акриламид 0,10 μg/l 1.
алуминијум  (Al) 0,2 mg/l
амонијум (NH4+) 0,50 mg/l 2.
антимон (Sb) 0,005 mg/l
арсен (As) 0,01 (укупно) mg/l
бакар (Cu) 2 mg/l
бензен 1,0 μg/l
бензо(а)пирен 0,01 μg/l
бор (Br) 1 mg/l
бромат 10,0 μg/l
цијаниди (Cn-) 50,0 μg/l
1,2-дихлороетан 3,0 μg/l
епихлорхидрин 0,10 μg/l 1.
флуориди (F) 1,5 mg/l
кадмијум (Cd) 0,005 mg/l
хлориди (Cl-) 250,0 mg/l 10.
концентрација водоникових јона 6,5-9,5 10. и 11.
хром (Cr) 0,05 mg/l
манган (Mn) 50,0 μg/l
натријум (Na) 200,0 mg/l
никл (Ni) 0,02 mg/l
нитрати (NO3-) 50,0 mg/l 4.
нитрити (NO2-) 0,5 mg/l 4.
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олово (Pb) 0,01 mg/l 3.
PAH 0,10 μg/l збир концентрација специфичних је-

дињења;
8.

пестициди појединачни/укупни 0,1/0,5 μg/l 5. и 6. / 5. и 7.
селен (Se) 0,01 mg/l
сулфати (SO4) 250,0 mg/l 10.
укупни тетрахлоретен и трихло-
ретен 

10,0 μg/l збир концентрација специфичних је-
дињења

THM – укупни 100,0 μg/l збир концентрација специфичних је-
дињења
9.

TOC (C) без неуобичајених промјена mg/l 12.
винил-хлорид 0,50 μg/l 1.
жељезо (Fe) 200,0 μg/l
жива (Hg) 0,001 mg/l

Напомена 1: Вриједност параметара који се односе на концетрацију резидуалног мономера у води израчунатог према спецификација-
ма максималног отпуштања из одговарајућег полимера у контакту са водом.

Напомена 2. Допуштена је вриједност амонијума изнад 0,5 mg/l ако се докаже да је амонијум геолошког поријекла.
Напомена 3. Потребно је осигурати предузимање свих одговарајућих мјера ради што већег смањења концентрације олова у природној 

изворској води током периода који је потребан за усаглашавање са вриједностима параметра.
Напомена 4. Морају се осигурати такви услови да (нитрати)/50 + (нитрит)/3 < 1, гдје заграде означавају концентрације у mg/l за ни-

трате (NO3-) и нитрите (NO2-). 
Напомена 5. Појам пестицид у смислу овог правилника означава: органске инсектициде, органске хербициде, органске фунгициде, 

органске нематоциде, органске акарициде, органске алгициде, органске родентициде, органске приправке који спречавају настајање слузи 
(силмициди), сродне производе (између осталог и регулаторе раста), те њихове релевантне метаболите, производе разградње и реакција. 

Напомена 6. Гранична вриједност параметра има посебну вриједност за сваки појединачни пестицид. За алдрин, диелдрен, хептахлор 
и хептахлор епоксид гранична вриједност је 0,030 μg/l.

Напомена 7. Пестициди - укупни значи збир појединих пестицида квантитативно одређених у поступку праћења.
Напомена 8. Специфична једињења су: бензо(b)флорантен, бензо(k)флорантен, бензо(ghi)перилен и индено(1,2,3-cd)пирен.
Напомена 9. Специфична једињења су: хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан и бромодихлорметан.
Напомена 10. Вода не смије бити агресивна.
Напомена 11. За природну изворску воду која није газирана најмања вриједност може бити смањена на 4,5.
Напомена 12. Овај параметар није потребно мјерити код опскрбљивања водом која је мања од 10.000 m3/дан.

ПРИЛОГ 14.

СУПСТАНЦЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ
1. Супстанце за пречишћавање воде које се користе као раствори или гасови

Назив супстанце

CAS бр.
(Chemical 
Abstracts 
Service 
Registry 
Number)

EINECS
бр. 

(European 
Inventory 

of Existing 
Commercial 

Chemical 
Substances)

Намјена Захтјеви 
чистоће

Дозвољена 
количина

Максимална 
концентрација 
у пречишћеној 

води*

Релевант-
ни прои-
зводи 

реакције
Напомене

Aluminium 
Chloride1)

(алуминијум-хло-
рид)

7446-70-0 231-208-1 Коагулација, 
флокулација

BAS EN 881 
Таб. 1: тип 1

9 mg/l  Al Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Aluminium 
Chlorhydrate
(алуминијум-
хлор-хидрат)1)

1327-41-9, 
14215-15-7

215-477-2,
238-071-7

Коагулација, 
флокулација

BAS EN 881 
Таб. 1: тип 1

9 mg/l  Al Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Aluminium 
chloride hydroxide 
sulfate (monomere)
(алуминијум-хло-
рид-хидроксид-
сулфат) (моно-
мер)1)

39290-78-3 254-400-7 Коагулација, 
флокулација

BAS EN 881 
Таб. 1: тип 1

9 mg/l  Al Tехнички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Aluminium 
potassium disulfate
(алуминијум-сул-
фат)1)

10043-01-
3, 16828-
11-8, 
7784-31-8, 
16828-12-
9, 17927-
65-0

233-135-0 Коагулација, 
флокулација

BAS EN 878 
Таб. 5: без 
гвожђа и
Таб. 6: тип 1

9 mg/l  Al Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

CAS бројеви 
16828-12-9 и 
17927-65-0 нису 
наведени у BAS 
EN 878
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Анјонски и нејон-
ски полиакрила-
миди1)

нпр.
25085-02-
3, 9003-05-
8, 9003-
04-7

Не постоји Коагулација BAS EN 
1407 макс. 
200 mg/kg 
акриламида 
(мономера).
Без актив-
них катјон-
ских група.

0,5 mg/l Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Гранична вријед-
ност за мономер-
ни акриламид 
сматра се да није 
прекорачена 
уколико се не 
додаје више од 
дозвољене коли-
чине од 0,5 mg/l 
производа.

Calcium dichloride 
(калцијум-хло-
рид)

10043-52-
4, 10035-
04-8

233-140-8 Подешавање 
садржаја 
калцијума; 
регенерација 
сорбената за 
уклањање 
никла

DIN 19626 
Таб. 4

200 mg/l 
CaCl2

Calcium 
dihydroxide
(калцијум-хидрок-
сид)

1305-62-0 215-137-3 Подешавање 
pH вријед-
ности садр-
жаја соли, 
калцијума и 
алкалитета; 
регенерација 
сорбената за 
уклањање 
никла

DIN 12518 
Таб. 2 и 3: 
Квалитет 
А и Таб. 4: 
тип 1

100 mg/l 
Ca(OH)2

Код омекшавања 
у комбинацији 
са флокулацијом 
додаје се макс. 
350 mg/l **

Oxocalcium
(калцијум оксид)

1305-78-8 215-138-9 Подешавање 
pH вријед-
ности садр-
жаја соли, 
калцијума и 
алкалитета

DIN 12518 
Таб. 2 и 3: 
Тип 1 и Таб. 
4: Тип А

100 mg/l 
CaO

Код омекшавања 
у комбинацији 
са флокулацијом 
додаје се макс. 
350 mg/l **

Dipotassium 
hydrogen 
phosphate
(дикалијум-
хидроген фосфат)

7758-11-4 231-834-5 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1202 Таб. 
1 и 2

2,2 mg/l  P

Disodium 
dihydrogen 
pyrophosphate
(динатријум-ди-
хидроген-пиро-
фосфат)

7758-16-9 231-835-0 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1205 Таб. 
1 и 2

2,2 mg/l  P

Disodium 
hydrogen 
orthophosphate
(динатријум-
хидроген-орто-
фосфат)

7558-79-4 231-448-7 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1199 Таб. 
1 и 2

2,2 mg/l  P

Iron (II) sulfate
(гвожђе(II)-сул-
фат) 1) 

7720-78-7, 
7782-63-0

231-753-5 Коагулација, 
флокулација

BAS EN 
889 Таб. 1 
квалитет 
1 и Таб. 2: 
тип 1

6 mg/l  Fe Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Iron (III) chloride
(гвожђе(III)-хло-
рид)1)

7705-08-0, 
10025-77-1

231-729-4 Коагулација, 
флокулација

BAS EN 
888 Таб. 3 
квалитет 1 и 
Таб. 4 тип 1
Хром max. 
100 mg/kg 
Fe III
никл max. 
100 mg/kg 
Fe III

12 mg/l  Fe Уколико због 
ванредних окол-
ности дође до 
промјене квали-
тета сирове воде, 
краткорочно се 
може повећати 
максимална до-
звољена количи-
на, под условом 
да се тим не 
изазову негатив-
не посљедице по 
здравље људи 
које су непри-
хватљиве или се 
могу избјећи и да 
се циљ прераде 
воде не може 
постићи на други 
начин.

Iron (III) chloride 
sulfate
(гвожђе(III)-хло-
рид-сулфат)1)

12410-14-9 235-649-0 Коагулација, 
флокулација

BAS EN 
891 Таб. 1 
квалитет 1 и 
Таб. 2 тип 1

6 mg/l  Fe Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци
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Iron (III) sulfate
(гвожђе(III)-сул-
фат)1)

10028-22-5 233-072-9 Коагулација, 
флокулација

BAS EN 
890 Таб. 2 
квалитет 1 и 
Таб. 3 тип 1

6 mg/l  Fe Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Acetic acid
(сирћетна кисе-
лина)

64-19-7 200-580-7 Биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
13194 Таб. 2 
и Таб. 3

Технички 
неизбјежни и 
технолошки и 
микробиолош-
ки недјелот-
ворни остаци

Након завршетка 
процеса прераде 
обезбиједити 
аеробно стање у 
води.
EINECS  бр. није 
у складу са DIN-
EN 13194.

Ethyl alcohol
(етанол)

64-17-5 200-57-86 Биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
13176 Таб. 2

50 mg/l
C2H5OH

Технички 
неизбјежни и 
технолошки и 
микробиолош-
ки недјелот-
ворни остаци

Хелијум 7440-59-7 231-168-5 Пронала-
жење рупа у 
мрежи

≤ 99,999 %
O2 ≤ 2 ppm
N2 ≤ 3 ppm
H2O ≤ 3 ppm
KW ≤ 0,2 ppm

Potassium 
permanganate
(калијум-перман-
ганат)

7722-64-7 231-760-3 Оксидација BAS EN 
12672 Таб. 2

10 mg/l
KMnO4

EINECS  бр. није 
у складу са BAS 
EN 12672

Potassium 
hydrogen 
peroxymonosulfate
(калијум-перокси-
муносулфат)
[Potassium 
Monopersulfate
(2 KHSO5, KHSO4, 
K2SO4)]

70693-62-8 274-778-7 Оксидација, 
добијање 
хлор-диок-
сида

BAS EN 
12678 Таб. 1 
тип 1

5,5 mg/l, 
рачунато 
као H2O2

0,1 mg/l, рачу-
нато као H2O2

Potassium 
tripolyphosphate
(калијум-триполи-
фосфат)

13845-36-8 237-574-9 Спречавање 
корозије, 
спречавање 
таложења 
каменца код 
децентралне 
примјене

BAS EN 
1211 Таб. 
1 и 2

2,2 mg/l  P

Carbon dioxide
(угљен-диоксид)

124-38-9 204-696-9 Подешавање 
pH вријед-
ности садр-
жаја соли, 
калцијума и 
алкалитета;
регенерација 
сорбената

BAS EN 
936: Прои-
звод мора 
имати мин. 
чистоћу 
од 99,7% 
запремине 
CO2.
Угљен-ди-
оксид  мора 
бити без 
уља и фено-
ла који могу 
утицати на 
укус воде.

pH вриједност 
одлазне воде за 
пиће мора бити 
између ≥ 6,5 и 
≤ 9,5.

Potassium 
dihydrogen 
phosphate (ка-
лијум- дихидро-
генфосфат)

7778-77-0 231-449-2 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1201 Таб. 
1 и 2

2,2 mg/l
P

Sodium dihydrogen 
monophosphate 
(натријум- ди-
хидрогенмо-
нофосфат) (на-
тријум-дихидро-
ген- ортофосфат)

7558-80-7 231-449-2 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1198 Таб. 
1 и 2

2,2 mg/l
P

Sodium aluminate 
(натријум-алу-
минат)

11138-49-1 234-391-6 Коагулација BAS EN 882 
Таб. 2 и Таб. 
3: тип 1

2,85 mg/l
Al

Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци
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Sodium carbonate
(натријум-хлорид)

497-19-8 207-838-8 Подешавање 
pH вријед-
ности, садр-
жаја соли и 
алкалитета; 
регенерација 
сорбената

BAS EN 897 
Таб. 1 и 2

250 mg/l 
Na2CO3

Sodium chloride
(натријум-хлорид)

7647-14-5 231-598-3 Добијање 
хлора путем 
електролизе 
(електро-
хлоризација) 
регенерација 
сорбената за 
децентрално 
омекшавање 
и уклањање 
уранијума

BAS EN 
14805 Таб. 
3: тип 1
BAS EN 973 
Таб. 1: тип A 
и Таб. 3

Sodium chlorite
(натријум-хлорит)

7758-19-2 231-836-6 Добијање 
хлор-диок-
сида

BAS EN 938 
Таб. 5, Taб. 
6: тип 1

Sodium disulfi te
(натријум-дисул-
фит)

7681-57-4 231-673-0 Редукција BAS EN 
12121 Таб. 
1 Укупни 
масени удио 
натријум-
дисулфита 
(sodium 
disulfi te) и 
натријум-
хлорида 
(dosium 
chloride) не 
смије бити 
већи од 5% 
(m-m).

5 mg/l 
SO3

2-
2 mg/l SO3

2-

Monosodium 
hydrogen carbonate
(натријум- хидро-
генкарбонат)

144-55-8 205-633-8 Подешавање 
pH вријед-
ности, садр-
жаја соли и 
алкалитета; 
регенерација 
сорбената

BAS EN 898 
Таб. 1 и 2

250 mg/l
NaHCO3

2 mg/l SO3
2- EINECS бр. није 

у складу са BAS 
EN 12120

Sodium hydrogen 
sulfi te (натријум
хидроген-сулфит)

7631-90-5 231-548-0 Редукција BAS EN 
12120 Таб. 
1 Укупни 
масени удио 
натријум-
дисулфита 
(sodium 
disulfi te) и 
натријум-
хлорида 
(dosium 
chloride) не 
смије бити 
већи од 5% 
трговачког 
производа, 
тј. раствора 
са масеним 
удјелом 
NaHSO3 од 
40%.

5 mg/l 
SO3

2-

Sodium hydroxide 
(натријум-хидрок-
сид)

1310-73-2 215-185-5 Подешавање 
pH вријед-
ности, садр-
жаја соли и 
алкалитета; 
регенерација 
сорбената

BAS EN 896 
Таб. 1 и Таб 
2: тип 1

100 mg/l
NaOH

Sodium 
permanganate 
(натријум-перман-
ганат)

10101-50-5 233-251-1 Оксидација BAS EN 
15482

7,5 mg/l
MnO4

Sodium 
peroxodisulfate 
(натријум-перок-
содисулфат)

7775-27-1 231-892-1 Оксидација, 
добијање 
хлор-диок-
сида

BAS EN 
12926 Таб. 
1: тип 1

7,0 mg/l
рачунато
као H2O2

0,1 mg/l
рачунато
као H2O2
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Sodium 
polyphosphate 
(натријум-поли-
фосфат)

68915-31-1 272-808-3 Спречавање 
корозије, 
спречавање 
таложења 
каменца код 
децентралне 
примјене, 
спречавање 
стварања 
наслага на 
мембранама

BAS EN 
1212 Таб. 
1 и 2

BAS EN 
15041

2,2 mg/l
P

Sodium silicate 
(натријум-сили-
кат)

1344-09-8 215-687-4 Спречавање 
корозије

BAS EN 
1209 Таб. 1

15 mg/l 
SiO2

Промјена само у 
комбинацији са 
овдје наведеним 
фосфатима, на-
тријум-хидрок-
сидом, натријум-
карбонатом или 
натријум-хидро-
ген-карбонатом

Sodium sulfi te 
(натријум-сулфит)

7757-83-7 231-821-4 Редукција BAS EN 
12124 Таб. 1 
Масени 
удио на-
тријум-
сулфата у 
производу 
не смије 
бити већи 
од 5%.
Масени 
удио гвожђа 
у производу 
не смије 
бити већи од 
25 mg-kg.

5 mg/l 
SO3

2- 
2 mg/l  SO3

2

Sodium thiosulfate 
(натријум-тиосул-
фат)

7772-98-7
10102-17-7

231-867-5 Редукција BAS EN 
12125 Таб. 1 
Масени 
удио на-
тријум-
сулфата у 
производу 
не смије 
бити већи 
од 5%.

7 mg/l 
S2O3

2- 
3 mg/l S2O3

2-

Sodium 
tripolyphosphate 
(натријум-трипо-
лофосафат)

7758-29-4 231-838-7 Спречавање 
корозије, 
спречавање 
таложења 
каменаца 
код де-
централне 
примјене, 
спречавање 
стварања 
наслага на 
мембранама

BAS EN 
1210 Таб. 
1 i 2

2,2 mg/l P

Озон 10028-15-6 233-069-2 Оксидација, 
дезинфек-
ција

BAS EN 
1278 Aneks 
A.3.2

10 mg/l O3 0,05 mg/l O3 Трихело-
генметан, 
бромат

Види  дио 3. овог 
прилога

Phosphoric acid 
(фосфорна кисе-
лина)

7664-38-2 231-633-2 Биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 974 
Таб. 1

5 mg/l P Технички 
неизбјежни и 
технолошки и 
микробиолош-
ки недјелот-
ворни остаци

Након завршетка 
процеса прераде 
обезбиједити 
аеробно стање у 
води.

Phosphonic acid 
(фосфонска кисе-
лина)

6419-19-8
22042-96-2
32545-75-8
2809-21-4
15827-60-8
1429-50-1
5995-42-6
37971-36-1
23605-74-5

229-146-5
244-751-4
251-094-7
220-552-8
239-931-4
215-851-5
227-833-4
253-733-5
245-781-0

Спречавање 
таложења 
каменца на 
мембранама

BAS EN 
15040
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Polyaluminium 
chloride hydroxyde 
(полиалуминијум- 
хлорид-хидрок-
сид)

1327-41-9
12042-91-0
10284-64-7

215-477-2
234-993-1
233-632-2

Коагулација,
флокулација

BAS EN 883 
Таб. 1: тип 1

9 mg/l Al Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Polyaluminium 
chloride hydroxyde 
sulfate (полиалу-
минијум-хлорид-
хидроксид-сул-
фат)

39290-78-3 254-400-7 Коагулација,
флокулација

BAS EN 883 
Таб. 1: тип 1

9 mg/l Al Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Polyaluminium 
chloride hydroxyde 
silicate (полиалу-
минијум-хлорид-
хидроксид-сили-
кат)

94894-80-1 Коагулација,
флокулација

BAS EN 885 
Таб. 1: тип 1

9 mg/l Al Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Polyaluminium  
hydroxyde silicate 
sulfate (полиалу-
минијум-хидрок-
сид-силикат-сул-
фат)

131148-
05-5

Коагулација,
флокулација

BAS EN 885 
Таб. 1: тип 1

9 mg/l Al Технички 
неизбјежни и 
технолошки 
недјелотворни 
остаци

Polycarboxilic 
acids
(поликарбоксилне 
киселине)

9003-01-4
9003-06-9
29132-58-9

Спречавање 
таложења 
каменца на 
мембранама

BAS EN 
15039

Hydrocholric acid 
(хлороводонична 
киселина)

7647-01-0 231-595-7 Подешавање 
pH вријед-
ности, садр-
жаја соли и 
алкалитета; 
регенерација 
сорбанета
добијање 
хлор-диок-
сида

BAS EN 939 
Таб. 4 и Таб. 
5: тип 1

250 mg/l 
HCl

Обратити пажњу 
на граничну 
вриједност за 
хлорид (концен-
трација у сировој 
води + додата 
количина).

Кисеоник 7782-44-7 231-956-9 Оксидација, 
аерација

BAS EN 
12876 
Садржај 
угљеничног 
хидрогена 
(према ин-
дексу ме-
тана) мора 
бити мањи 
од 50 ppm 
(V/V).

Не више од за-
сићености O2.

Сребро
Сребро хлорид

7440-22-4
7783-90-6

231-131-3
232-033-3

Конзерви-
сање воде 
у колекто-
рима малих 
постројења 
само у 
изузетним 
случајеви-
ма и не за 
систематску 
употребу

Према BAS 
EN 15030 
Таб. 1 и 2

0,1 mg/l 
Ag

0,08 mg/l Ag Док је дозвољена 
примјена прои-
звода од сребра, 
важе прописи 
о хемикалијама 
(прописи о био-
цидима).

Sulfur dioxide 
(сумпор-доксид)

7446-09-5 231-195-2 Редукција BAS EN 
1019 Таб. 1

5 mg/l 
SO3

2-
2 mg/l SO3

2-

Sulphuric acid
(сумпорна кисе-
лина)

7664-93-9 231-639-5 Подешавање 
pH вријед-
ности садр-
жаја соли и 
алкалитета; 
регенерација 
сорбената

BAS EN 899 
Таб. 1

240 mg/l 
H2SO4

Обратити пажњу 
на граничну 
вриједност за 
хлорид (концен-
трација у сировој 
води + додата 
количина).

Tetrapotassium 
pyrophosphate
(тетракалијум-пи-
рофосфат)

7320-34-5 230-785-7 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1207 Таб. 
1 i 2

2,2 mg/l P

Tetrasodium 
orthophosphate
(тетранатријум- 
пирофосфат)

7722-88-5 231-767-1 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1207 Таб. 
1 i 2

2,2 mg/l P
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Tripotasium 
orthophosphate
(трикалијум-орто-
фосфат)

7778-53-2 231-907-1 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1207 Таб. 
1 i 2

2,2 mg/l P

Trisodium 
orthophosphate
(тринатријум-ор-
тофосфат)

7601-54-9
10101-89-0

231-509-8 Спречавање 
корозије, 
биолошко 
смањивање 
нитрата

BAS EN 
1207 Таб. 
1 i 2

2,2 mg/l P

Хидроген 1333-74-0 215-605-7  Биолошко 
смањивање 
нитрата

Чистоћа 
≥ 99,999 
Vol.-%
споредни 
састојци
(vpm):
≤ 2 O2

≤ 3 N2

≤ 5 H2O
≤ 0,5 CnHm.

Након завршетка 
процеса прераде 
обезбиједити 
аеробно стање у 
води.

Hydrogen peroxide
(хидроген-перо-
ксид)

7722-84-1 231-765-0 Оксидација BAS EN 902 
Таб. 7: тип 1

17 mg/l 
H2O2

0,1 mg/l H2O2

* Укључујући садржај супстанци прије прераде и у осталим фазама прераде.
** Уколико је у појединим случајевима из техничких разлога, нпр. због квалитета воде неопходно повећати максималну количину 

средства за повећање тврдоће, обавезно је претходно доставити Министарству здравља и социјалне заштите неопходну документацију о 
средству.

1) Уколико је у појединим случајевима из техничких разлога, нпр. због квалитета сирове воде, неопходно повећати максималну коли-
чину средства за коагулацију, односно помоћног средства за коагулацију у појединим погонима за прераду воде, обавезно је претходно 
доставити Министарству здравља и социјалне заштите неопходну документацију о средству.

2. Супстанце за пречишћавање воде које се користе као чврсте супстанце

 Назив супстанце

CAS бр.
(Chemical 
Abstracts 
Service 
Registry 
Number)

EINECS
бр. 

(European 
Inventory 

of Existing 
Commercial 

Chemical 
Substances)

Намјена Захтјеви 
чистоће

Дозвоље-
на коли-
чина

Максимална 
концен-
трација у 

прочишћеној 
води*

Реле-
вантни 

производи 
реакције

Напомене

Зрнасти активни угаљ 7440-44-0 231-153-3 Адсорпција, 
уклања-
ње хлора 
и озона, 
биолошка 
филтрација, 
уклањање 
честица

BAS EN 
12915-1 
Таб. 1 и 2

Активни угаљ у праху 7440-44-0 231-153-3 Адсорпција BAS EN 
12903 Таб. 
1 и 2

Зрнаста активирана 
глина 
(алуминијум-оксид)

1344-28-1 215-691-6 Адсорпција, 
измјена јона, 
уклањање 
флуорида

BAS EN 
13753

Експандирани алуми-
носиликат (експанди-
рана глина)

Уклањање 
честица, 
биолошка 
филтрација

BAS EN 
12905

Природни неекспан-
дирани алуминоси-
ликати

Уклањање 
честица

BAS EN 
15795

Антрацит Уклањање 
честица, 
уклањање 
хлора и 
озона

BAS EN 
12909 
Таб. 1

Бетонит 1302-78-9 215-108-5 Уклањање 
честица

BAS EN 
13754 Таб.1

Пловућац (Bims) Уклањање 
честица

BAS EN 
12906
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Calcium carbonate 
(калцијум-карбонат), 
чврсти

471-34-1
1317-65-3

207-439-9
215-279-6

Уклањање 
честица, 
подешавање 
Ph вријед-
ности, садр-
жаја соли, 
калцијума и 
алкалитета; 
уклањање 
гвожђа и 
мангана

BAS EN 
1018 Таб. 2 
Класа 1 и 
Таб. 3 Тип 
1 и исправ-
ка 1 текстa 
BAS EN 
1018

100 mg/l 
CaCO3

Код омекша-
вања у ком-
бинацији са 
флокулацијом 
додаје се макс. 
350 mg/l **.
CAS број и 
EINECS број 
нису у складу 
са стандардом 
BAS EN 1018.

Дјелимично жарени 
доломит

калцијум-
карбонат
471-34-1,
1317-65-3

магне-
зијум-ок-
сид
1309-48-4

калцијум-
карбонат
207-439-9,
215-279-6

магнезијум-
оксид
215-171-9

Уклањање 
честица, 
подеша-
вање Ph 
вриједности, 
садржаја 
калцијума;
алкалитета;
уклањање 
жељеза и 
мангана

BAS EN 
1017 Таб. 
2 и Таб. 3 
тип 1

100 mg/l 
CaCO3

CAS број и 
EINECS број 
за калцијум 
карбонат нису у 
складу са стан-
дардом BAS EN 
1017.

Iron (III) hydrokside 
oxide (гвожђе(III)-
хидроксид-оксид)

20344-
49-4

243-746-4 Адсорпција, 
уклањање 
арсена

BAS EN 
15029 арсен 
< 70 mg/
kg TS

Зрнаста активна глина 
обложена жељезом 
(Iron-coated granular 
activated alumina)

Активна 
глина:
1344-28-1
Iron (III)
sulfate 
(гвожђе 
(III)-
сулфат): 
100028-
22-5

Активна 
глина: 
215-691-6
гвожђе(III) 
сулфат:
233-072-9

Адсорпција, 
филтрација, 
уклањање 
арсена

BAS EN 
14369

Гранат Уклањање 
честица, 
брзо укла-
њање карбо-
ната

BAS EN 
12910

Дијатомејска земља 
(Kieselgur)

61790-
53-2,
91053-
39-3,
68855-
54-9

293-303-4 Филтрација 
наплавним 
филтерима

BAS EN 
129 13 
Таб.1

CAS број 
91053-39-3 није 
у складу са BAS 
EN 129 13.

Магнезијум, чврсти 7439-95-4 231-104-6 Катодна 
заштита од 
корозије

DIN 4753-6
BAS EN 
12438

Магнезијум као 
анода у зони 
топле воде.

Манган-диоксид 1313-13-9 215-202-6 Уклањање 
мангана

BAS EN 
13752

Дозвољена 
је примјена 
производа са 
масеним удје-
лом манган-ди-
оксида већим од 
78%.

Манганизовани зеле-
ни пијесак

глауконит 
90387-
66-9;
манган 
диоксид:
1313-13-9

глауконит 
291-341-6

манган-ди-
оксид:
215-202-6

Уклањање 
гвожђа и 
мангана, 
уклањање 
сумпор-во-
доника

BAS EN 
12911 
Таб. 1

Зеолит обложен 
слојем манган-
оксида (глау-
конит). Није 
дозвољено по-
већање концен-
трације мангана 
у испусној води 
иза филтера.

Манган-доксид 
кречњак обложен ман-
ган-диоксидом

калцијум 
карбонат:
471-34-1,

манган-
диоксид:
1313-13-9

калцијум 
карбонат:
207-439-9,

манган-ди-
оксид:
215-202-6

Уклањање 
честица, 
уклањање 
гвожђа и 
мангана,

уклањање 
сумпор-во-
доника

BAS EN 
14368

Није дозвоље-
но повећање 
концентрације 
мангана у испу-
сној води иза 
филтера.

Перлит у праху Филтрација 
наплавним 
филтерима

BAS EN 
12914 
Таб. 1
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Кварцни пијесак и 
кварцни шљунак (си-
лицијум-оксид)

Уклањање 
честица, 
седимен-
тација, 
уклањање 
гвожђа и 
мангана, 
биолошка 
филтрација, 
брзо укла-
њање карбо-
ната

BAS EN 
12904 Таб. 
1, тип 1 и 2

Pyrolyzed coal material 
(пиролизирани угље-
нички материјал)

Уклањање 
честица

BAS EN 
12907 Таб. 
1 и 2

Сирћетне киселине: 
Acetic acid, 
2-chloro-, reaction 
products with amino-
methylateddivinyl-
benzene-
ethenylethylbenzene-
styrene polymer

135620-
93-8

Уклањање 
никла

Општепри-
хваћена 
правила 
технике

Европски 
стандард у при-
преми.

Tertiary amine-
modifi ed acrylic 
copolymer

Уклањање 
уранијума

Општепри-
хваћена 
правила 
технике

Европски 
стандард у при-
преми.

Styrene-
Divinylbenzene 
Copolymer with 
trialkyl ammonium 
groups

Уклањање 
уранијума

Општепри-
хваћена 
правила 
технике

Европски 
стандард у при-
преми.

* Укључујући садржај супстанци прије прераде и у осталим фазама прераде.
** Уколико је у појединим случајевима из техничких разлога, на примјер због квалитета воде, неопходно повећати максималну коли-

чину средства за повећање тврдоће, обавезно је претходно доставити Министарству здравља и социјалне заштите неопходну документа-
цију о средству.

3. Супстанце које се користе за дезинфекцију воде

Назив супстанце

CAS бр.
(Chemical 
Abstracts 
Service 
Registry 
Number)

EINECS
бр. 

(European 
Inventory 

of Existing 
Commercial 

Chemical 
Substances)

Намјена Захтјеви 
чистоће

Дозвоље-
на коли-
чина

Зона дозв. 
концентра-
ције у пре-
чишћеној 
води

Релевантни 
производи 
реакције

Напомене

Calcium hypochlorite 
(калцијум-хипох-
лорит)

7778-54-3 231-908-7 Дезинфек-
ција

BAS EN 
900 Таб. 1: 
Тип 1

1,2 mg/l 
слободног 
Cl2

макс. 0,3 
mg/l
слободног 
Cl2

мин. 0,1 
mg/l
слободног 
Cl2

трихало-
генметан, 
бромат

Додавање до 6 
mg/l слободног 
Cl2 и слободан 
Cl2 до 0,6 mg/l 
у пречишћеној 
води (након пре-
раде) толерише 
се уколико се 
дезинфекција не 
може гарантова-
ти на други на-
чин или је повре-
мено отежана 
због амонијума.

Хлор 7782-50-5 231-959-5 Дезинфек-
ција, до-
бијање хлор-
диоксида

BAS EN 937 
Таб. 1 Код 
производ-
ње хлора 
примјеном 
амалгана: 
садржај Hg 
макс. 0,1 
mg/kg Cl2

1,2 mg/l 
слободног 
Cl2

Макс. 0,3 
mg/l
слободног 
Cl2

мин. 0,1 
mg/l
слободног 
Cl2

трихалоген-
метан

Додавање до 6 
mg/l слободног 
Cl2 и слободан 
Cl2 до 0,6 mg/l 
у пречишћеној 
води (након пре-
раде) толерише 
се уколико се 
дезинфекција не 
може гарантова-
ти на други на-
чин или је повре-
мено отежана 
због амонијума.
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Хлор-диоксид 10049-
04-4

233-162-8 Дезинфек-
ција

0,4 mg/l 
CIO2

макс. 0,2 
mg/l ClO2

мин. 0,05 
mg/l ClO2

хлорит Макс. вријед-
ност за хлорит 
од 0,2 mg/l ClО2 
не смије да се 
прекорачи након 
завршеног про-
цеса прераде. 
Гранична вријед-
ност за хлорит 
није прекорачена 
уколико се не 
додаје више од 
0,2 mg/l хлор-ди-
оксида. Узети у 
обзир могућност 
стварања хло-
рата.

Sodium hypochlorite 
(натријум-хипох-
лорит)

7681-52-9 231-688-3 Дезинфек-
ција

BAS EN 901 
Таб. 1: тип 1
Гранична 
вриједност 
за оне-
чишћење 
хлоратом 
(NaClO3):
< 5,4 % 
(m/m) акти-
вног хлора

1,2 mg/l 
слободног 
O2

Макс. 0,3 
mg/l
слободног 
Cl2

мин. 0,1 
mg/l
слободног 
Cl2

трихало-
генметан, 
бромат

Додавање до 6 
mg/l слободног 
Cl2 и слободан 
Cl2 до 0,6 mg/l 
у пречишћеној 
води (након пре-
раде) толерише 
се уколико се 
дезинфекција не 
може гарантова-
ти на други на-
чин или је повре-
мено отежана 
због амонијума.

Озон 10028-
15-6

233-069-2 Дезинфек-
ција, оксида-
ција

BAS EN 
1278
Анекс А 3.2

10 mg/l O3 ≤ 0,05 mg/l 
O3

трихало-
генметан, 
бромат

Види дио 1. овог 
прилога.

* Укључујући садржај супстанци прије прераде и у осталим фазама прераде.

ПРИЛОГ 15.

ПОСТУПЦИ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ВОДЕ

Поступци дезинфекције 
воде Намјена Мин. дужина дјеловања Захтјеви за поступак Напомене

UV зрачење 
(240 nm до 290 nm)

Дезинфекција Зависно од постројења Дозвољени су искључиво 
UV стерилизатори за које 
је доказана минимална 
ефикасност дезинфек-
ције и који имају атест за 
употребу.

Овај поступак дезинфек-
ције није примјењив за 
одржавање способности 
дезинфекције у водоводној 
мрежи.

Дозирање раствора га-
сног хлора

Дезинфекција Употреба проширених 
вакуумских система за 
гасно хлорисање.

У случају употребе система 
за гасно хлорисање изван 
погона за прераду воде, по-
требно је обратити пажњу 
на граничну вриједност за 
трихалогенметане (THM) 
код крајњег потрошача.

Дозирање раствора на-
тријума и калцијум-хи-
похлорита

Дезинфекција У случају примјене поступ-
ка изван погона за прераду 
воде, потребно је обратити 
пажњу на граничну вријед-
ност за трихалогенметане 
(THM) код крајњег потро-
шача.

Добијање хлора електро-
лизом и дозирање хлора 
у постројењу за прераду 
воде

Дезинфекција У случају примјене поступ-
ка изван погона за прераду 
воде, потребно је обратити 
пажњу на граничну вријед-
ност за трихалогенметане 
(THM) код крајњег потро-
шача.

Дозирање раствора хлор-
диоксида добијеног у 
постројењу за прераду 
воде

Дезинфекција
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Добијање и дозирање 
озона и раствора озона 
у постројењу за прераду 
воде

Дезинфекција и окси-
дација

У случају примјене поступ-
ка изван погона за прераду 
воде, потребно је обратити 
пажњу на граничну вријед-
ност за трихалогенметане 
(THM) код крајњег потро-
шача. Овај поступак дезин-
фекције није примјењив за 
одржавање способности 
дезинфекције у водоводној 
мрежи.

1) Код примјене поступка за дезинфекцију површинске воде или воде условљене површинским водама обратити пажњу да се честице 
уклоне у највећој могућој мјери прије дезинфекције, при чему је циљ постићи показатеље мутноће након процеса уклањања честица 
између 0,1–0,2 FNU или испод тога.

1574
На основу члана 24. став 5. Закона о апотекарској дје-

латности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
119/08, 1/12 и 33/14) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 
министар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 

ПРОПИСИВАЊА И ИЗДАВАЊА ЛИЈЕКА

Члан 1.
У Правилнику о условима прописивања и издава-

ња лијека (“Службени гласник Републике Српске”, број 
116/12) у члану 6. у ставу 4. тачка б) мијења се и гласи:

“б) код хроничног обољења или стања због дуготрај-
не употребе прописује се доза потребна за лијечење до 90 
дана.”.

У ставу 7. ријеч: “седам” замјењује се бројем: “15”, а 
послије става 7. додаје се нови став 8, који гласи:

“(8) Приликом прописивања терапије доктор је дужан 
да упозори пацијента о значају рецепта као јавне исправе и 
начину преузимања лијека у апотеци.”.

Члан 2.
Члан 7. брише се.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-35/17
31. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Драган Богданић, с.р.

1575
На основу члана 55. став 4. Закона о социјалној заштити 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 90/16) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар здравља и социјалне 
заштите, 15. августа 2017. године,  д о н о с и

УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ САВЈЕТОВАЊА

1. Овим упутством утврђује се начин остваривања са-
вјетовања.

2. Савјетовање се спроводи на начин да стручни радник 
сачини индивидуални план рада са корисником.

3. Савјетовање може бити:
1) индивидуално савјетовање,
2) савјетовање пара,
3) породично савјетовање,
4) групно савјетовање.

4. Дужина трајања савјетовања из тачке 3. овог упут-
ства je од 30 до 60 минута.

5. Укупан процес савјетовања траје најдуже четири са-
вјетовања.

6. Индивидуални план савјетовања садржи план актив-
ности с циљем рјешавања насталих проблема корисника.

7. Индивидуални план савјетовања са корисником садр-
жи: идентификовани проблем, општи циљ, задатке, актив-
ности, услуге, мјере, очекиване исходе, носиоце активно-
сти, временски оквир, рок за преиспитивање индивидуал-
ног плана савјетовања и друге напомене важне за његову 
реализацију, податке о лицу које је пружило савјетовање и 
кориснику.

8. Образац индивидуалног плана рада са корисником 
налази се у Прилогу овог упутства, који чини његов састав-
ни дио.

9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/05-052-46/17
15. августа 2017. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.

ПРИЛОГ

Индивидуални план рада савјетовања са корисником

Општи циљ:

_________________________________________________
Очекива-
ни исходи:

Задатак/активност/
услуга/мјера:

Носилац 
активности:

Временски 
оквир:

1) 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Напомене (уписати рок за преиспитивање индивидуалног плана 
рада и друге напомене важне за његову реализацију): 

Подаци о пружаоцу услуга и кориснику савјетовања

Пружалац услуга, име, презиме 
и занимање

Корисник савјетовања, име и 
презиме

Потпис пружаоца услуга Потпис корисника савјетовања
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________




