
ПРИ ЛОГ 1

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не

По гла вље 2. Кри те ри ју ми  хи ги је не у про це су про из вод ње 
2.1. Ме со и про из во ди од ме са  
2.2. Мле ко и про из во ди од мле ка  
2.3. Про из во ди од ја ја   
2.4. Ри ба, дру ге во де не жи во ти ње и њи хо ви про из во ди   
2.5. По вр ће, во ће и њи хо ви про из во ди     

По гла вље 3. Пра ви ла за узи ма ње узо ра ка и при пре му 
узо рака за ис пи ти ва ње 

3.1. Оп шта пра ви ла за узор ко ва ње и при пре му узо ра ка за ис-
пи ти ва ње

3.2. Узор ко ва ње у објек ти ма за кла ње, објек ти ма за про из-
вод њу усит ње ног ме са и по лу про и зво да од ме са за бак те ри о ло шко 
ис пи ти ва ње

































По гла вље 3. Пра ви ла за узи ма ње узо ра ка и при пре му узо ра ка 
за ис пи ти ва ње

3.1. Оп шта пра ви ла узи ма ња узо ра ка и при пре ме узо ра ка  
за ис пи ти ва ње

При ли ком узи ма ња узо ра ка и при пре ме узо ра ка за ис пи ти ва-
ње при ме њу ју се од го ва ра ју ћи ISO стан дар ди (Ме ђу на род на ор-
га ни за ци ја за стан дар ди за ци ју) и смер ни це из CodexAlimentarius  
као ре фе рент не ме то де.

3.2. Узи ма ње узо ра ка за бак те ри о ло шко ис пи ти ва ње  
у објек ти ма за кла ње, објек ти ма за про из вод њу усит ње ног  

ме са и по лу про и зво да од ме са

Правилазаузимањаузоракасатруповаговеда,свиња,оваца,
козаикоња

При ли ком узи ма ња узо ра ка, из бо ра ме ста за узор ко ва ње и 
на чи на скла ди ште ња и тран спор та узо ра ка при ме њу ју се де струк-
тив не и не де струк тив не ме то де узи ма ња узо ра ка из стан дар да ISO 
17604.

То ком сва ког узор ко ва ња узор ци се узи ма ју са пет слу чај но 
ода бра них тру по ва. Ме ста са ко јих се узор ци узи ма ју од ре ђу ју се 
пре ма тех но ло ги ји кла ња ко ја се ко ри сти у објек ту за кла ње.  

Ка да се узор ко ва ње вр ши за ис пи ти ва ње при су ства Entero
bacterиacea и бро ја аероб них ко ло ни ја, узор ци се узи ма ју са че-
ти ри ме ста са сва ког тру па. Де струк тив ном ме то дом узи ма ју се 
са сва ког тру па че ти ри узор ка тки ва са укуп но 20cm2. Ка да се за 
узор ко ва ње ко ри сти не де струк тив на ме то да, по вр ши на на ко јој се 
узор ко ва ње вр ши тре ба да об у хва ти нај ма ње 100 cm2  (50 cm2 са 
тру по ва ма лих пре жи ва ра) по ме сту узи ма ња узор ка.  

Ка да се узор ко ва ње вр ши у ци љу ис пи ти ва ња при су ства Sal
monella, ко ри сти се ме то да узи ма ња узор ка са абра зив ним сун ђе-
ром. По вр ши на узи ма ња узор ка об у хва та нај ма ње 400 cm2 по ода-
бра ном ме сту узи ма ња узор ка. 

Ка да се узор ци узи ма ју са раз ли чи тих ме ста на тру пу, по-
треб но је на пра ви ти збир ни узо рак пре ис пи ти ва ња.

Правилазаузимањеузоракасатруповаживине

Ка да се узор ко ва ње вр ши у ци љу ис пи ти ва ња при су ства Sal
monella, при ме ном ме то де слу чај ног из бо ра тре ба узе ти, на кон 
хла ђе ња, нај ма ње 15 тру по ва при ли ком сва ког узи ма ња узо ра ка. 
Са сва ког тру па се узи ма ко мад ко же вра та те жи не од око 10g. Пре 
ис пи ти ва ња по треб но је на пра ви ти збир ни узо рак од узо ра ка ко же 
вра та са три тру па ка ко би се фор ми ра ли ко нач ни узор ци од 5 x 25g.  

Де таљ на упут ства за узи ма ње узо ра ка тру по ва, а на ро чи то 
ка да је реч о ме сту узи ма ња узор ка, мо гу по ста ти са став ни део во-
ди ча за до бру хи ги јен ску  прак су.

Учесталостузимањаузоркатрупова,уситњеногмеса,
полупроизводаодмесаимеханичкисепарисаногмеса

У објек ти ма за кла ње жи во ти ња или објек ти ма у ко ји ма се 
про из во ди усит ње но ме со, по лу про и зво ди од ме са или ме ха нич ки 
се па ри са но ме со у по сло ва њу хра ном узи ма ју се узор ци у ци љу 
вр ше ња ми кро би о ло шких ис пи ти ва ња нај ма ње јед ном не дељ но. 
Дан у не де љи у ко јем се узи ма ју узор ци ме ња се сва ке не де ље, ка-
ко би се обез бе ди ло да сва ки дан у не де љи бу де об у хва ћен.

При ли ком узи ма ња узо ра ка усит ње ног ме са и по лу про и зво-
да од ме са за ис пи ти ва ње при су ства Е.coli и од ре ђи ва ња бро ја 
аероб них ко ло ни ја, као и при ли ком узи ма ња узо ра ка тру по ва у ци-
љу ис пи ти ва ња при су ства Enterobacterиacea и од ре ђи ва ња бро ја 
аероб них ко ло ни ја, уче ста лост се мо же сма њи ти и узор ци узи ма ти 
јед ном у две не де ље ако су до би је ни за до во ља ва ју ћи ре зул та ти то-
ком шест уза стоп них не де ља.

При ли ком узи ма ња узор ка усит ње ног ме са, по лу про и зво да 
од ме са и тру по ва у ци љу ис пи ти ва ња при су ства Salmonella, уче-
ста лост се мо же сма њи ти и узор ци узи ма ти јед ном у две не де ље 
уко ли ко су до би је ни за до во ља ва ју ћи ре зул та ти то ком 30 не де ља 
уза стоп но. Уче ста лост узи ма ња узор ка у ци љу ис пи ти ва ња при-
су ства Salmonella мо же се сма њи ти и а ко се спро во ди не ки на-
ци о нал ни или ре ги о нал ни про грам за кон тро лу Salmonella и ако 

тај про грам укљу чу је ис пи ти ва ње ко је се вр ши уме сто опи са ног 
узи ма ња узор ка. Уче ста лост узи ма ња узор ка мо же се до дат но сма-
њи ти ако тај на ци о нал ни или ре ги о нал ни про грам за кон тро лу Sal
monella ука же на ни ску пре ва лен цу Salmonella код жи во ти ња ко је 
от ку пљу ју објек ти за кла ње.

На осно ву до брих ре зул та та ана ли зе ри зи ка и по до би ја њу 
одо бре ња ми ни стар ства над ле жног за по сло ве по љо при вре де, ма-
ли објек ти за кла ње и објек ти у ко ји ма се про из во ди усит ње но ме-
со и по лу про и зво ди од ме са у ма лим ко ли чи на ма, мо гу сма њи ти 
уче ста лост узор ко ва ња.


