ПРОЦЕДУРА
О ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ЛАБОРАТОРИЈЕ КОЈА ВРШИ
ИСПИТИВАЊЕ НА ПРИСУСТВО TRICHINELLA SPP. У МЕСУ
На основу Правилника о начину вршења службене контроле животиња пре и
после њиховог клања на присуство трихинеле у месу, „Службени гласник РС“, број
48/22 од 15. 04. 2022.год, члан 11, став 2, све лабораторије које врше испитивање меса
на присуство Trichinella spp., a нису акредитоване од стране АТСа, морају да буду
регистроване у Регистру овлашћених лабораторија за обављање ових активности.
Лабораторија може да буде саставни део ветеринарског субјекта (вет.амбуланта,
вет.станица, вет.клиника) или субјекта у пословању храном (објекат за клање), с обзиром
да је преглед меса на присуство трихинела део пост-мортем прегледа који врши
ветеринарски инспектор и/или овлешћени ветеринар.
Лабораторија која је саставни део објекта за клање може да обавља преглед меса
на трихинелу само за животиње које се кољу у самом објекту и где је осигурана потпуна
следљивост узорка и трупа животиње.
Захтев за упис у Регистар мора да садржи следеће податке:
-Пословно име / назив правног лица, седиште правног лица, контакт телефон
име и презиме одговорног лица, матични број, ПИБ, адреса електронске поште
Уз захтев се прилаже:
1. Списак лица који врше преглед меса у лабораторији
2. Важећа лиценца за ветеринаре који врше преглед меса , издата од стране
Ветеринарске коморе Србије, у форми фотокопије;
3. Сертификат о завршеној обуци прегледа меса на присуство трихинеле за лица
која врше преглед меса, у форми фотокопије
4. МА образац пријаве осигурања, издат од стране Централног регистра обавезног
социјалног осигурања, за све запослене са радним местом у лабораторији, у
форми фотокопије
5. Диплома о завршеној средњој стручној спреми, издат од стране средње школе,
за ветеринарске, лабораторијске и друге техничаре, у форми фотокопија
6. Изјаву одговорног лица да лабораторија учествује у међуабораторијском
испитивању и има задовољавајуће резултате у упоредним испитивањима или
проверама квалитета рада које организује национална референтна лабораторија
за методе које се употребљавају за откривање Trichinella spp. у месу;
7. Изјаву одговорног лица да ће се сви позитивни узорци слати у референтну
лабораторију да би се утврдила типизација врсте трихинеле у узорку који је
позитиван
8. Изјаву одговорног лица да ће лабораторија радити методама прописаним
правилником о нaчину и услoвима вршeњa службeнe кoнтрoлe живoтињa прe и
пoслe њихoвoг клaњa на присуство трихинеле у месу
9. Доказ о уплати републичке административне таксе :
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Финансијски издаци
Износ издатка

13.070,00 РСД

Сврха уплате

Административна такса

Назив и адреса
Буџет Републике Србије
Републичка административна примаоца
такса за решење по тарифном
Број рачуна
840-742221843-57
броју 67. став 2.
Модел и позив Број модела 97, позив на број: број
на број
општине на којој се врши уплата

Републичка административна
такса за решење по захтеву за
упис у Регистар правних лица
за обављање ветеринарске
делатности, односно у Регистар
предузетника који обављају
послове
ветеринарске
делатности
по тарифном броју 19.

Напомена

/

Износ издатка

1.660,00 РСД

Сврха уплате

Административна такса

Назив и адреса
Буџет Републике Србије
примаоца
Број рачуна

840-742221843-57

Модел и позив Модел 97, позив на број: број
на број
општине на којој се врши уплата
Напомена

/

