
Ветеринарски специјалистички институт ``Сомбор`` 

Предмет испитивања 

Врста 

испитивања 

и/или 

карактеристика 

која се мери 

(техника 

испитивања) 

Опсег мерења 

(где је 

примењиво) 

Референтни 

документ 

И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну 

Храна (млеко и производи од млека) 

Одређивање 

концентрације 

афлатоксина М1 

(0,005-1,25) 

µg/kg 
ВСИ СО ЛУ 63 

И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну 

Храна - месо и производи од меса - 

млеко и производи од млека - јаја и 

производи од јаја - масти - мед - риба и 

производи од рибе 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

колиформа - 

Техника бројања 

колонија 

 SRPS ISO 

4832:2014 

Храна - месо и производи од меса - 

млеко и производи од млека - јаја и 

производи од јаја - масти - мед - риба и 

производи од рибе 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

коагулаза 

позитивних 

стафилокока, 

техника 

употребом агара 

са плазмом 

кунића и 

фибриногеном 

 SRPS EN ISO 

6888-2:2009 

Храна - Mесо и производи од меса - 

Mлеко и производи од млека - Jаја и 

производи од јаја - Mасти - Mед - Риба и 

производи од рибе 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

β-глукорунидаза 

позитивних 

Escherichiae coli – 

Техника бројања 

колонија на 44°C 

помоћу 5-bromo-

4 - hloro-3 –idolil 

β- Dglukuronida 

/ 
SRPS ISO 16649-

2:2008 

Храна - Месо и производи од меса - 

Млеко и производи од млека - Јаја и 

производи од јаја - Масти - Мед - Риба и 

производи од рибе 

Хоризонтална 

метода за 

откривање и 

oдређивање броја 

Listeria 

monocytogenes и 

Listeria spp.- Део 

/ 
SRPS EN ISO 

11290-2:2017 



2: метода 

одређивања броја 

 

Хоризонтална 

метода за 

откривање и 

oдређивање броја 

Enterobacteriaceae 

– Део 2, техника 

бројања колонија 

/ 
SRPS EN ISO 

21528-2:2017 

И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње 

Храна и храна за животиње 

Хоризонтална 

метода за 

откривање и 

одређивање броја 

Enterobacteriaceae 

- Део 2: Метода 

бројања колонија 

 SRPS EN ISO 

21528-2:2017 

 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

квасаца и плесни, 

Део 2: Техника 

одређивање 

бројање колонија 

у производима 

чија је aw ≤ 0,95 

 SRPS ISO 21527-

2:2011 

 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

коагулаза - 

позизивних 

стафилокока 

Staphylococcus 

aureus и друге 

врсте- техника 

употребом агара 

по Berd Parkeru 

 SRPS EN ISO 

6888-1:2009 

 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

Clostridium 

perfringens, 

техника бројања 

колонија 

 SRPS EN ISO 

7937:2010 

Храна, Храна за животиње 

Хоризонтална 

метода за 

откривање, 

одређивање броја 

и серотипизацију 

 

SRPS EN ISO 

6579-1:2017 

изузимајући 

Анекс Д 



Salmonella - Део 

1: Откривање 

Salmonella spp. 

 

Хоризонтална 

метода за 

откривање и 

oдређивање броја 

Listeria 

monocytogenes и 

Listeria spp.- Део 

1: Mетода 

откривања 

 SRPS EN ISO 

11290-1:2017 

 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

микроорганизама 

– техника 

бројања колонија 

на 30°С 

 SRPS EN ISO 

4833-1:2014 

И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи 

Узорци са површина - Брисеви са 

радних површина, опреме, алата и 

површина трупова закланих животиња 

Хоризонтална 

метода за 

откривање, 

одређивање броја 

и серотипизацију 

Salmonella spp. - 

Део 1: 

Откривање 

Salmonella spp. 

/ 

SRPS EN ISO 

6579-1:2017 

изузимајући 

Анекс Д 

 

Хоризонтална 

метода за 

откривање и 

oдређивање броја 

Enterobacteriaceae 

– Део 2, техника 

бројања колонија 

/ 
SRPS EN ISO 

21528-2:2017 

 

Хоризонтална 

метода за 

одређивање броја 

микроорганизама 

– техника 

бројања колонија 

на 30°С 

/ 
SRPS EN ISO 

4833-1:2014 

 

Хоризонтална 

метода за 

откривање и 

oдређивање броја 

Listeria 

monocytogenes и 

/ 
SRPS EN ISO 

11290-1:2017 



Listeria spp.- Део 

1: метода 

откривања 

И-11.1 Микробиолошка и паразитолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње 

Храна - Месо домаћих и дивљих 

животиња и производи од месa 

Утврђивање 

присуства ларви 

Trichinella spiralis 

( метода 

компресије) 

/ Упутство^3) 

Храна - Месо домаћих и дивљих 

животиња и производи од меса 

Утврђивање 

присуства ларви 

Trichinella spiralis 

(метода вештачке 

дигестије ) 

/ Упутство^3) 

 

 

                                                                            

 


