СМЈЕРНИЦЕ ЗА УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ
РЕАЛИЗПВАОА ВИШЕГПДИШОЕГ ПРПГРАМА
КПНТРПЛЕ ПСТАТАКА ПЕСТИЦИДА У И НА
ХРАНИ БИЉНПГ И ЖИВПТИОСКПГ ПOРИЈЕКЛА

Мпстар, 2018. гпдине

СМЈЕРНИЦЕ ЗА УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕГПДИШОЕГ ПРПГРАМА КПНТРПЛЕ ПСТАТАКА
ПЕСТИЦИДА У И НА ХРАНИ БИЉНПГ И ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА
________________________________________________________________________________________________________

СМЈЕРНИЦЕ
ЗА УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ
РЕАЛИЗПВАОА ВИШЕГПДИШОЕГ
ПРПГРАМА КПНТРПЛЕ ПСТАТАКА
ПЕСТИЦИДА У И НА ХРАНИ БИЉНПГ И
ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА

Припремљенп уз ппдрщку USAID/Sweden FARMA II projekta

ИЗЈАВА П ПГРАНИЧЕОУ ПДГПВПРНПСТИ
Припрему пве публикације пмпгућиле су Америшка агенција за међунарпдни развпј (УСАИД) и Влада Краљевине
Шведске (Sweden). Ставпви изражени у пвпј публикацији пдражавају ставпве аутпра и не мпрају пдражавати ставпве
Америшке агенције за међунарпдни развпј (УСАИД), Владе Сједиоених Америшких Држава или Владе Краљевине
Шведске.

СМЈЕРНИЦЕ ЗА УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕГПДИШОЕГ ПРПГРАМА КПНТРПЛЕ ПСТАТАКА
ПЕСТИЦИДА У И НА ХРАНИ БИЉНПГ И ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА
________________________________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
СВРХА СМЈЕРНИЦА .............................................................................................................................. 4
ЗАКПНПДАВНИ ПКВИР ........................................................................................................................ 4
ДЕФИНИЦИЈЕ ПДРЕЂЕНИХ ТЕРМИНА ................................................................................................ 5
СТРАТЕГИЈЕ УЗПРКПВАОА .................................................................................................................. 6
Пбјективнп узпркпваое .................................................................................................................. 6
Селективнп узпркпваое ................................................................................................................. 6
Узпркпваое сумоивих узпрака...................................................................................................... 6
Српвпђеое узпркпваоа .................................................................................................................. 6
Узпркпваое на ппљппривреднпм газдинству .............................................................................. 7
Узпркпваое у месници ................................................................................................................... 7
Узпркпваое у клапници .................................................................................................................. 7
ППСТУПАК УЗПРКПВАОА .................................................................................................................... 8
НАЧИН УЗПРКПВАОА .......................................................................................................................... 9
НАЧИН УЗПРКПВАОА НА ПРИМЈЕРУ ............................................................................................... 11
Примјер 1: ...................................................................................................................................... 11
Примјер 2: ...................................................................................................................................... 12
УПИС ПБАВЕЗНИХ ППДАТАКА У ЗАПИСНИК П УЗПРКПВАОУ ........................................................ 13
СКЛАДИШТЕОЕ, ПАКПВАОЕ И ДПСТАВЉАОЕ УЗПРАКА .............................................................. 16
Анализа узпрака ............................................................................................................................ 17
Аналитишки извјещтаји.................................................................................................................. 18
Мјерна несигурнпст ....................................................................................................................... 18
АДМИНИСТРАТИВНЕ МЈЕРЕ .............................................................................................................. 21
ПРИЛПГ 1. ........................................................................................................................................... 22
Ппис прпизвпда – примјери пп категпријама впћа и ппврћа / велишина узпрка ................... 22
Прпизвпди пд житарица ............................................................................................................... 25
Прпизвпди живптиоскпг ппријекла ............................................................................................ 25
Прерађени прпизвпди .................................................................................................................. 26
ПРИЛПГ 2. ........................................................................................................................................... 27
Стандардни ппис узпрка (ССД) ..................................................................................................... 27

СМЈЕРНИЦЕ ЗА УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕГПДИШОЕГ ПРПГРАМА КПНТРПЛЕ ПСТАТАКА
ПЕСТИЦИДА У И НА ХРАНИ БИЉНПГ И ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА
________________________________________________________________________________________________________

СВРХА СМЈЕРНИЦА
Пве смјернице намијеоене су свим надлежним инспекцијским прганима укљушеним у
реализпваое Вищегпдищоег прпграма кпнтрпле пстатака пестицида у и на храни биљнпг
и живптиоскпг ппријекла БиХ, кап и приликпм спрпвпђеоа службених кпнтрпла.
Сврха је усппстављаое стандарднпг ппступка и плакщаваое
Вищегпдищоег прпграма кпнтрпле пстатака пестицида у БиХ.

реализације

У Смјерницама је ппближе пписанп сљедеће:
-

ппступак и нашин узпркпваоа;
хранa кпја се узпркује;
пакпваое и слаое узпрака;
испуоаваое пратеће дпкументације приликпм узпркпваоа;
ппдаци укљушени уз стандардни ппис узпрка;
нашин ппступаоа.

ЗАКПНПДАВНИ ПКВИР
Сви узпрци узети у сврху испитиваоа садржаја пстатака пестицида узимају се у складу с
пдредбама Правилника п метпдама узпркпваоа за спрпвпђеое службене кпнтрпле
пстатака пестицида у и на прпизвпдима биљнпг и живптиоскпг ппријекла („Службени
гласник БиХ“, брпј 78/12).
Усклађенпст се утврђује према Правилнику п максималним нивпима пстатака пестицида у
и на храни и храни за живптиое биљнпг и живптиоскпг ппријекла („Службени гласник
БиХ“, бр. 89/12 и 92/17), кпји садржава Уредбу (ЕЗ) 396/2005 п максималнп дпзвпљеним
кплишинама пстатака пестицида у храни/храни за живптиое биљнпг и живптиоскпг
ппријекла.
Агенција за безбједнпст хране Бпсне и Херцегпвине (у даљем тексту: Агенција) припрема и
кппрдинира Вищегпдищои прпграм у сарадои са Управпм Бпсне и Херцегпвине за
защтиту здравља биља и Канцеларијпм за ветеринарствп Бпсне и Херцегпвине, щтп је у
складу са шланпм 12. Правилника п максималним нивпима пстатака пестицида у и на
храни и храни за живптиое биљнпг и живптиоскпг ппријекла („Службени гласник БиХ“,
бр. 89/12 и 92/17) и у складу са Имплементаципнпм уредбпм Кпмисије п кппрдиниранпм
вищегпдищоем прпграму кпнтрпле Уније за псигураое усклађенпсти са максималним
нивпима пстатака пестицида кап и пцјену излпженпсти пптрпщаша пстацима пестицида у и
на храни биљнпг и живптиоскпг ппријекла.

4

СМЈЕРНИЦЕ ЗА УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕГПДИШОЕГ ПРПГРАМА КПНТРПЛЕ ПСТАТАКА
ПЕСТИЦИДА У И НА ХРАНИ БИЉНПГ И ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА
________________________________________________________________________________________________________

ДЕФИНИЦИЈЕ ПДРЕЂЕНИХ ТЕРМИНА
Максимални нивп пстатака пестицида (МДК) јесте највищи закпнски дпзвпљени нивп
кпнцентрације пстатака пестицида у или на храни и храни за живптиое.
Серија (ЛПТ) јесте кплишина хране кпја је дпстављена једнпкратнп и кпја има јединствене
карактеристике: ппријеклп, прпизвпђаш, спрта, мјестп пакпваоа, пзнаке, исппрушилац и сл.
Узпрак је једна или вище јединица из пппулације јединица. Репрезентативни узпрак намијеоен је
тпме да буде репрезентативан за серију – ЛПТ (групни узпрак итд.), у ппгледу садржаја пстатака
пестицида, а не нужнп других свпјстава.
Примарни узпрак је једна или вище јединица узетих с једнпг мјеста у серији (ЛПТ-у). Мјеста
узимаоа примарних узпрака ппжељнп је пдабрати слушајним пдабирпм. Брпј јединица кпје су
пптребне за примарни узпрак пдређује се на пснпви минималне велишине и брпја лабпратпријских
узпрака. Минимални брпј примарних узпрака дефинисан је у Табели 1. Правилника п метпдама
узпркпваоа за спрпвпђеое службене кпнтрпле пстатака пестицида у и на прпизвпдима биљнпг и
живптиоскпг ппријекла („Службени гласник БиХ“, брпј 78/12).
Групни узпрак је скуп примарних узпрака узетих из серије, здружених и дпбрп прпмијещаних.
Представља суму примарних узпрака. Стпга се за прпизвпде неживптиоскпг ппријекла у правилу
узпркује вище примарних узпрака кпји шине групни узпрак. За прпизвпде живптиоскпг ппријекла
(месп и месп живине) примарни узпрак сматра се еквивалентним групним узпркпм.
Јединица је најмаои засебни дип у серији, а кпји се узима за припрему примарнпг узпрка или
оегпвпг дијела. Јединице се пдређују на сљедећи нашин:

a) свјеже впће и ппврће - свакп цјелпвитп впће, ппврће или грпзд шине једну јединицу,
псим у слушају када су превище ситни;
б) велике живптиое или дијелпви или пргани - јединицу шини дип или цјелина
пдређенпг дијела живптиое или пргана;
ц) мале живптиое - јединицу шини цијела живптиоа или кпмплетан дип живптиое
или прган;
д) запакпвани материјали (храна) - јединице шине ппјединашна пакпваоа. Акп је
најмаое пакпваое врлп великп, узпркује се један узпрак кап групни узпрак. Акп су
најмаоа пакпваоа врлп мала, јединицу мпже шинити група пакпваоа;
е) ппщиљка у расутпм стаоу (bulk) и велика пакпваоа (нпр. башве, галпни) кпји су
ппјединашнп превелики да би се узимали кап примарни узпрци. Јединице се
припремају прибпрпм за узпркпваое.
Узпркпваое мпра пбављати службенп лице кпју држава пвласти за спрпвпђеое службене
кпнтрпле.
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СТРАТЕГИЈЕ УЗПРКПВАОА
Пбјективнп узпркпваое
Узимаое узпрака слушајним пдабирпм је планирана стратегија заснпвана на пдабиру
слушајнпг узпрка из пппулације (врсте прпизвпда) п кпјпј се дпстављају ппдаци. Насумишни
узпрак је узпрак кпји се узима у статистишкпј пбради какп би се приказали
репрезентативни ппдаци п врсти прпизвпда кпји се анализира. У мпнитпрингу – узпрци се
узимају без специфишнпг циљаоа на ппједине прпизвпде или прпизвпђаше за кпје се
сматра да би мпгли бити неусклађени.
Селективнп узпркпваое
Планирана стратегија кпја се заснива на пдабиру узпрка из пптпппулације (или шещће из
субпппулација) пппулације (врста прпизвпда) п кпјпј се дпстављају ппдаци. Узпркпваое је
намјернп пристраснп и усмјеренп је на пдређене прпизвпде или прпизвпђаше.
Пптпппулације се мпгу или не мпрају пдредити на пснпву ризика. Спецификација
пппулације "виспкпг ризика" пптише пд наушне студије или претхпдне анализе и
инфпрмација других регија или земаља. Узпркпваоа се мпже али не мпра пбављати
слушајним пдабирпм. Нпр., узимају се прпизвпди из држава гдје је у прпщлим кпнтрплама
нађенп прекпрашеое МДК-а за пдређене прпизвпде.
Узпркпваое сумоивих узпрака
Тп је пдабир ппјединашнпг узпрка ради пптврде или пдбијаоа сумое на неусклађенпст.
Српвпђеое узпркпваоа
Узрпкпваое за дпказиваое садржаја резидуа пестицида (активних супстанци) мпже
бити: пбјективнп, циљанп (селективнп) или суспектнп.
У правилу, сва узпркпваоа кпја се пднпсе на реализпваое Вищегпдищоег прпграма
кпнтрпле пстатака пестицида у и на храни биљнпг и живптиоскпг ппријекла БиХ пбављају
се слушајним пдабирпм (пбјективнп).
Узпркпваое прпизвпда из наципналнпг дијела прпграма пбавља се метпдпм слушајнпг
пдабира, циљаним узпркпваоем и узпркпваоем сумоивих узпрака.
Приликпм узпркпваоа хране биљнпг ппријекла пптребнп је пбавити узпркпваое на
мјестима на кпјима су дпступне щтп веће серије (цјелпвите щарже) – централна
дистрибутивна складищта, велетржнице, хладоаше, те у прпдавницама тргпвашких центара
и на тржницама. Тп знаши да се узима узпрак из разлишитих кутија (с истим брпјем
щарже/рпкпм упптребе), акп се узпркује у прпдавницама, хладоашама, складищтима,
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привременим мјестима складищтеоа, мјестима пакпваоа и на ппљппривредним
газдинствима.
Ппнекад су прпизвпди стављани у кутије/гајбе/дрвене гајбе за малппрпдају пп реду пп
кпјем су брани у ппљу, щтп знаши да, акп бисте узели све јединице кпје сашиоавају узпрак
са истпг мјеста у кутији/гајби/дрвенпј гајби, узпрак не би бип репрезентативан за цијелу
щаржу у прпдаји. Репрезентативни узпрак мпжете дпбити такп да узмете ппјединашне
јединице (кпмаде впћа/ппврћа/пакпваоа) са разлишитих мјеста кап нпр.:
•
•
•

из нептвпрених кутија исппд,
из разлишитих слпјева унутар кутије,
са лијеве и десне стране кутије.

Кпнтаминација и квареое узпрака мпрају се спријешити у свим фазама будући да утишу на
резултате анализе.
Узпркпваое на ппљппривреднпм газдинству
Узпрци на ппљппривреднпм газдинству узимају се накпн жетве или бербе, а прије
дистрибуираоа на тржищте. Узпрци се узимају самп пд прпизвпда намијеоених за
тржищте. Тп мпгу бити узпрци из складищта, спртирнице, мјеста пакпваоа, већ пакпваних
прпизвпда прије стављаоа на тржищте, камипна спремнпг за даљу дистрибуцију
прпизвпда и сл.
Узпркпваое у месници
При узимаоу узпрака маснпг ткива гпведа мпгу се узети дијелпви меса кап щтп су нпге,
пдресци са кпстима, пдресци такп да се узме цијела јединица или дијелпви цијеле
јединице (или цијелих јединица) тамп гдје се маст не мпже пбрезати (најмаое 2 kg).
Акп се са дијелпва меса гпведа кап щтп су нпге, пдресци са кпстима и пдресци видљива
маст мпже пбрезати, пнда се узима пбрезана маст са јединице меса (минималнп 0,5 kg).
Јединице меса треба да буду узете са најмаое три мјеста прибпрпм за узпркпваое.
Узпркпваое у клапници
При узимаоу узпрака мпрају се ппщтпвати пснпвна хигијенска правила, тј. прије свакпг
узимаоа узпрка треба ппрати руке, а у клапници за сваки узпрак кпристити шист нпж.
Узети узпрак треба ппхранити у пдгпварајућу амбалажу, те га затим ставити у сигурнпсну
кесу.
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Приликпм клаоа гпведа, мпже се узети, са цијелпг или ппла трупа, бубрег, абдпминална
или ппткпжна маст из једне живптиое (минималнп 0,5 kg).
Такпђе, мпже се пбрезати видљива маст са дијелпва меса гпведа кап щтп су нпге, пдресци
са кпстима и пдресци (узети минималнп 0,5 kg пбрезане масти) или се узме цијела
јединица или дијелпви цијеле јединице (или цијелих јединица) тамп гдје се маст не мпже
пбрезати (најмаое 2 kg).
Јединице меса треба да буду узете са најмаое три мјеста прибпрпм за узпркпваое.
Јединицу шине дип или цјелина пдређенпг дијела живптиое или пргана. За припрему
јединица дијелпви живптиое или пргани се мпгу резати.
Узпрци маснпг ткива треба да буду узети пд живптиоа кпје се мпгу идентификпвати и кпје
су прегледане и прпглащене хигијенски исправним за јавну пптрпщоу.
Узпрци се пакују у щирпке пластишне ппсуде/пластишне кесе пднпснп у амбалажу каква се
кпристи за службене кпнтрпле.

ППСТУПАК УЗПРКПВАОА
Пснпвни принципи
За храну кпја се узпркује пптребнп је при узимаоу узпрака пднпснп у инспекцијскпм
ппступку кпнтрплпм сљедивпсти дпказати ппријеклп узпркпване хране (земља ппријекла),
а кпд дпмаћих прпизвпда примарнпг прпизвпђаша. Врлп је важнп прикупити све ппдатке п
узпрку у тренутку оегпвпг узимаоа. Ппдатке пбавезнп треба унијети у записник п
узпркпваоу.
Репрезентативнпст узпрка
Службенп узпркпваое пбавља инспектпр. Дпбијени службени узпрак мпра бити
репрезентативан за ЛПТ/серију у ппгледу садржаја пстатака пестицида, а не нужнп других
свпјстава.
Дпбијени закљушак п таквпм узпрку биће репрезентативан и пднпсиће се на цијелу серију.
Увијек се узпркује храна истпг ЛПТ-а (исте серије). Свака серија се узпркује засебнп.
Приликпм узпркпваоа хране, у сврху службене кпнтрпле, кпја није лакп кварљива (нпр.
дјевишанскп маслинпвп уље, прерађена храна на бази житарица за дпјеншад и малу дјецу)
пптребнп је узети три истпвјетна узпрка: службени узпрак, референтни узпрак и узпрак за
дпдатнп струшнп мищљеое кпји се пставља странци.
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Такви узпрци треба да буду унутар рпка упптребе и у дпбрпм стаоу приликпм дпстављаоа
у лабпратприју.

НАЧИН УЗПРКПВАОА
1. Дефинищите велишину ваще серије.
2. Прпвјерите да ли су све кутије, гајбе, дрвене гајбе, кесе, пакети исте пзнаке
серије/датума прпизвпдое. Прпвјерите да ли има знакпва квареоа хране,
труљеоа или плијесни (такву храну не узпркујте).
3. Пдредите према Табели 1. брпј примарних узпрака (мјеста у серији гдје ћете
пбавити узпркпваое). Примарни узпрци мпрају имати дпвпљан брпј
јединица/материјала какп би се мпгап сашинити тражени лабпратпријски узпрак.
4. Прпвјерите према табелама 3. и 4. Правилника п метпдама узпркпваоа за
спрпвпђеое службене кпнтрпле пстатака пестицида у и на прпизвпдима биљнпг
и живптиоскпг ппријекла („Службени гласник БиХ“ брпј 78/12) (у даљем тексту:
Правилник) кплика је минимална велишина лабпратпријскпг узпрка.
5. Приступите узпркпваоу групнпг узпрка: пазите да сваки узпрак има и минималан
брпј јединица и минималну масу – ПБА УСЛПВА МПРАЈУ БИТИ ЗАДПВПЉЕНА (У
слушају узпрака живптиоскпг ппријекла, дпстављају се узпрци прпписане масе).
Узпрак мпже имати масу већу пд прпписане, али не смије имати маоу. Истп такп
брпј јединица мпже бити већи пд прпписанпг, али не смије бити маои. Акп за
неке прпизвпде није наведен брпј јединица већ самп пптребна маса узпрка (кап
нпр. за јагпду, пщеница у зрну, пасуљ), пптребнп је дпставити наведену
прпписану масу узпрка без пбзира кпликп тај узпрак има јединица (брпј јединица
је неважан, важнп је самп дпставити узпрак прпписане масе).
ШEMA УЗПРКПВАОА ЗA БИЉНЕ ПРПИЗВПДE, JAJA И МЛИЈЕЧНЕ ПРПИЗВПДЕ
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Лот и примарни узорци било којег другог
производа 1,3,5,10 или 15 примарних узорака узетих
из једнаког броја насумице одабраних мјеста (види
табеле 1, 4 и 5)

Напоменa: примарни узорци
комбинују се како би се формирао
групни узорак

Јединице кпје садрже групни узпрак
Наппменa: гдје се лабпратпријски узпрци припремају директнп са лптa, групни узпрак је кпнцептуални збир
лабпратпријских узпрака

Лабораторијски узорак
(један или више)

Дијелови који се не
анализирају

Дјелимично припремљен аналитички
узорак

Потпуно припремљен аналитички
узорак

Aналитички дио (један или
више)

ШЕМА УЗПРКПВАОА ЗА МЕСП И ЖИВИНУ

Лот и примарни узорци сумњивог меса или живине:
примарни узорци узети са више случајно одабраних
мјеста (види тебеле 1, 2 и 3)

Напомена: сваки примарни узорак се
третира као засебан групни узорак

Лот и примарни узорци несумњивог меса или перади: 1
примарни узорак узет са случајно одабраног мјеста (види
табеле 1 и 3)

Напомена:
примарни узорак се
третира као групни
узорак

Јединицa/e који/e обухватају групни узорак

Лабораторијски узорак (један
или више)

Дијелови који се не
анализирају

Дјелимично припремљен аналитички
узорак
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Потпуно припремљен аналитички
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Aналитички дио (један или
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НАЧИН УЗПРКПВАОА НА ПРИМЈЕРУ
Примјер 1:
Узимате узпрке на тржници. У гајбама се налази 200 kg крпмпира. Кпликп крпмпира треба
да узмете и какп?
1. Прпвјерити да ли се ради п истпј спрти, дпбављашу итд.
2. У Табели 1. Правилника прпписан је минимални брпј примарних узпрака из ЛПТ-а
Тежина серије, у kg
Серија
oд 200

<50

3

50 – 500

5

>500

10

kg

3. Пптребнп је са пет мјеста у серији узети примарне узпрке
4. У Табели 4. дефинисан је ппис примарних узпрака и велишина лабпратпријских
узпрака
Примарни прпизвпди биљнпг ппријекла

1.

1.1.

1.2

Све свјеже впће
Све свјеже ппврће, укљушујући крпмпире и щећерну репу и искљушујући љекпвитп и зашинскп
биље

Свјежи ситнији
прпизвпди
јединице
генералнп < 25 г

Бпбице, гращак,
маслине

Свјежи
прпизвпди

Јабуке, наранче

Цијеле јединице или пакпваоа,
или јединице узете прибпрпм за
узпркпваое

1 kg

Цијеле јединице

1 kg
(најмаое 10
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средое
велишине,
јединице
генералнп пд 25 г
дп 250 г

1.3.

Свјежи крупнији
Зеље, краставци,
прпизвпди,
грпжђе (у
јединице
грпздпвима)
генералнп > 250 г

јединица)

Цијела јединица/е

2 kg
(најмаое пет
јединица)

Пдгпвпр: Са пет мјеста у серији узимају се примарни узпрци (из пет гајби). Са свакпг пд
тих мјеста узимају се пп два крпмпира, јер минимална прпписана маса за
лабпратпријски узпрак = 10 крпмпира кпји шине минималнп 1 kg.
Примјер 2:
Према плану, треба дa узмете узпрак пилећег меса (батаци или другп тамнп месп). У
месници имате на распплагаоу пкп 30 kg меса. Кпликп јединица треба да узмете и кпликп
су тещке?
1. Правилникпм је у дефиницији групнпг узпрка прпписанп да је за месп и живину
примари узпрак = групни узпрак
Минимални брпј
примарних узпрака кпји
се узимају из серије
а) Месп и живина
Серија кпја није сумоива

1
Пдређена према Табели
2

Сумоива серија
б) Други прпизвпди

Узима се један примарни узпрак кпји је уједнп и групни узпрак. Оегпва велишина
пдређена је Табелпм 3. Правилника
4.

Месп живине
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Наппмена:
За пбављаое анализе на пстатке пестицида раствпрљиве у мастима узпрци се узимају у
складу са дпље наведенпм ташкпм 5.
4.1.

Птица, већег трупа
>2 kg

4.2. Птица, средое
велишине трупа
500 г – 2 kg
4.3.

Птица, малпг трупа
<500 г

0,5 kg
Ћурка, гуска,
накпн
пијетап, кппун Батаци, нпге и псталп тамнп месп
пдстраоеоа кпже
и патка
и кпстију
Кпкпщи,
Бутине, нпге и псталп тамнп
бисерка,
месп са најмаое 3 птице
млади пилићи
Препелица,
гплуб

Дијелпви птица
4.4. свјежи, пхлађени,
Нпге,
смрзнути, запакпвани шетвртине,
за тргпвину на малп
груди и крила
или за велепрпдају

Најмаое 6 птица

Запакпване јединице или
ппјединашне јединице

0,5 kg
накпн
пдстраоеоа
кпже и кпстију
0,2 kg мищићнпг
ткива
0,5 kg
накпн
пдстраоеоа кпже
и кпстију

Закљушнп: узима се један примарни узпрак кпји је уједнп и групни узпрак а сашиоавају
га батаци/карабатаци пд најмаое три птице, а шија тежина мпра бити најмаое 0,5 kg.
Пвдје ПАЗИТИ: Узпрци кпји нису претхпднп пакпвани.
Врлп је важнп прикупити све дпступне инфпрмације п прпизвпду кпји није претхпднп
пакпван. Акп ће у узпрку бити прпнађен недпзвпљени пстатак, инспектпру ће бити
пптребна та инфпрмацију какп би спрпвеп пдгпварајући даљи ппступак.
Пптребне инфпрмације укљушују: име прпизвпђаша и пуну адресу, брпј серије (ЛПТ-а), рпк
упптребе и евентуалнп датум прпизвпдое.

УПИСИВАОЕ ПБАВЕЗНИХ ППДАТАКА У ЗАПИСНИК П
УЗПРКПВАОУ
Стандардни ппис узпрка
Записник п узпркпваоу мпра садржавати ппдатке у складу са стандардним пписпм узпрка
(SSD-Standard Sample Description) кпји је израдила Еврппска агенција за безбједнпст хране
(ЕFSA). Један примјерак записника пставља се кпд субјекта у ппслпваоу са хранпм кпд
кпјег је пбављенп узпркпваое.
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Према ЕFSA-инпм упутству Reporting data on pesticide residues in food and feed according to
Regulation (EC) No 396/2005, у табелу се унпсе ппдаци какп слиједи:
Шифра узпрка
Шифра узпрка извпди се из ппдатака п мјесту узпркпваоа (ентитет/Бршкп Дистрикт БиХ,
град), врсти прпизвпда и реднпм брпју узпрка.

Земља ппријекла прпизвпда
Уписати државу ппријекла прпизвпда, а не државу у кпјпј је прпизвпд пакпван или
препакпван (нпр. Хрватска, Шпанија, Италија итд.).
За храну кпја се узпркује на тржищту пптребнп је при узпркпваоу пднпснп у
инспекцијскпм ппступку кпнтрплпм сљедивпсти дпказати ппријеклп хране (земља
ппријекла), а за храну из дпмаће прпизвпдое назив примарнпг прпизвпђаша.
У записник п узпркпваоу пптребнп је пбавезнп унијети ппдатак п земљи ппријекла или
примарнпм прпизвпђашу.
Назив прпизвпда (прпизвпд текст, прпизвпд кпд)
Уписати назив узпркпванпг прпизвпда (брпкула, крущка, диоа, итд.).
Маркетинщкп име прпизвпда
Навести маркетинщкп име прпизвпда (акп ппстпји).
Пптпуни ппис прпизвпда
Слпбпдним текстпм детаљнп и шиткп пписати узпркпвани прпизвпд. Пптребнп је навести
дпдатне инфпрмације п прпизвпду кап щтп су нашин пакпваоа (нпр. кпнзерва, флаща,
кеса), да ли је прпизвпд узпркпван у расутпм стаоу, незапакпван, претхпднп запакпван
(препакпван), спецификпвати врсту пакпваоа, материјал у кпји је бип пакпван (нпр.
пластика, папир, дрвп), назнашити спрту, класу, брпј щарже, изглед прпизвпда и све пстале
инфпрмације кпје би мпгле бити знашајне.
Нашин прпизвпдое
Навести једну пд сљедећих мпгућнпсти:
-

Екплпщка (прганска) прпизвпдоа – на етикети или декларацији прпизвпд мпра
имати знак екплпщке прпизвпдое;
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-

Прпизвпдоа кпја није екплпщка (прганска) – прпизвпд нема никакав знак, те на
декларацији није наведенп да се ради п пдређенпј врсти прпизвпдое, нпр.
прганскпј;

-

Интегрисана прпизвпдоа;

-

Метпда прпизвпдое није ппзната.

Третман прпизвпда (пбрада прпизвпда)
С пбзирпм на нашин пбраде, прпизвпди мпгу бити прерађени и непрерађени. Стпга је
пбавезнп у ппље пбрада ппдатака уписати сљедеће изразе наведене у навпдницима за:
„НЕПРЕРАЂЕН“ – пднпси се на прпизвпд кпји је сирпв, свјеж и
непрерађен (нпр. јабука, јагпда, цијелп зрнп пщенице).
Непрерађени
прпизвпд
„ЗАМРЗНУТ“ – пднпси се на сирпв, замрзнут и непрерађен узпрак (нпр.
замрзнуте култивисане гљиве, впће, ппврће и маснп ткивп гпведа).
„МЉЕВЕОЕ – непрерађенп бращнп“ – ппдразумијева бращнп
дпбијенп пд цијелпг зрна (интегралнп бращнп). Пднпси се на пщеницу
у зрну.
Прерађени
прпизвпд

„ПРПИЗВПДОА УЉА“ – пднпси се на дјевишанскп маслинпвп уље.
„ПРЕРАЂЕНИ ПРПИЗВПД“ – пднпси се на прелазну храну за дјецу на
бази житарица.

Гпдина, мјесец и дан узпркпваоа
Уписати дан, мјесец и гпдину узпркпваоа.
Назив прпграма
Нпр. ''Пперативни план мпнитпринга пстатака пестицида у и на храни биљнпг и
живптиоскпг ппријекла у БиХ за 2018. гпдину''
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Мјестп узпркпваоа
У ппље „мјестп узпркпваоа“ пбавезнп треба уписати мјестп у прпдајнпм ланцу гдје је
узпрак узет (нпр. велепрпдаја, малппрпдаја, дистрибуција: тргпвинпм на великп и малп,
на ппљу ппслије жетве или бербе, на мјесту пакпваоа, у месници, у клапници, складищту,
камипну, у спртирници). Навести такпђе детаљније тип прпдајнпг мјеста нпр. тргпвашки
центар, маоа прпдавница, тржница, или нещтп другп (спецификпвати акп је другп).
Приликпм узимаоа узпрка у пбјектима за прпизвпдоу, прераду и складищтеое прпизвпда
живптиоскпг ппријекла кап и трансппрта те клапница, пптребнп је у записник уписати
Пдпбрени брпј пбјекта / Ветеринарски кпнтрплни брпј и брпјеве пбјеката и газдинства с
кпјег живптиое пптишу.

СКЛАДИШТЕОЕ, ПАКПВАОЕ И ДПСТАВЉАОЕ
УЗПРАКА
Складищтеое узпрака
Држите узпрке пдвпјенп једне пд других и даље пд кпнтаминаната кап щтп су пестициди,
средства за шищћеое и друга храна.
Пптребнп је ускладищтити узпрке убрзп накпн узпркпваоа, а прије слаоа у лабпратприју.
Сваки узпрак кпји је бип узет из фрижидера треба држати у фрижидеру, а сваки узпрак
узет из замрзиваша треба да буде складищтен у замрзивашу. Сви прпизвпди кпји се
складищте мпрају бити дпбрп защтићени (нпр. замптани) прије складищтеоа такп да не
дпђе дп међуспбне кпнтаминације.
Пакпваое
Узпрке би требалп пставити у оихпвпм пригиналнпм пакпваоу (акп је мпгуће), али их
истп такп треба ставити у шисте, пластишне кесе/пластишне кутије. Кесе или кутије са
узпрцима мпрају бити накпн тпга пакпване у врлп јаке, шисте картпнске кутије или шврсте
натрпн вреће, запешаћене и јаснп пзнашене.
Пакпваоа ппјединашних узпрака мпрају бити защтићена пд пщтећеоа приликпм
трансппрта, при шему нарпшиту пажоу треба ппсветити тпме да се ппјединашни узпрци
међуспбнп не дпдирују – тп је ппсебнп важнп за ппщиљке кпје садрже впће.
Квареое приликпм трансппрта треба избјећи – свјеже узпрке треба држати на хладнпм, а
смрзнути узпрци мпрају пстати смрзнути те је пптребнп кпристити пренпсне фрижидере и
улпщке за пренпсне фрижидере какп би се трансппртпвали хлађени или смрзнути узпрци.
Кутије треба пакпвати такп да су лакщи узпрци на врху, а тежи на дну.
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Кутије треба јаснп пзнашити какп бисте били сигурни да ће при трансппрту бити
ппстављене на исправан нашин (кпја страница мпра бити гпре). На сппљащоем дијелу
кутије пзнашите кпје узпрке пна садржи какп бисте плакщали запримаое узпрака у
лабпратприју.
Дпстављаое узпрака
Узпрци мпрају стићи на свпје пдредищте у дпбрпм стаоу и дп ппднева сљедећег дана
накпн узпркпваоа.
Узпрци у лабпратприји за анализу прпизвпда биљнпг ппријекла мпрају стићи најкасније 24
шаса пд времена узпркпваоа.
Узети узпрци живптиоскпг ппријекла дпстављају се исти дан (ппхраоени на + 4°C) или
други дан у режиму хлађеоа.
Анализа узпрака
Лабпратприја кпјa спрпвпди анализе узпрака мпра бити акредитпвана према нпрми BAS
EN ISO/IEC 17025.
Узпрци се мпрају анализирати примјенпм акредитпване метпде за кпмбинације активна
супстанца/прпизвпд из Вищегпдищоег прпграма кпнтрпле пстатака пестицида у и на
храни биљнпг и живптиоскпг ппријекла у БиХ. Узпрци се мпрају анализирати у складу са
дефиницијама пстатака утврђеним у Правилнику п максималним нивпима пстатака
пестицида у и на храни и храни за живптиое биљнпг и живптиоскпг ппријекла („Службени
гласник БиХ“, бр. 89/12 и 92/17).
Узпрци за прерађену храну за дјецу на бази житарица мпрају се анализирати у складу с
пдредбама анекса VI и VII Правилника п прерађенпј храни на бази житарица и храни за
бебе за дпјеншад и малу дјецу („Службени гласник БиХ“, брпј 86/13).
Лабпратприје треба да имају на распплагаоу акредитпване мултирезидуалне и
ппјединашне метпде за пдређиваое пстатака пестицида у прпизвпдима пп
Вищегпдищоем прпграму у складу са захтјевима дпкумента SANTE/11945/2015:
- за пестициде кпји су укљушени у оихпв дјелпкруг анализа и да имају пптпунп
дпкументпване Стандардне пперативне ппступке (СПП), укљушујући и ппдатке п
ппвратним резултатима квантификације,
- пбавезнп ппдвргнуте међунарпднпм тесту струшнпсти - Proficiency test (PT),
- да су акредитпване у складу са стандардпм ISO 17025.
Извјещтаваое резултата и границе псјетљивпсти аналитишких уређаја/метпда мпрају бити
у складу са смјерницама дпкумента Guidance document on analytical quality control and
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method validation procedures for pesticides residues analysis in food and feed
(SANTE/11813/2017 Supersedes SANTE/11945/2015 Implemented by 01/01/2018).
Анализа узпрака (прерађени прпизвпди)
Акп умјестп цијелпг зрна пщенице у лабпратприју буде дпстављенп бращнп пд цијелпг
зрна пщенице (интегралнп), у анализи се примјеоује фактпр прераде. Акп није дпступан
ппсебан фактпр прераде за бращнп пд цјелпвитпг зрна пщенице (интегралнп), мпже се
примијенити задати фактпр 1.
При анализи дјевишанскпг маслинпвпг уља, акп није дпступан ппсебан фактпр прераде,
примјеоује се задати фактпр 5 за супстанце раствпрљиве у мастима, узимајући у пбзир
стандардни принпс прпизвпдое маслинпвпг уља пд 20 %, дпк за супстанце кпје нису
раствпрљиве у мастима треба примијенити задати фактпр прераде 1.
Аналитишки извјещтаји
Аналитишки извјещтаји пбавезнп мпрају садржавати сљедећа ппља:


















брпј аналитишкпг извјещтаја;
брпј узпрка из записника;
датум и вријеме када је узпрак запримљен у лабпратприју;
датум ппшетка анализе узпрка;
датум заврщетка анализе;
врста прпизвпда;
активне супстанце на кпје се узпрак анализира;
LOQ – граница пдређиваоа за сваку активну супстанцу;
МДК за активне супстанце кпје су изнад LOQ (пбавезнп написати важећи МДК);
да ли је анализирана цијела дефиниција пстатка (щта је ташнп анализиранп);
кпје су активне супстанце анализиране тзв. single метпдпм;
ппдатке п лабпратприји кпја је пбавила анализу (назив и адреса);
врсту метпде кпја је кприщћена (назив метпде са назнакпм да ли је валидирана или
акредитпвана);
ппдатке п пдгпвпрним лицима у лабпратприји кпја је пдпбрила извјещтај;
резултат анализе у mg/kg;
исказану мјерну несигурнпст;
да ли је прекпрашеое МДК вриједнпсти унутар мјерне несигурнпсти.

Мјерна несигурнпст
Ради усклађиваоа са смјерницама ЕУ п метпди прпвјере и кпнтрпле квалитета ппступака
за анализу пстатака пестицида у храни и храни за живптиое (Guidance document on
analytical quality control and method validation procedures for pesticides residues analysis in
food and feed (SANTE/11813/2017), приликпм спрпвпђеоа мпнитпринга, лабпратприје
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треба да узму у пбзир мјерну несигурнпст при утврђиваоу прекпрашеоа максималних
нивпа пстатака пестицида (МДК).
Мјерна несигурнпст се пднпси на ташнпст кпја се ппстиже при мјереоу кпнцентрације
(нивпа пстатака) пестицида у узпрку кпји се анализира. Мјерна несигурнпст пписује расппн
пкп нађенпг резултата унутар кпјег мпжемп пшекивати да ће се налазити права вриједнпст
у складу са дефинисанпм вјерпјатнпћпм (нивппм ппузданпсти), щтп не знаши да се
изражава билп каква сумоа везана уз присуствп или идентитет пстатка пестицида кпји се
мјери. Ппстпје ппсебне прпвјере кпје пптврђују идентитет пестицида а засниваjу сe на
хемијским карактеристикама специфишним за сваки пестицид кпји се анализира.
Акп се пд нађених вриједнпсти прекпрашеоа МДК пдузме мјерна несигурнпст у складу са
смјерницама SANTE, а препстале кплишине су маое пд МДК, пнда су прекпрашеоа
вриједнпсти МДК унутар мјерне несигурнпсти. Важнп је наппменути да се смјернице ЕУ п
примјени 50% мјерне несигурнпсти пднпсе самп на праћеое и спрпвпђеое мпнитпринга
и предузимаое мјера – службене кпнтрпле, али не и на анализе изврщене пд стране или
у име тргпвашких тијела.

МДК

(i)
Резултат+U
изнад МДК

(iii)
Резултат<МДК
али
МДК унутар U

(ii)
Резултат>МДК
али
МДК унутар U

(iv)
Резултат+U<МДK

Илустрација пднпсa измјерене вриједнпсти, пшекиване несигурнпсти и МДК-a

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:
Инспектпр не мпже забранити стављаое на тржищте хране кпја је у складу са МДК-пм
прпписаним Правилникпм. Стпга резултат мпра увијек имати исказану прпщирену
мјерну несигурнпст. Тек акп је пдузимаоем мјерне несигурнпсти пд дпбијенпг мјереоа
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резултат > МДК, прпизвпд се забраоује на тржищту и сматра неусклађеним, щтп нужнп
не знаши да су пптребне мјере пппзива (зависи пд прпцјене ризика).

РЕЗУЛТАТ = x +/- U
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АДМИНИСТРАТИВНЕ МЈЕРЕ
Акп су аналитишки резултати ппказали прекпрашеое највищих прпписаних нивпа пстатака
пестицида, пптребнп је предузети даље мјере:
мјера уппзпреоа у фпрми дпстављаоа дпписа увпзнику и дистрибутеру с
аналитишким извјещтајем п узпрку акп је прекпрашеое МДК унутар мјерне
несигурнпсти и узпрак се сматра усклађеним,
забрана прпмета и ппвлашеое прпизвпда (прекпрашеое МДК укљушујући и мјерну
несигурнпст, узпрак је неусклађен),
пппзив и ппвлашеое хране (акп је прпцјена ризика ппказала да ппстпји ризик за
пптрпщаше).
Мпгуће је наредити и дпдатне мјере кап щтп су:
даље узпркпваое хране кпје пбавља субјекат у ппслпваоу са хранпм, пднпснп
хранпм за живптиое са ппвећанпм ушесталпщћу у слушају прекпрашеоа МДК или
сумое на прекпрашеое МДК,
ппјашане кпнтрпле кпд субјеката са хранпм
неусклађени/здравственп неисправни узпрци,

кпд

кпјег

су

нађени

циљанп узпркпваое и узпркпваое сумоивих узпрака када ппстпји сумоа,
уклаоаое неусклађенпсти утврђених службенпм кпнтрплпм,
привремена забрана прпизвпдое и стављаое на тржищте хране,
пријава у систем брзпг узбуоиваоа за храну и храну за живптиое (RASFF),
мјере у складу са Закпнпм п фитпфармацеутским средствима Бпсне и Херцегпвине
(„Службени гласник БиХ“, брпј 49/04) у слушају неправилне/недпзвпљене примјене
средства за защтиту биља,
пстале мјере.
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ПРИЛПГ 1.
Ппис прпизвпда – примјери пп категпријама впћа и ппврћа / велишина узпрка
Сваки узпрак мпра бити пд исте спрте, истпг ппријекла, брпја щарже/рпка упптребе.
Акп је икакп мпгуће, свака јединица прпизвпда у расутпм стаоу кпја сашиоава узпрак треба да буде узета из разлишитих
кутија акп су брпјеви щаржи и псталп исти.
Узпрак мпра садржавати минималан брпј јединица и дпстићи минималну масу, инаше га лабпратприја не мпра
прихватити.
Минимална
маса (уз
Минималан брпј
пбавезан
јединица
брпј
минималних
јединица)

Редни
брпј

Прпизвпд

1.

Јабука

10 јабука

2.

Крущка

3.

Тип

Врста хране

1 kg

Свјеже

Лакп кварљива

10 јабука

1 kg

Свјеже

Лакп кварљива

Пприлук

5 јединица

2 kg

Свјеже

Лакп кварљива

4.

Зелена салата

5 главица

2 kg

Свјеже

Лакп кварљива

5.

Брпкула

5 јединица

2 kg

Свјеже или
смрзнутп

Лакп кварљива
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Биљещке

Узимати самп
цијеле плпдпве,
непгуљене.
Узимати самп
цијеле плпдпве,
непгуљене.
Узимати самп
цијеле плпдпве,
непгуљене.
Узимати самп
цијеле главице,
неппране.
Узимати
самп
цијеле
плпдпве.
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6.

Јагпдишастп впће

кпликп стане у 1
kg

1 kg

Свјеже или
смрзнутп

Лакп кварљива

7.

Краставци

10 јединица

1 kg

Свјеже

Лакп кварљива

8.

Банане

10 јединица

1 kg

Свјеже

Лакп кварљива

9.

Шљива

кпликп стане у 1
kg

1 kg

Свјеже или
смрзнутп

Лакп кварљива

10.

Парадајз

10 парадајза

1 kg

Свјеже

Лакп кварљива

11.

Наранча

10 јединица

1kg

Свјеже

Лакп кварљива

12.

Мрква

10 јединица

1 kg

Свјеже или
смрзнутп

Лакп кварљива

13.

Главати купус

5 јединица

2 kg

Свјеже

Лакп кварљива

Мпгу се узети и
смрзнути
цијели
плпдпви.
Узимати
самп
цијеле
плпдпве.
Мпгу се узети и
смрзнути
цијели
плпдпви.
Узимати самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле
плпдпве.
Мпгу се узети и
смрзнути
цијели
плпдпви.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле
плпдпве.
Мпгу се узети и
смрзнути
цијели
плпдпви.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.

10 јединица

1 kg

Свјеже

Лакп кварљива

Узимати

14.

23

самп
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Паприка

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Целер кпрјенащ

цијеле плпдпве.

5 јединица

2 kg

Свјеже

Лакп кварљива

5 јединица

2 kg

Свјеже

Лакп кварљива

10 јединица

1 kg

Патличан

5 јединица

2 kg

Свјеже

Диое

5 јединица

2 kg

Свјеже

Култивисане гљиве

10 јединица

1 kg

Свјеже

Карфипл

5 јединица

2 kg

Свјеже или
смрзнутп

Лук

10 јединица

1 kg

свјеже

Киви

10 јединица

1 kg

свјеже

Махунарке (пасуљ,
гращак)

кпликп стане у 1
kg

1 kg

Свјеже,
смрзнутп
или сущенп

Стпнп грпжђе
Грејп

Свјеже

Лакп кварљива
Лакп кварљива
Лакп кварљива
Лакп кварљива
Лакп кварљива

21.

22.
23.

24.

24

Лакп кварљива
Лакп кварљива

Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле
плпдпве.
Мпгу се узети и
смрзнути
цијели
плпдпви.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле плпдпве.
Узимати
самп
цијеле
плпдпве.
Мпгу се узети и
смрзнути
цијели
плпдпви.
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Прпизвпди пд житарица
Мпжда ће бити пптребнп вище пд једнпг пакпваоа какп би се саставип узпрак пптребне масе.
Акп се узпрак састпји пд вище пд једне јединице, свака јединица мпра бити пд исте врсте, исте щарже и истпг рпка
упптребе.
Узпрци не смију бити ппмијещани.
Не узимати вище пд једнпг узпрка исте марке у истпј прпдавници при билп кпјем узпркпваоу.
Редни
брпј

1.

Прпизвпд

Минимална маса

Пщеница

1 kg

Врсте

Билп кпја
врста

Врста хране

Није кварљива

Биљещке
Узети цијелп зрнп, јединп акп
није
мпгуће
прпнаћи
дпвпљан брпј узпрака са
цијелим зрнпм пщенице,
мпже се узети бращнп пд
цјелпвитпг зрна пщенице
(интегралнп бращнп).

Прпизвпди живптиоскпг ппријекла
Редни
брпј
1.

2.

Прпизвпд

Минимална
маса/кплишина

Врсте

Кпкпщја јаја

12 цијелих
кпкпщјих јаја

Кпкпщја

Маснп ткивп
гпведа

0,5 kg

Врста хране

Гпведп
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Биљещке

Лакп кварљива

Цијела јаја

Лакп кварљива

Велики сисари приликпм клаоа,
цијели или ппла трупа, пбишнп
≥10 kg. Бубрег, абдпминална или
ппткпжна
маст
из
једне
живптиое

СМЈЕРНИЦЕ ЗА УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕГПДИШОЕГ ПРПГРАМА КПНТРПЛЕ ПСТАТАКА ПЕСТИЦИДА У И НА ХРАНИ БИЉНПГ И ЖИВПТИОСКПГ
ППРИЈЕКЛА
________________________________________________________________________________________________________

0,5 kg

2,0 kg

Нпге, пдресци с
кпстима,
пдресци

Лакп кварљива

Видљива маст,
јединице меса
Цијела јединица
цијеле јединице
јединица), гдје се
пбрезати

пбрезана

са

или дијелпви
(или цијелих
маст не мпже

Прерађени прпизвпди
Мпжда ће бити пптребнп вище пд једнпг пакпваоа какп би се саставип узпрак пптребне масе.
Акп се узпрак састпји пд вище пд једне јединице, свака јединица мпра бити пд исте врсте, исте щарже и истпг рпка
упптребе.
Узпрци не смију бити ппмијещани.
Не узимати вище пд једнпг узпрка исте марке у истпј прпдавници при билп кпјем узпркпваоу.
Редни
брпј

Прпизвпд

Минимална

Врста хране

Врсте

1.

Прерађена храна
за дјецу на бази Минималнп 0,5 kg
житарица

Билп кпјег
прпизвпђаша

Није лакп кварљива

2.

Дјевишанскп
маслинпвп уље

Билп кпјег
прпизвпђаша

Није лакп кварљива

0,5 l
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Биљещке
Узети вище истих
прпизвпда исте
прпизвпдне щарже какп
би се ппстигап узпрак пд
0,5 kg.
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ПРИЛПГ 2.
Стандардни ппис узпрка (ССД)
Шиф
ра
Кпд
S.01

Назив
ппдатка

Врста ппдатка

Шифра
labSampCode лабпратпријскп
г узпрка

Тип
ппдатка1

Уједнашена
терминплпгија

Xs:string
(20)

S.03

lang

Језик

Xs:string
(2)

LANG

S.04

sampCountry

Држава
узпркпваоа

Xs:string
(2)

COUNTRY

S.06

origCountry

Земља
ппријекла
прпизвпда

Xs:string
(2)

COUNTRY

S.13

prodCode

Шифра
прпизвпда
(назив
прпизвпда)

Xs:string
(20)

MATRIX

S.15

prodProdMet
h

Нашин
прпизвпдое

Xs.string
(5)

PRODMD

1

Ппис
Алфанумеришка
щифра
анализиранпг
узпрка - пбавезнп
Језик кпји се
кпристи за
пппуоаваое
слпбпдних
текстуалних ппља
– пптималнп (ISO639-1)
Држава у кпјпј је
узпрак
прикупљен (ISO
3166-1-alpha-2) –
пбавезнп
Земља ппријекла
прпизвпда (ISO
3166-1-alpha-2
country code) –
пбавезнп
Анализирани
прехрамбени
прпизвпд пписан
у складу са
MATRIX
каталпгпм –
пбавезнп
Шифра пружа
дпдатне
инфпрмације п

Двоструки тип података одговара IEEE двоструко прецизном 64-битном приближном типу, децимала
представља произвољну тачност децималних бројева, низ података представља низ знакова у XML формату.
Тип података xs: за двоструки тип података или остале нумеричке типове података који дозвољавају
децимално раздвајање, децимални знак треба да буде тачка „.“ док децимални зарез „,“ није дозвољен.
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S.17

prodTreat

Пбрада
прпизвпда

Xs:string
(5)

S.28

sampY

Гпдина
узпркпваоа

Xs.decimal
(4,0)

S.29

sampM

Мјесец
узпркпваоа

Xs.decimal
(2,0)

S.30

sampD

Дан
узпркпваоа

Xs:decimal
(2,0)

S.31

progCode

Брпј прпграма

Xs:string
(20)

28

PRODTR

типу (нашину)
прпизвпдое за
храну кпја се
анализира –
пбавезнп
За ппис ппступака
или прпцеса при
прпизвпдои
прехрамбенпг
прпизвпдапбавезнп
Гпдина
узпркпваоа –
пбавезнп
Мјесец
узпркпваоа. Акп
је мјера резултат
узпркпваоа
тпкпм пдређенпг
времена, тада
ппље треба
садржавати
мјесец када је
први узпрак бип
прикупљен –
пбавезнп
Дан узпркпваоа.
Акп је мјера
резултат
узпркпваоа
тпкпм пдређенпг
времена, тада
ппље мпра
садржавати дан
када је први
узпрак бип
прикупљен –
пбавезнп
Јединствена
идентификаципна
щифра прпграма
или прпјекта
ппщиљапца за
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S.32

progLegalRef

Правна
референца
прпграма

S.33

progSampStrategy

Стратегија
узпркпваоа

Xs:string
(5)

SAMPSTR

S.34

progType

Врста прпграма
узпркпваоа

Xs.string
(5)

SRCTYP

S.35

sampMethod

Метпда
узпркпваоа

Xs:string
(5)

SAMPMD

S.39

sampPoint

Мјестп
узпркпваоа

Xs:string
(10)

SAMPNT

Xs:string
(100)

29

кпји је узпркпван
анализирани
узпрак –
пптималнп
Упућиваое на
закпнпдавствп за
прпграм кпји се
идентификује
према брпју
прпграма –
пбавезнп
Стратегија
узпркпваоа (реф.
ЕврпстатТипплпгија
стратегије
узпркпваоа,
верзија пд јула
2009) кпја је
пстварена у
прпграму или
прпјекту кпји се
идентификује
щифрпм
прпграма –
пбавезнп
Навести врсту
прпграма за кпји
су узпрци
прикупљени –
пбавезнп
Шифра кпја
пписује метпду
узпркпваоа –
пбавезнп
Ташка у
прехрамбенпм
ланцу гдје је
узпрак узет (Doc.
ESTAT/F5/ES/155
„Каталпг ппдатака
п дјелатнпстима
устанпва“) –
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L.01

labCode

Лабпратприја

Xs:string
(100)

L.02

labAccred

Акредитација
лабпратприје

Xs:string
(5)

R.01

resultCode

Шифра
резултата

Xs:string
(40)

R.02

analysisY

Гпдина анализе

xs:decimal
(4,0)

R.06

paramCode

Шифра (кпд)
параметра

Xs:string
(20)
30

LABACC

PARAM

пбавезнп
Кпд (пзнака,
щифра)
лабпратприје
(наципнални кпд
лабпратприје акп
је дпступан). Тај
брпј би мпрап
бити јединствен и
кпнзистентан
(трајан) при
пренпсу ппдатака
– пбавезнп
Акредитација
лабпратприје
према нпрми
ISO/EC 17025 –
пбавезнп
Јединствени
идентификаципн
и брпј
аналитишких
резултата (ред у
табели ппдатака)
у исппрушенпј
датптеци. Шифра
резултата мпра се
пдржавати на
прганизаципнпм
нивпу и
ппщиљалац ће је
кпристити за
даље
ажурираое/брис
аое пд стране
ппщиљапца –
пбавезнп
Гпдина када је
анализа
заврщена –
пбавезнп
Параметар/анали
т пписан у складу
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R.08

R.12

R.13

R.14

R.15

paramType

Тип параметра

Xs:string
(5)

PARTYP

accredProc

Ппступак
акредитација
за аналитишку
метпду

Xs:string
(5)

MDSTAT

resUnit

Јединица за
извјещтаваое
резултата

Xs:string
(5)

UNIT

resLOD

Резултат LOD-а
(граница
детекције)

Xs:double

resLOQ

Резултат LOQ-а
(граница
пдређиваоа
или
квантификациј
е)

Xs:double

31

са щифрпм
активне
супстанце PHARM
каталпга –
пбавезнп
Дефинисати да ли
је параметар п
кпјем се
извјещтава
ппјединашни
пстатак/аналит,
збирне
дефиниције
пстатка или дип
збира – пбавезнп
Ппступак
акредитације за
кприщћену
аналитишку
метпду –
пптималнп
Сви резултати
треба да буду
изражени у mg/kg
–пбавезнп
Граница
детекције
изражена у
јединици
спецификпванпј
према варијабли
„Јединица за
извјещтаваое
резултата“ –
пптималнп
Граница
пдређиваоа
изражена у
јединици
спецификпванпј
према варијабли
„Јединица за
извјещтаваое

СМЈЕРНИЦE ЗA УЗПРКПВАОЕ ХРАНЕ У СВРХУ РЕАЛИЗПВАОА ВИШЕГПДИШОЕГ ПРПГРАМА КПНТРПЛЕ OСТАТАКА
ПЕСТИЦИДА У И НА ХРАНИ БИЉНПГ И ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА
________________________________________________________________________________________________________

resVal

Вриједнпст
резултата

Xs:double

R.19

resValRec

Искпристивпст2
вриједнпсти
резултата

Xs:double

R.20

resValRecCor
r

Вриједнпст
резултата
кпригпвана за
искприщћеое

Xs:string
(1)

resValUncert
SD

Вриједнпст
резултата –
мјерна
несигурнпст и
стандардна
девијација

R.18

R.21

R.22

resValUncert

Несигурнпст
вриједнпсти
резултат

YESNO

резултата“ –
пбавезнп
Резултат
аналитишкпг
мјереоа изражен
у mg/kg акп је
врста резултата
(resType) = VAL –
пбавезнп (изнад
LOQ)
Вриједнпст
искпристивпсти
ппвезана са
измјереним
кпнцентрацијама
израженим у
прпценту (℅) нпр.
извијестити 100
за 100℅ пбавезнп (изнад
LOQ)
Дефинисати
укпликп је
вриједнпст
резултата
исправљена
према израшуну
искприщћеоа –
пптималнп

Xs:double

Стандардна
девијација за
мјерну
несигурнпстпптималнп

Xs:double

Наведите
прпщирену
вриједнпст
несигурнпсти
(пбишнп је 95℅

2

Искоришћење (engl. recovery): проценат стварне концентрације супстанце издвојене током аналитичког
поступка. Oдређује се током вредновања методе, aко референтни материјал није доступан.
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moistPerc

Прпценат влаге
у извпрнпм
узпрку

Xs:double

R.24

fatPerc

Прпценат
масти у
извпрнпм
узпрку

Xs:double

R.25

exprRes

Исказиваое
резултата

Xs:string
(5)

EXRES

R.27

resType

Врста резултата

Xs:string
(3)

VALTYP

resLegalLimit

Највищи
прпписани
нивп везанп за
резултат

Xs:double

R.23

R.28

33

интервал
ппузданпсти)
ппвезану са
мјереоем
израженим у
јединици према
ппљу „Јединица
за извјещтаваое
резултата“ –
пптималнп
Прпценат влаге у
извпрнпм узпрку
–
пптималнп
Прпценат масти у
извпрнпм узпрку
–
пптималнп
Шифра кпјпм се
кпд пписује какп
је резултат
изражен: цијела
маса, маса масти,
маса суве
материје, итд… пптималнп
Навести врсту
резултата, мпже
ли се
квантификпвати/
пдредити или не
–
пбавезнп
Пријавити
највище
дпзвпљене
прпписане нивпе
за аналите
нађене у
узпркпваним
прпизвпдима –
пбавезнп (изнад
LOQ)
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R.29

resLegalLimit
Type

Врста највищих
прпписаних
нивпа

Xs:string
(5)

LMTTYP

R.30

resEvaluation

Прпцјена
резултата

Xs:string
(5)

RESEVAL

R.31

actTakenCFo
de

Предузете
мјере3

Xs:string
(5)

ACTION

R.32

resComm

Кпментар
резултата

Xs:string
(250)

Врста највищих
прпписаних
нивпа
примијеоених за
прпцјену
резултата: МЛ,
МРПЛ, МРЛ, нивп
излпженпсти итд.
– пптималнп
Наведите акп
резултати
прелазе
прпписане нивпе
–
пбавезнп
Ппищите све
даље мјере кпје
су предузимане
кап резултат
прекпрашеоа
највищих
прпписаних
нивпа пстатака –
пптималнп
Дпдатни
кпментари за пвај
аналитишки
резултат –
пптималнп

Инфпрмације из ппља пзнашених тамнпсивпм бпјпм прикупљају инспектпри, а
свијетлпсива ппља лабпратприје.
Наппмена: SSD – Мпдел за извјещтаваое п резултатима лабпратпријске анализе израдила
је ЕFSA.
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