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1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Предмет овог водича је описивање поступка правилног начина узимања узорака сировог млека
(у даљем тексту узорака). У целокупном систему испитивања квалитета сировог млека, почев од
произвођача млека преко откупљивача до лабораторије која врши испитивање, један од најважнијих
чинилаца је правилно узимање узорака сировог млека. На основу наведеног јасно је да је правилно
узимање узорака сировог млека у директној зависности са резултатима лабораторијских испитивања
и представља један од главних услова за добијање поузданих резултата лабораторијских
испитивања. Резултат лабораторијских испитивања узорака и утврђивање усаглашености са
Правилником о квалитету сировог млека заснива се пре свега на добро узетом узорку млека.
Узорак сировог млека, мора по свом саставу и особинама да буде репрезентативан и да
представља целокупну количину сировог млека од које је узет. Учесталост и време узимања узорака
сировог млека за потребе лабораторијских испитивања прописано је правилницима. Лабораторијска
испитивања квалитета сировог млека врши Дирекција за националне референтне лабораторије,
Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека –
Лабораторија за испитивање квалитета млека (у даљем тексту Лабораторија) која је акредитована у
складу са СРПС ИСО 17025.
Овим Водичем за узимање узорака сировог млека описује се начин узимања узорака сировог
млека и представља литературу у процесу оспособљавања узоркивача сировог млека. Ово упутство
намењено је за примену узоркивачима тј. свим лицима која врше узимање узорака сировог млека, за
потребе испитивања. Ово упутство дужнa су да примењују сва лица која су оспособљена за вршење
узорковања сировог млека.

2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
-

Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС, бр. 41/2009 и 17/2019)
Закона о сточарству (Сл. гласник РС, бр. 41/2009 и 14/2016)
Правилник о квалитету сировог млека (Сл. гласник РС бр. 106/17)
Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за
хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла
– (Правилник објављен у Сл. гласник РС, број 25/11)
SRPS EN ISO 707:2010 Млеко и производи од млека — Упутство за узимање узорака
1
Mлеко (хемија и физика млека), 1982, ПКБ Агроекономик, Београд

3. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
-

Лабораторија – Дирекција за националне референтне лабораторије (ДНРЛ), Лабораторија за
безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека
Узоркивач – лице оспособљено за узимање узорака сировог млека
Линија – представља више откупних места на одређеном подручју, округу
Млекомер - уређај за мерење количине сировог млека
Лактофриз – уређај за хлађење млека
Бокс - касета за амбалажне бочице за узорке
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4. ОПИС АКТИВНОСТИ
У складу са уговором о сарадњи потписаном између ДНРЛ и наручиоцa испитивања, узоркивач,
у складу са планом узорковања и коресподентним Правилницима, врши узорковање на терену
узорака сировог млека у бочице за узорке, које се постављају у боксове. Бочице за узорке су
запремине до 50mL. Бочице за узорке профилисане су тако да омогућавају обављање испитивања
тражених параметара квалитета сировог млека инструменталним техникама рада (димензије бочица
су: отвор најмање Ø30mm, висина бочице 80-100mm).
Бочице за узорковање, затвараче за бочице и амбалажу потребну за узимање узорака млека
обезбеђује Лабораторија, која поседује опрему помоћу које обавља хигијенско одржавање бочица и
затварача, као и дозирање конзерванса (азидиол или бронопол) у бочице према потреби. Пример
бочица за узорковање дат је на Слици 01.
а) вишекратна „Бартек― боч
ица за узорке

б) једнократна бочица за узорке

Слика 01. Пример изгледа бочица за узорковање
Наручилац испитивања на захтев и/или на основу Уговора о пружању услуга лабораторијских
испитивања, доставља базу података Лабораторији, електронским путем у Еxcel формату (пример
дат на Слици 02.).
Šifra
Linije

Naziv
linije

Šifra otkupnog
mesta

Naziv otkupnog
mesta

Šifra
proizvođača*

Naziv
proizvođača

Adresa
proizvođača
(ULICA i br)

Adresa
proizvođača
(MESTO)

BPG
proizvođača*

Broj mobilnog
telefona 1
(proizvođača)

Broj mobilnog
telefona 2
(proizvođača)

e-mail
adresa

Слика 02. Пример Еxcel- темплејта за достављање базе података наручиоца испитивања
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На основу достављене базе података Лабораторија, посредством лабораторијског
информационог система, генерише баркодове за сваку линију, откупно место, испоручиоца сировог
млека, грло и доставља налепнице са баркодовима наручиоцу испитивања/узоркивачу. Корисник
лабораторијских услуга одговоран је да достави тачне, правилно попуњене и ажуриране податке.
Баркодови представљају јединствену идентификацију са 13 нумеричких цифара.
Наручилац испитивања (откупљивачи млека) или узоркивач доставља Лабораторији
информацију телефонским путем или електронском поштом о потребном броју бочица за узорке, у
складу са бројем произвођача млека на сабирним местима, с циљем да узоркивач има довољан број
амбалажних јединица са конзервансом за обављање узорковања на терену. Приликом преузимања
боксова и бочица за узорке лице које је преузело амбалажне јединице потписује реверс издавања,
пример је дат на Слици 03.

Слика 03. Реверс издавања – враћања Бартекових боксова и бочица
Након узимања узорака сировог млека за испитивање, потребно је водити рачуна да не дође до
промена у узетим узорцима, замене узорака или до доделе узорака другом произвођачу.
Млеко се не откупљује ако не задовољава захтеве Правилника о квалитету сировог млека
(Службени гласник РС број 106/17). Збирни узорак сировог млека произвођача млека се узима уз
поштовање принципа репрезентативности.
Ако сакупљање није дневно, најкасније 2 сата након муже, сирово млеко се хлади на температури
до +6°C, или на температури до +8 °C ако је скупљање дневно. Након узорковања, бочице са
узорцима сировог млека се чувају на температури до +4°C и транспортују до лабораторије у
возилима са расхладним уређајима тако да температура транспорта расхладних уређаја у којима се
транспортују узети узорци не прелази +4°C.
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4.1

Узимање узорака сировог млека

Узимање узорака сировог млека за испитивање квалитета врши узоркивач, у присуству
произвођача сировог млека и/или откупљивача. Узимање узорака сировог млека и поступак с њима
мора да буде у сагласности са стандардом SRPS EN ISO 707:2010 Млеко и производи од млека —
Упутство за узимање узорака. Узоркивач узима узорке на сабирном месту (сабиралишту), или код
произвођача.
Непосредно пре самог узимања узорака, узоркивач врши сензорну оцену сировог млека,
визуелним прегледом и утврђује да ли сирово млеко има својствен изглед, боју, мирис, чистоћу тј.
да ли постоје визуелно уочљиве промене. Уколико узоркивач оцени да су визуелне промене
присутне у млеку, било као последица обољења вимена, деловања различитих врста
микроорганизама (згрушан узорак), других врста примеса или нечистоћа, узорковање таквих
узорака се не врши.
Под правилно узетим узорком сировог млека подразумева се узорак узет од здравих, правилно и
редовно мужених музних грла (најкасније 30 дана пре партуса и најраније 8 дана после партуса)
коме није ништа додато ни одузето и није загревано на температури до 40°C. У Табели 1. приказане
су уобичајене најниже и највише вредности млечне масти и протеина правилно узетих узорака
сировог млека. Најниже вредности проистичу из Правилника о квалитету сировог млека (Сл.
гласник РС бр. 106/17), док највише вредности проистичу из литературе1. (Напомена за козје сирово
млеко: Хемијски састав млека коза варира у зависности од расе, услова држања, стадијума лактације
идр. У Табели 1. су наведене просечне највише вредности за млечну маст и протеине за расе које су
највише заступљене на нашем подручју).
Табела 1. Уобичајене вредности млечне масти и протеина сировог млека
Млечна маст (%)
Протеини (%)
Сирово
млеко
најмање
највише
најмање
највише
Кравље
3,2
5,5
3,0
4,2
Овчије
4,0
11,7
3,8
7,6
Козје
2,8
5,0
2,5
4,5

4.2

Опште напомене о означавању узорака и испуњавању
документације о узорковању

Осим прописног означавања сваког узорка млека, после завршеног прописаног поступка
узорковања, особа која је узела узорке млека треба да испуни потврду о узорковању. Испуњена
потврда о узорковању се ставља у бокс са узорцима, а затим се бокс затвори и стави се налепница
преко поклопца која служи као доказ да после узорковања није дошло до отварања бокса са
узорцима.
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Сваки узорак који није узет у складу са водичем за узимање узорака сировог млека и/или који
нема потпуно исправан, неоштећен, као и прописно налепљен баркод и/или је допремљен у
Лабораторију без правилно испуњене потврде о узорковању, сматра се неусклађеним у односу на
прописано и неће бити упућен на лабораторијска испитивања (тзв. неусклађени узорак).
Приликом узимања узорака узоркивач мора да водити рачуна о следећем:

 уколико се узима узорак у бочицу за испитивање хемијских параметара квалитета,
укупног броја бактерија и броја соматских ћелија, да пре сипања узорака провери
да се у бочици налази конзерванс;
 да се бочица исправно означи са баркодом произвођача и да је баркод исправно
налепљен на бочицу; да се бочица исправно напуни, чиме се осигурава да је узета
прописана количина узорка;
 да се после узимања узорка, бочица са узораком добро затвори затварачем;
 да је после затварања бочице са затварачем, садржај у бочици уједначен,
окретањем бочице за 180 степени и бочица са узорком усправно одложена у бокс;
 да се потврда о узорковању прописно испуни, чиме је осигурано прописно
испуњавање документације о узорковању;
 да се узорак сировог млека до предаје Лабораторији на испитивање чува на
температури од 0°C до +4°C.

4.3

Поступак узимања узорка млека из једне или више посуда

Узоркивачи морају да користе сув и чист прибор за узимање узорака млека. Служба која
организује узорковање треба да обезбеди прибор за узорковање или да сваки произвођач при
свакодневној испоруци млека обезбеди чист прибор за узимање узорака млека.
За узимање узорака може се користити прибор приказан на Слици 04.

а
а ≥ 50 mL

Прибор за узорковање сировог млека према
стандарду SRPS EN ISO 707:2010

а ≥ 50 mL

Прибор за узорковање који се може користити
алтернативно у односу на стандард SRPS EN ISO
707:2010
Слика 04. Пример прибора за ручно узимање узорака сировог млека
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У случају када власник доноси на продају сирово млеко у више посуда различите запремине
(канте за млеко), узима се један узорак који треба да буде репрезентативан. Узоркивач отвара сваку
посуду у којој се чува сирово млеко, уједначава његов састав коришћењем мешалице према
стандарду (Слика 05.) или прибором за узимање узорака у свакој посуди непосредно пре
узорковања. Сирово млеко се меша од површине према дну посуде полукружним покретима и
обрнуто. Потом одређену количину сировог млека узоркивач захвата прибором за узорковање из
сваке посуде поштујући правило пропорционалности и сипа у заједничку прихватну посуду (која
мора бити сува и чиста) и на тај начин припрема велики просечни узорак сировог млека за тог
произвођача. Преосталу количину сировог млека из посуда из којих је узет узорак у заједничку
прихватну посуду (произвођач или неко друго лице) сипа у млекомер, а потом из млекомера у
лактофриз. Заједничка прихватна посуда мора да буде сува и чиста и довољне запремине да прими
узорак из свих посуда водећи рачуна о принципу пропорционалности. Заједничка прихватна посуда
може да буде чаша велике запремине или у крајњем случају канта за прихватање сировог млека.
Узорак у заједничкој прихватној посуди представља велики просечан узорак тог произвођача.
Велики просечан узорак промешати и од њега пренети најмање 40mL узорка у бочицу за узорке.
Бочицу за узорак напунити сировим млеком до назначеног руба на бочици. На овај начин се
обезбеђује репрезентативност формираног просечног узорка.

Изглед мешалице за
мешање сировог млека у
кантама

Изглед мешалице за
мешање сировог млека у
лактофризима

Слика 05. Пример изгледа прибора за мешање сировог млека
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Пример формирања просечног узорка сировог млека приказан је на Шеми 1.
Шема 1. Пример узимања просечног узорка из више посуда

250 mL
узорка

150mL
узорка

200mL
узорка

заједничка
прихватна
посуда за
прихватање
просечног
узорка сировог
млека
(пре употребе
мора бити сува
и чиста)

25L

сипати до
наглашеног руба
бочице

20L

15L

млекомер
сирово млеко
сирово млеко
сирово млеко
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Детаљан приказ узимања узорака из једне или више посуда приказан је кроз следеће кораке:
Корак 1 и 2. Визуелни преглед
1. Отвори се посуда са сировим млеком (Слика 06.).
2. Пре узимања узорака сировог млека узоркивач врши
визуелни преглед сировог млека и утврђује да ли је
сирово млеко
непромењене
боје,
мириса
и
конзистенције, као и да не садржи грубе нечистоће.
Узоркивач врши проверу да ли је узорак расхлађен
(Слика 6.1.).
Ако су у сировом млеку уочене промене боје, мириса и
конзистенције, такво млеко се не откупљује и од њега не
узимају узорци за испитивање.
Узорци млека за испитивање се не узимају и ако је млеко
кисело, замрзнуто или делимично замрзнуто.

Мерење температуре

Дезинфекцион
о средство алкохол

Дезинфекција
термометра

Слика 06. Визуелни преглед

Слика 6.1. Провера температуре узорка
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Корак 3. Мешање и уједначавање састава
3. Узоркивач уједначава састав сировог млека мешалицом или прибором за узимање узорка
тако што меша сирово млеко кружним покретом од површине према дну посуде (полукружно)
и обрнуто, а затим помоћу прибора узима узорак млека (Слика 07.).
Правилним мешањем сировог млека у канти постиже се уједначен састав сировог млека у целој
канти.
Уколико се сирово млеко у канти довољно не промеша узорак млека неће бити репрезентативан
(Слика 07.).

Слика 07. Мешање и уједначавање састава
Корак 4. Узимање узорака по принципу пропорционалности
4. Одређену количину сировог млека узоркивач узима из
сваке посуде поштујући правило пропорционалности
помоћу приборa за узимање узорака и одмерава
уколико је потребно, на пример помоћу мензуре
(Слика 08.), а преостала количина сировог млека сипа
се у млекомер за мерење количине сировог млека
(Слика 8.1.). После мерења из млекомера сирово млеко
се сипа у расхладни уређај (лактофриз).
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Слика 8.1. Сипање млека у млекомер

Слика 08. Мензура

Корак 5. Припрема великог просечног узорка
1. Узоркивач узима одређену количину
сировог млека (Слика 09.) прво из
најмање посуде и задржава у прибору
за узорковање. Потом преостала
количина млека се сипа у млекомер а
узети узорак из прибора за
узорковање враћа (сипа) у најмању
посуду или у чашу за формирање
великог просечног узорка за тог
произвођача (Слика 9.1). Поштујући
принцип пропорционалности, узима
одређену количину сировог млека из
преосталих посуда и сипа у најмању
посуду или у чашу за формирање
великог просечног узорка.

Слика 09. Припрема просечног узорка
одмеравањем из више посуда по принципу
пропорционалности

Слика 9.1. Сипање пропорционалног дела у
заједничку посуду
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Корак 6. Постављање баркода на бочицу за узорковање
2. Пре сипања узорка у бочицу, бочица се означава произвођачевим баркодом, правилним
лепљењем. Налепницу треба налепити вертикално, од дна према врху бочице (Слика
10.). На Слици 11. приказани су примери неправилно налепљеног баркода.

Са налепнице
траке одвојити
само доњи део само баркод
(горњи део –
шифру не лепити
на бочицу)

Одвајање баркода од
траке

Лепљење баркода на
Изглед правилно
бочицу (од дна ка
налепљеног баркода
врху бочице)
Слика 10. Приказ правилног постављања баркода на бочицу

вертикално на врху
хоризонтално
косо
згужван
Слика 11. Пример неправилно налепљених баркодова на бочице
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Корак 7. Сипање великог просечног узорка у бочицу
3. После
формирања
великог
просечног узорка, он се поново
промеша на начин описан у кораку
3. (Слика 12.).
По завршеном
мешању, помоћу прибора за
узорковање,
велики
просечни
узорак сипа се у бочицу за узимање
узорака млека (Слика 12.1.).
Уколико се узима узорак директно
из једне посуде (канте), узорак
млека се не сме сипати изнад
посуде у којој се налази млеко, већ
са стране (Слика 12.2.).

Слика 12. Мешање великог просечног узорка пре
сипања у бочицу

Слика 12.1. Сипање великог просечног
узорка у бочицу

Слика 12.2. Узимање узорка вршити сипањем
поред посуде са млеком, тј. са стране
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Корак 8. Пуњење узорка у бочицу за узорковање
4. Помоћу прибора за узорковање млеко
(40mL) се сипа у бочицу до наглашеног руба
односно највише до ¾ запремине бочице
(Слика 13.).
Уколико је бочица напуњена до затварача
садржај узорка у бочици не може добро да се
измеша са конзервансом у бочици. У горњим
слојевима узорка постоји могућност издвајања
млечне масти, како на зиду тако и на затварачу
бочице.
Правилно узета количина млека довољна је за
обављање лабораторијских испитивања.
Мања количина млека (< 40 mL) није довољна
за обављање потребних лабораторијских
испитивања.

Наглашени руб
бочице

Слика 13. Сипање узорка до наглашеног руба
бочице

Примери
неправилно
узете
запремине
(количине) узорка у бочици за узорковање
приказани су на Слици 13.1. – Потребно је
сипати узорак до наглашеног руба бочице.
НАГЛАШЕНИ
РУБ БОЧИЦЕ

Недовољно сипано
узорка

Слика 13.1. Пример недовољне количине
узетог узорка у бочицу

Корак 9. Узимање узорка сабирног места
Непосредно након преузимања (након откупа) млека од свих произвођача, из расхладног уређаја
(лактофриза) узима се узорак сабирног места. Узорак сабирног места узоркивач означава
баркодом сабирног места. Овакав узорак се одлаже у бокс са узорцима млека тог сабирног места.
Узорак сабирног места служи за контролу рада узоркивача и израчунавање биланса тј. разлике
анализираних параметара квалитета, између резултата испитивања укупно сабраног млека на
сабирном месту и испорученог млека сваког произвођача.
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Корак 10. Испуњавање потврда о узорковању
10. По завршеном узорковању,
узоркивач попуњава Образац
потврде о узорковању (Слика 14.).
Образац потврде о узорковању
формира служба која спроводи
процес
узорковања. Потврда
треба да садржи довољан број
података, као што су шифра
млекаре за коју се испоручује
млеко, шифра сабирног места,
број
укупно
евидентираних
произвођача млека, број узетих
узорака, датум узорковања, име и
презиме
са
потписима
представника откупљивача и
узоркивача.
Оригинал
попуњене потврде
одваја се од копије и ставља се
заједно са узорцима у бокс, а
други примерак остаје особи која
је извршила узорковање као
доказ да је исправно попунила
документацију која прати узорке
млека.

Слика 14. Пример обрасца потврде о узорковању на сабирном
месту / сабиралишту

Узорци млека који пристигну у Лабораторију без исправно испуњене потврде се проглашавају
неусклађеним и не упућују се на лабораторијска испитивања. Уколико је од датума узорковања до
пријема узорака у лабораторију прошло више од три дана узорци се запримају под примедбом
застарели и такви узорци се не упућују на лабораторијска испитивања.
Узети узорци, до момента предаје Лабораторији на анализу, морају бити адекватно чувани и
транспортовани у хладном ланцу на температури до +4°C и одговорност је лица која поступају са
узорком да га сачувају на прописаној температури.
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4.4

Узимање узорака сировог млека из расхладног уређаја

Код произвођача млека који поседују расхладне уређаје у којима се налази млеко произведено на
њиховом газдинству, узорак млека узима се из расхладног уређаја. Поступак узимања узорка код
произвођача млека који поседују расхладне уређаје, приказан је на Шеми 2.

Шема 2. Поступак узимања просечног узорака сировог млека из расхладног уређаја

Наглашени
руб бочице

40 mL
млека
Захватити неопходну
запремину узорка
Мешалица расхладног
уређаја треба да ради
најмање 15 мин. пре
узимања узорка

Пре узимања узорка
бочице означити
припадајућим
баркодом

Прибор за узорковање треба да буде
лако доступан, чист и сув, одложен на
чисту површину или у чистој посуди

Отворити поклопац

Узоркивач мора водити рачуна да избегне контаминацију приликом узимања узорака. Како би
се избегла контаминација сировог млека микроорганизмима, узорак сировог млека се не може
узимати са славине лактофриза већ искључиво у складу са Шемом бр. 2.
У случају да возило намењено за транспорт сировог млека од лактофриза до млекаре, поседује
одговарајућу опрему за аутоматско узорковање сировог млека у току његовог сакупљања у цистерну
транспортног возила, узорковање се може вршити уз помоћ такве одговарајуће опреме у складу са
препорукама произвођача.
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Детаљан приказ узимања узорака из расхладног уређаја приказан је кроз следеће кораке:
Корак 1. Мешање сировог млека у расхладном уређају

1. Како би се осигурало да је узорак
сировог млека репрезентативан
треба пре узимања узорка из
расхладног уређаја (Слика 15.)
укључити мешалицу и оставити је
да ради најмање 15 минута пре
непосредног
узимања
узорка.
Уколико расхладни уређај не
поседује аутоматску мешалицу,
мешање млека се врши ручно као
што је описано у делу овог водича
под бројем 4.3.

Слика 15.
лактофриза

Мешање

узорка

мешалицом

Корак 2. Постављање баркода на бочицу за узорковање

2. Пре сипања узорка у бочицу, бочица се означава произвођачевим баркодом,
правилним лепљењем. Налепницу треба налепити вертикално, од дна према врху
бочице (Слика 16.). Приказ неправилно налепљених баркодова дат је на Слици 11.

Са траке одвојити
само доњи део само баркод
(горњи део –
шифру не лепити
на бочицу)

Одвајaње баркода од
траке

Лепљење баркода на
бочицу (од дна ка
врху бочице)

Изглед правилно
налепљеног баркода

Слика 16. Приказ правилног постављања баркода на бочицу
Корак 3. Узимање узорка из расхладног уређаја
3. Након мешања млека, узорак се узима из расхладног уређаја прибором за
узимање узорака наведеном у тачки 4.3. Прибор за узимање узорака млека,
мора увек да буде чист, сув и лако доступан поред расхладног уређаја.
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Корак 4. Пуњење узорка у бочицу за узорковање
4. Помоћу прибора за узорковање
млеко (40mL) се сипа у бочицу до
наглашеног руба односно највише
до ¾ запремине бочице (Слика
17.).

Уколико је бочица напуњена до
затварача садржај узорка у бочици не
може добро да се измеша са конзервансом
у бочици. У горњим слојевима узорка
постоји могућност издвајања млечне
масти, како на зиду тако и на затварачу
бочице.

Наглашени
руб бочице
Позиција и начин
лепљења баркод
налепнице од дна ка горе

Правилно узета количина млека довољна
је
за
обављање
лабораторијских
испитивања.
Мања количина млека (< 40mL) није Слика 17. Правилно узорковано сирово млеко узорка из
довољна
за
обављање
потребних расхладног уређаја
лабораторијских испитивања.
Примери неправило узете количине
узорка у бочици за узорковање приказани
су на Слици 18. – недовољна запремина
сипаног узорка у бочицу.
Наглашени руб
бочице
Недовољна запремина
(количина) сипаног
узорка

Слика 18. Недовољна количина узетог узорка
сировог млека
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Примери неправило узете количине
узорка у бочици за узорковање приказани
су на Слици 19. – прекомерна количина
узетог узорка сировог млека. Уколико се
узорак сипа до самог врха бочице то ће
онемогућити
хомогенизацију
узорка
приликом анализе, такав изорак се
сматра неправилно узетим узорком.

Прекомерно сипан
узорак (до врха
бочице)
Наглашени руб
бочице

Слика 19. Прекомерна количина узетог узорка
сировог млека
Корак 5. Одлагање узорака и попуњавање пратеће документације

5. Пошто
је
узорковање
завршено, узоркивач који је
узео узорак, одлаже узорак у
транспортни бокс. На крају
транспортне
линије
и
завршеног узимања узорака
сировог
млека
свих
произвођача са расхладним
уређајима, испуњава се
Потврда
о
узорковању
сировог
млека
из
расхладних уређаја (Слика
20.).
У Потврду о узорковању уписују се
подаци који се траже: линија
сабирања млека, шифра линије,
назив
окупљивача,
шифра
откупљивача,
укупно
евидентираних произвођача млека
те линије, број узетих узорака и
датум узорковања, неусклађеност,
име и презиме представника
откупљивача и узоркивача, датум
узорковања.
Оригинал попуњене Потврде се
одваја од копије и ставља заједно
са узорцима у бокс, а други Слика 20. Пример потврде о узорковању сировог млека из
примерак остаје особи која је
расхладног уређаја
извршила узорковање као доказ да
је
исправно
попунила
документацију.
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Уколико произвођач млека поседује више расхладних уређаја, узоркивач узима један узорак млека
по принципу пропорционалности.
Узорци млека који пристигну у Лабораторију без исправно испуњене потврде проглашавају се
неусклађеним и не упућују се на лабораторијска испитивања. Уколико је од датума узорковања до
пријема узорака у лабораторију прошло више од три дана узорци се запримају под примедбом
застарели и такви узорци се не упућују на лабораторијска испитивања.
Узети узорци, до момента предаје Лабораторији на анализу, морају бити адекватно чувани и
транспортовани у хладном ланцу на температури до + 4°C и одговорност је лица која поступају са
узорком да га сачувају на прописаној температури.

4.5

Руковање бочицама за узорковање и затварачем при узимању
узорака

При отварању и затварању бочице потребно је пажљиво и уредно руковати затварачем на бочици
како узорак млека не би био контаминиран микроорганизмима из околине и са руку особе која узима
узорак. Пре отпочињања узорковања, узоркивач мора имати опране, суве и чисте руке и треба да
користи заштитне рукавице. Отварање или затварање бочице може се извести на један од следећих
начина:
 особа која узима узорак малим прстом десне руке отвара затварач и задржи га између малог
прста и шаке, сипајући узорак у бочицу коју затим затвара;
 могуће је да се затварач обрнуто окрене и одложи на чисту површину и пажљиво, након
сипања узорка, ухвати се ивица затварача и затвори бочица;
Приказ правилног отварања бочице, сипање узорка, затварања бочице приликом узимања узорака
приказан је на Слици 21.

Страна 20 oд 27

а) захватање затварача бочице малим прстом десне б) скидање затварача бочице
руке

ц) одлагање затварача на чисту површину

д) сипање узорка у бочицу

е) затварање бочице по сипању до наглашеног руба

ф) потискивање затварача

Слика 21. Приказ правилног отварања бочице, сипања узорка и затварања бочице
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По завршеном поступку узимања узорка садржај у бочици се добро измеша лаганим
окретањем бочице за 180° (обртањем) све док целокупна количина узорка не постигне уједначену
боју (боја зависи од врсте конзерванса који је употребљен, односно док се конзерванс не расподели
равномерно у узорку, што је приказано на Слици 22.

Слика 22. Окретање бочице са узорком за 180° након сипања узорка у бочицу (расподеле
конзерванса)
Узорак млека мора да буде добро затворен, постављен усправно у транспортни бокс, тако да не
дође до изливања узорка током транспорта. Транспортне боксове требa увек држати усправно да би
се избегло окретање бочица са узорцима у њима (Слика 23.).

Слика 23. Приказ усправно постављених бочица у транспортне боксове и затвореног
транспортног бокса
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Узоркивач мора знати за које потребе врши узорковање. Уколико врши узорковање за потребе
анализа на хемијске параметре квалитета, (садржај млечне масти, протеина итд.), броја соматских
ћелија и укупног броја бактерија, узорак ће сипати у бочицу за узорковање са конзервансом. Уколико
врши узимање узорака за одређивање антибиотика и сулфонамида, узорковање ће извршити у
бочицу без конзерванса.

4.6

Пријем / преузимање узорака сировог млека од стране лабораторије

Лабораторија врши пријем узорака/преузимање узорака у сврху спровођења лабораторијских
испитивања квалитета сировог млека и испитивања резидуа и контаминената на основу Уговора са
корисницима. Корисник услуга/овлашћено лице које доставља узорке у обавези је да заједно са
запосленим лицима на пријему узорака, при примопредаји узорака за испитивање сачини и потпише
захтев за лабораторијско испитивање сировог млека. Лабораторија је у обавези да поступа са
узорцима у складу са успостављеним системом менаџмента и коресподентним упутствима за
руковање узорцима (мерење температуре транспортног средства приликом пријема, тријажирање
помоћу лабораторијског информационог система, преглед приспеле документације узорака итд.).

Од
тренутка
доласка
у
лабораторију
до
тренутка
лабораторијских
испитивања,
узорци млека чувају се у
лабораторијској хладној комори на
температури од 0°C до +4°C
(Слика 24.).

Слика 24. Слика лабораторијске хладне коморе
за чување узорака

Лица која достављају узорке у Лабораторију на испитивања, дужна су да јасно раздвоје и
разврстају све узорке према врсти испитивања и са запосленима на пријему у лабораторију попуне
захтев за лабораторијско испитивање.
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4.7

Преглед најчешћих неусклађености

Најчешће неусклађености, које је могуће утврдити током пријема узорака млека у Лабораторију
приказани су у Табели 2.
Табела 2. Преглед најчешћих неусклађености
Редни
број

Врста неусклађености

Опис неусклађености

Лабораторијска
испитивања

1.

Нема Потврде или је Потврда
неправилно попуњена

У боксу са узорцима нема Потврде или
Потврда није попуњена

НЕ

2.

Нема ознаке сабирног места

На Потврди није уписана шифра сабирног
места

3.

Нема баркода сабирног места

4.
5.

Сабирно место не постоји у бази
података
Више бар кодова на истој бочици

На бочици сабирног места нема
налепљеног баркода
Сабирно место не постоји у бази података
или није активно
На истој бочици налази се више бар кодова
различитих произвођача

ДА - уколико је
препознат у
лабораторијском
информационом
систему
НЕ

6.

Температура изван граница

7.

Нема конзерванса

8.

НЕ
НЕ

Уколико је температура приликом
преузимања, током транспорта или током
чувања изнад +4°C или испод 0°C узорци
се не испитују
У узорку млека нема конзерванса за
испитивање хемијских параметара
квалитета, укупног броја бактерија и броја
соматских ћелија

НЕ

Неправилно налепљен баркод

Неправилно налепљен баркод (превисоко,
прениско, укосо, криво окренут)

НЕ

9.

Није узет узорак

Бочица за узимање узорака млека је
празна, а на бочици је налепљен баркод
произвођача млека

НЕ

10.

Недовољна количина узорка (млека)

Количина млека у бочици није довољна за
лабораторијска испитивања

НЕ

11.

Препуњена бочица за узорковање
(превише млека)

Бочица је напуњена изнад означеног руба
бочице, па мешање узорка у бочици није
могуће

НЕ

12.

Онечишћени узорак

НЕ

13.
14.

Згрушан узорак
Старо млеко

Визуелно уочљиве нечистоће у узорку
млека
Визуелно уочљиво грушање млека
Прошло је више од три дана од датума
узорковања до датума уласка узорка у
лабораторију

НЕ

НЕ
НЕ
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4.8

Организација узорковања сировог млека

Учесталост и време узимања узорака сировог млека за потребе лабораторијских испитивања
прописаних Правилником о квалитету сировог млека (Сл. гласник РС бр. 106/17), организују и прате
узоркивачи (служба којој су поверени послови узорковања сировог млека).
Служба за спровођење процеса узорковања требало би да води и израђује план узорковања и да
благовремено обавештава Лабораторију о потреби амбалаже за узорковање (у складу са бројем
произвођача млека на сабирним местима).
Бочице за узорковање, боксове за транспорт бочица и затвараче за бочице, осигурава
Лабораторија која поседује опрему помоћу које обавља хигијенско одржавање бочица и затварача,
као и дозирање конзерванса у бочице према потреби.

Слика 25. Приказ машина „Bartec―за прање бочица и дозирање конзерванса
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Процес припреме бочица у машинама за прање (Bartec) је у потпуности аутоматизован, састоји
се од прања, испирања и сушења бочица, дозирања конзерванса у бочицу, као и затварања бочица
затварачима (Слика 25.).
У складу са достављеним потребама за амбалажом од стране откупљивача млека, бочице се
пакују у транспортне боксове.
У бочице за узимање узорака млека, који ће
се испитивати на хемијски састав, број
соматских
ћелија
и
укупан
број
микроорганизама,
приликом
припреме
дозира се конзерванс и бочице се обично
затварају сивим чепом. У бочице у које ће се
узимати узорци млека за испитивање
инхибитора (антибиотика и сулфонамида)
не дозира се конзерванс и обично се
затварају црвеним чепом (Слика 26.).

Слика 26.

5.0

ЗАПИСИ
Назив документа

Документ формира

Форма

Еxcel- темплејт за достављање базе података наручиоца
испитивања

Корисник
лабораторијских услуга

Електронски

Реверс издавања – враћања Бартекових боксова и бочица

Лабораторија

Папирна форма

Потврда о узорковању сировог млека на сабирним местима
/сабиралишту

Узоркивач

Потврда о узорковању сировог млека из расхладних уређаја

Узоркивач

Папирна форма
Папирна форма

Страна 26 oд 27

САДРЖАЈ
1.

ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ............................................................................................. 2

2.

ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА ........................................................................................... 2

3.

ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ................................................................................................... 2

4.

ОПИС АКТИВНОСТИ...................................................................................................................... 3

4.1

Узимање узорака сировог млека .................................................................................................. 5

4.2

Опште напомене о означавању узорака и испуњавању документације о узорковању ........... 5

4.3

Поступак узимања узорка млека из једне или више посуда ...................................................... 6

4.4

Узимање узорака сировог млека из расхладног уређаја .......................................................... 16

4.5

Руковање бочицама за узорковање и затварачем при узимању узорака ................................ 20

4.6

Пријем / преузимање узорака сировог млека од стране лабораторије ................................... 23

4.7

Преглед најчешћих неусклађености .......................................................................................... 24

4.8

Организација узорковања сировог млека .................................................................................. 25

5.0

ЗАПИСИ ....................................................................................................................................... 26

Страна 27 oд 27

