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ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

Број захтева:____________ 

 

Подаци о кориснику услуга: 

Власник / наручилац испитивања: __________________________________________                    

ЈМБГ/ПИБ:                          _________________________________________________ 

Адреса:                                _________________________________________________ 

Тел/факс:                             _________________________________________________ 

e-mail:                                  _________________________________________________ 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ: Узорке вратити кориснику      да  □                        не  □ 
Узорковање: 

                    - ЗАХТЕВАНО УЗОРКОВАЊЕ         □ 

                    - УЗОРАК ДОСТАВИО КЛИЈЕНТ    □   

Подаци о узорковању (место узорковања, датум, време, лице које је узорковало,...): 

 

Посебни захтеви за чување узорка: __________________  

Метода узимања узорака:  __________________________ 

 

Ред. 

бр. 

Назив узорка Произвођач Паковање Дат. произ/ 

рок трајања 

     

     

Тражена испитивања: 
Врста испитивања: Појединачна испитивања: 

□ Сензорска анализа хране 

□ Физичко хемијска испитивања 

□ Храна  

□Храна за животиње  

□Земљиште 

□ Отпадне воде 

□ Ђубриво 

□Хемикалије (адитиви), хемијски производи, 

козметика 

□ Микробиолошка испитивања 

□ Храна  

□Храна за животиње  

□ Отпадне воде 

□ Брисеви са површина 

□ остало 

□ Параметри квалитета 

□ Нутритивна табела  

□ Испитивање тешких метала 

□ Испитивање органохлорних пестицида 

□ Испитивање микотоксина 

□ Радиоактивност 

□ Генетичка испитивања ГМО 

□ Испитивање транс-масних киселина 

□ Испитивање органофосфорних пестицида 

□ Испитивање триазина 

□ Испитивање пиретрина 

□ Испитивање карбамата 

□ Испитивање сулфонамида 

□ Испитивање антибиотика 

□ Испитивање полихлорованих бифенила ПЦБ 

□ Испитивање минерала 

□ Испитивање акриламида 

□ Испитивање ерука киселине 

□ остало 

Појединачни и специфични параметри: 
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ЗАХТЕВАНЕ МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА: 

Прихватају се методе ( стандардне и нестандардне)  из важећег Обима акредитације ЕКО-ЛАБ-а                                                                                                                                                                                                                                                                     

□ ДА      □ НЕ 

Посебни захтеви за методу испитивања                                                                                            □ ДА      □ НЕ 
 

Напомена везана за дефинисану методу испитивања:______________________________ 

 

Неакредитована метода за испитивање___________________________________________           □ ДА      □ НЕ 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗЈАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ:                                                                                □ ДА      □ НЕ 

у складу са референтном документацијом (правилник, уредба, интерни стандард, 

 план самоконтроле, спецификација, остало) 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ КОРИСНИКА: 

 

СТАНДАРД/СПЕЦИФИКАЦИЈА/ПРАВИЛНИК____________________________________   □ ДА      □ НЕ 

 (ʧʦʧʫˁʘʚʘ ʢʦʨʠʩʥʠʢ ʫ ʩʣʫʯʘʿʫ ʜʘ ʠʤʘ ʧʦʩʝʙʥʝ ʟʘʭʪʝʚʝ) 

 

 

ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ НА ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК                                         □ ДА      □ НЕ 

ДЕФИНИСАЊЕ НАЧИНА ДОСТАВЕ ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ: 

                                                                   □ Поштом;    □ e-mail-om;   □ Лично преузимање 

Датум подношења захтева:                                                                                                               Корисник услуге:                                               

_________________________                                                                                            _______________________           

       
Изјава корисника о Правилу одлучивања при утврђивању усаглашености(ʧʦʧʫʥʠʪʠ ʢʘʜ ʿʝ  

ʧʨʠʤʝʥˀʠʚʦ): 

 

Обавештени смо о Правилима одлучивања и начину Извештавања ЕКО-ЛАБ-а о резултатима  

испитивања и  сагласни са истим. 

 Oбрачунатa  мернa несигурност  са нивоом  поверења од 95% за проширену мерну несигурност.  

                                                                                           М.P.                                                             Корисник услуга 

 Датум:                                                                                                                                        ________________________ 

 

 

 

 
 

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ЕКСТЕРНО НАБАВЉЕНУ УСЛУГУ ИСПИТИВАЊА 

(ʧʦʧʫʥʠʪʠ ʢʘʜ ʿʝ ʧʨʠʤʝʥˀʠʚʦ): 

Обавештен сам и сагласан да се испитивања која се не могу извршити у лабораторији ЕКО-ЛАБ,  

Падинска Скела изврше у некој од екстерно ангажованих компетентних лабораторија, која испуњава 

захтеве важећег стандарда SRPS ISO/IEC 17025, а по избору ЕКО-ЛАБ -а и за чије је резултате ЕКО-ЛАБ 

одговоран. 

 

                          Датум:                                                           М.P.                                                Корисник услуга 

          _________________________                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

О-P 7.1-1/3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Стр.3 од 3 

 

 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЗАХТЕВА (попуњава ЕКО-ЛАБ) 

 
ЗАХТЕВ АДЕКВАТНО ДЕФИНИСАН              □ ДА      □ НЕ 

 

 

НАКНАДНО ДОПУЊЕН ЗАХТЕВ                     □ ДА      □ НЕ 

 
 

ЗАХТЕВАНА ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДОМ/СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

СТАНДАРД/СПЕЦИФИКАЦИЈА АДЕКВАТНО ДЕФИНИСАНА           □ ДА      □ НЕ 

 

ПРАВИЛО  ОДЛУЧИВАЊА: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Захтев се :                      прихвата                   не прихвата 

 

Напомена:    ______________________________________________________________ 

 

 

 
Датум  преиспитивања: ________                                         Преиспитао:  __________________    
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