
СПОС ОБЕЗБЕДИО НАЈПОВОЉНИЈЕ УСЛОВЕ АНАЛИЗЕ МЕДА
Извршни одбор СПОСа изабрао је установе за анализу меда: Завод за јавно здравље из Пожаревца и 

Научни институт за ветеринарство Србије из Београда, који ће под повољнијим условима радити анали
зе за чланове СПОСа. У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Пожаревца, обезбеђене су нове погод
ности за чланове СПОСа, Завод ће сносити трошкове слања узорака на анализу! Будите члан СПОСа!

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Укуп на (ко нач на) це на 

ком плет не ана ли зе ме да сход
но тре нут ним за кон ским про
пи си ма (ква ли тет 3.800 ди на
ра; ре зи дуе ан ти би о ти ка и сул
фо на ми да 650 ди на ра; ми кро
би о ло ги ја 1.330 ди на ра) из но
си 5780 ди на ра у За во ду за јав
но здра вље из По жа рев ца. У 
окви ру ове це не За вод СНО
СИ ТРО ШКО ВЕ СЛА ЊА МЕ
ДА ПО ШТОМ на адре су За во
да (па кет до 2 kg), што је из у
зет на по год ност за пче ла ре, ко
ји су нека да мо ра ли да лич но 
но се мед у уста но ву ко ја вр ши 
ана ли зу или до дат но пла ћа ју 
тро шко ве сла ња. Про це ду ра је 
сле де ћа: пче лар нај пре из вр ши 
упла ту За во ду за јав но здра вље 
из По жа рев ца, ул. Јо ва на Шер
ба но ви ћа бр. 14, на жи ро ра

чун: 840–53667–50, свр ха упла
те: Ана ли за ме да СПОС. За тим 
тре ба упа ко ва ти 0,5 kg ме да у 
пла стич ну те глу, по узор ку, ста
ви ти у па кет, при ло жи ти ори
ги нал уплат ни це (пре по ру чу је
мо да упла ту вр ши те уплат ни
цом са 3 при ме р ка, да би је дан 
при ме рак остао код Вас као до
каз упла те) и па пир на ко ме пи
ше ко је ана ли зе се тра же. При
ли ком па ко ва ња те гле, те глу до
бро умо тај те у ке се ако слу чај
но до ђе до цу ре ња ме да. Нај бо
ље је да мед си па те у те глу за ко
ју сте си гур ни да из ње мед не 
мо же да цу ри. За тим се ис кљу
чи во по зи ва не ка слу жба БР
ЗЕ ПО ШТЕ, код ко је се на ве де 
да по шта ри ну пла ћа при ма лац 
по шиљ ке, и по ша ље се на го ре 
на ве де ну адре су. На кон за вр

ше них ана ли за ре зул та ти се ша
љу по штом о тро шку За во да на 
адре су са ко је је по слат па кет са 
ме дом.

Ана ли за дру гих про из во
да има сле де ћу це ну у За во ду за 
јав но здра вље из По жа рев ца: 
ква ли тет пре па ра та на ба зи ме
да: 760 ди на ра, ква ли тет по ле
на: 760 ди на ра, ква ли тет про по
ли са: 510 ди на ра, ква ли тет мле
ча: 620 ди на ра.

Евен ту ал но, ако има те би ло 
ка кву не до у ми цу или про блем 
око пла ћа ња, мо же те по зва
ти За вод на те ле фон: 012/227–
572 (ра чу но вод ство). За оста ле 
евен ту ал не тех нич ке про бле ме 
ја ви те се го спо ди ну Са ши Дра
жи ло вићу, начелнику одељења 
хигијене хране на 064/873–4038.

ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ, НОВИ БЕОГРАД
Укуп на (ко нач на) це на ком

плет не ана ли зе ме да у скла ду 
са тре нут ним за кон ским про
пи си ма (Ква ли тет ме да 4045,98 
ди на ра; ре зи дуе ан ти би о ти
ка и сул фо на ми да 640,32 ди на
ра; ми кро би о ло ги ја 932,00 ди
на ра) из но си 5.618,30 ди на
ра у На уч ном ин сти ту ту за ве
те ри нар ство Ср би је, Бе о град. 
ТРО ШКО ВЕ ПО ШТА РИ НЕ 
ЗА СЛА ЊЕ УЗО РА КА МЕ
ДА СНО СИ ПЧЕ ЛАР. Ре зул
та те ана ли за Ин сти тут ша ље о 
свом тро шку. Про це ду ра је сле
де ћа: пче лар нај пре тре ба да из
вр ши упла ту НИВСу (На уч ни 
Ин сти тут за ве те ри нар ство Ср
би је Бе о град), 11070 Но ви Бе о
град, ул. Ауто пут бр. 3 на жи

ро ра чун: 325–9500900016552–
02, свр ха упла те: Ана ли за ме
да СПОС. За тим тре ба да упа
ку је 0,5 kg ме да у пла стич ну или 
ста кле ну те глу, по узор ку, ста
ви у па кет, при ло жи ори ги нал 
уплат ни це (пре по ру чу је мо да 
упла ту вр ши те уплат ни цом са 
3 при мер ка, да би је дан при
ме рак остао код Вас као до каз 
упла те) и па пир на ко ме пи ше 
ко је ана ли зе се тра же. При ли
ком па ко ва ња те гле до бро умо
та ти у ке се, да не би до шло, слу
чај но, до цу ре ња ме да. Нај бо
ље је мед си па ти у те глу за ко ју 
сте си гур ни да из ње мед не мо
же да ис цу ри. За тим по ша ље те 
па кет о Ва шем тро шку, на го ре 
на ве де ну адре су. На кон за вр

ше не ана ли зе, ре зул та ти се ша
љу по штом о тро шку Ин сти ту
та на адре су са ко је је по слат па
кет са ме дом.

Ана ли за дру гих про из во да 
у На уч ном Ин сти ту ту за ве те
ри нар ство Ср би је Бе о град има 
сле де ћу це ну: ква ли тет по ле на 
730 ди на ра, ква ли тет про по ли
са 490 ди на ра, ква ли тет мле ча 
590 ди на ра и ква ли тет ме ша ви
на 730 ди на ра.

Евен ту ал но, ако има те би
ло ка кву не до у ми цу или про
блем, обра ти те се на те ле фон: 
011/2601–438, или на мејл: 
namirnice@nivs.rs, тра жи те др 
Дра га ну Пе шић Ми ку лец или 
др На ду Ду га лић Врн дић.
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