
Инспектор Инспекција пре почетка рада усаглашено X

Датум инспекцијског прегледа Инспекција у току рада неусаглашено --

Назив објекта Инспекције ван редовног радног времена није прегледано /

Број објекта Додатне инспекција

A Општи услови  X  -- / Хигијена  X  -- / F Контрола анализа  X  -- /

A.1 Чистоћа просторија C Преглед документације пре  пастеризације Администрација

A.2 Чистоћа опреме  Документација -важећи прописи F.1  Резултати

A.3 Чистоћа превозних средстава/ цистерна C.1 Резултати броја соматских ћелија F.2 КM предузете од стране *НО, ако је применљиво

A.4 хигијенауређаја -CIP прање  C.2 Резултатима укупног броја бактерија Визуелно

C.3 Резултатима резидуа антибиотика F.3 Посматрање хигијене (дезинфекција/контаминација)

A.6 Површине за неупаковане производе C.4 Резултати са % резидуалног хлора воде за пиће F.4 Ефикасност корективних мера, ако је применљиво

A.7 Хигијена полица за складиштење -сирева D Преглeд после пастеризације и стерилиз. F.5

A.8 Температура пастеризације- Т.листа Контрола докумената G Контрола транспорта произ. од млека

A.9 Конденз  у објекту D.1 Термограф. листе G.1 Документација доступна / захтев за извоз

A.10 Темп. хладњача  и начин бележења D.2 Листе садрже корективне мере G.2 Документа уредно попуњена/анализа за извоз

A.11 Начин превоза сировог млека-температура D.3 Резултати контроле фосфатазе G.3 Контрола уређаја за расхладу - замрзавање

A.12 Начин кретања сировог млека - укрштање D.4 Корективне мере извршене G.4 Визуелна контрола начина паковања пошиљке

A.13  Начин узорковања у складу са прописом E Примена  HACCP (=CCP) H Kонтрола обележавања производа 

A.14 Наложене корективне мере-записник Контрола и верификација H.1 Ознака жига / печат,етикета / 44/07

A.15 E.1 Утврђене  CCP су: H.2 Декларација у складу са важећим прописом

A.16 Температура стерилизације-Т.листе E.2 Праћење  CCP је: H.3

A.17 Начин складиштења амбалаже Преглед документације H.4 ИД ознака ( RS и вет.контр.број )

A.18 Начин обележавања цистерне - по пропису E.3 Резултати националног  мониторинга I Kонтрола отпада

A.19  E.4 I.1 Евиденција отпада

A.20 Резултати контроле млека и млечних производа I.2 Прикупљања / идентификација 

A.21 E.5 органолептика I.3 Документација за кафилерију-доставница

B Контрола сировог млека E.6 хемијске анализе I.4 Пречишћавање  отпадне воде

B.1 Начин испитивања  броја соматских ћелије E.7 микробиолошке анализе I.5  Уговор за транспорт споредних производа

B.2  Начин испитивања укупног броја бактерија E.8 микробилошке анализе чл.138 Правилник 25/11 I.6 Уговор за место за нешкодљиво уништење

B.3  Начин испитивања резидуа антибиотика *КМ-корективне мере I.7 Анализе отпадних вода

B.4 Начин испит.температуре сировог млека *ПМ -превентивне мере * (НО) надлежна особа у објекту

Потпис надлежне особе објекту

Потпис надлежног вет. инспектора

Корективне/превентивне радње предузете од стране произвођача: 

Дневна листа прегледа објекта за прераду млека и производа од млека

Напомена :има-нема неусаглашености


