
Инспектор Комисијска контрола усаглашено X

Датум контроле Контрола по плану неусаглашено --

Назив објекта  није прегледано /

непотребно прецртати

A Општи услови сабиралишта  X  -- / C Примена  HACCP (=CC Р,СР)  X  -- / H Општи услови сабирна места  X  -- /

A.1 Tлоцрт H.1 Tлоцрт

A.2 Списак опреме C.1  Праћење  СCP-лактофриз - термометар H.2 Списак опреме

A.3 Списак произвођача са параметрима (уговор) C.2  Праћење  CP H.3 Списак произвођача (уговор) 

A.4 Упутство о начину  пријема млека  C.3 Записи o калибрацији или баждарењу термометара   млекомера H.4 Упутство о начину  пријема млека  

А.5 Упутство за хигијену опреме C.4 Записи - обука радника H.5 Упутство за хигијену опреме

A.6 Упутство о хигијени лактофриза D Записи о  контроли сировог млека H.6 Упутство о хигијени лактофриза

A.7 Упуство за испитивање киселости млека D.1 Мирис, боја и механичке нечистоће H.7 Упуство за испитивање киселости млека

A.8 Упуство за хигијену посуда за алкалну пробу  D.2 Температура,акохолна проба,антибиотици,алфатоксин H.8 Упуство за хигијену посуда за алкалну пробу  

A.9  Записи са % резидуалног хлора воде за пиће D.3 Микробиолошке анализе  -брзи тест H.9  Записи са % резидуалног хлора воде за пиће

A.10 Упутство  мерења температуре млека -трајни записи D.4 Микробилошке анализе чл.138 Правилник 25/11, 27/14 H.10 Упутство  мерења температуре млека  

A.11 Решење о одобрењу објекта сабиралишта места* E Контрола транспорта сировог млека H.11 Упис у регистар -АПР -уговор

A.12 Упутство за хигијену цистерне превозног средства E.1 Документација доступна-доставница H.12 Упутство за хигијену судова за допремење млека

A.13 Упутство за узимање узорака  -лот, код E.2  Визуелна контрола начина поступања са  млеком H.13 Упутство за узимање узорака - лот, код

A.14 Упутство о начину чувања узорака E.2.1 Исправност и хигијена црева, поклопаца и судова H.14 Упутство о начину чувања узорака

A.15 Тест на присуство антибиотика H.15 Упутство за узимање узорака на антибиотике

A.16 Тест на присуство афлатоксина F Kонтрола цистерни за превоз  чл.136 Правилник 25/11, 27/14 H.16 Упутство за узимање узорака  на присуство афлатоксина

A.17 Узорци сировог млека на укупан бр.бактерија+реагенс F.1  Исправност цистерне на возилу H.17 Упутство за узимање узорака на укупан бр.бактерија 

A.18 Узорци сировог млека на укупан бр.сом.ћелија+реагенс F.2 Системи за узорковање млека одобрени H.18  Упутство за узимање  узорака на бр.сом.ћелија 

A.19 Упутство и план  ДДД F.3 Довољан капацитет/број комора  за јутарње и вечерње млеко H.19 Упутство и план  ДДД 

A.20 Начин чување средстава за прање G Kонтрола СПЖП H.20 Начин чување средстава за прање

А.21 Транспорт узорака G.1 Евиденција СПЖП H.21 Транспорт узорака

B Контрола сировог млека G.2  Документација о уништењу-доставница  H.22  Записи o калибрацији или баждарење термометраетара   млекомера

B.1 Запис о  броју соматских ћелије G.3 Пречишћавање отпадне воде  H.23  Записи - обука радника 

B.2 Записи о испитивања укупног броја бактерија G.4 Уговор за транспорт СПЖП

B.3 Записи о испитивању резидуа антибиотика-метода G.5 Уговор за место за нешкодљиво уништење СПЖП

B.4 Записи о присуству афлатоксина G.6 Анализе отпадних вода-најмање једном годишње

Потпис надлежне особе објекту

Потпис надлежног вет. инспектора

Koнтролна листа за службену контролу сабиралишта и сабирних места сировог млека - В Е Р З И Ј А   I I

 

Напомена Корективне мере: 

Ветеринарски контролни број објекта*

* Примењиво код већ одобреног/регистрованог објекта


