Серијски број записника :

___________
Број: 270-323-____________/201__-05

КЛ-18-02/02

КОНТРОЛНА ЛИСТА
О ИПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОБЈЕКТА ЗА ПРОМЕТ ЖИВОТИЊА - СТОЧНА ПИЈАЦА У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКТА, ОПРЕМЕ,
СРЕДСТАВА ЗА РАД И У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА
Ако је одговор на питање под тачком 1. негативан,
субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у
складу са одредбом члана 33. став 2. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.
36/15).

*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012) чл. 76. став 3.

Бр. члан

1

72.1.
73.1.

ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ

Да

Не

Коментар

Правно лице и предузетник је регистрован у Регистар привредних субјеката и уписан
је у Регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности који
води Министарство

*Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава првно лице за обављање
ветеринарске делатности ("Сл. гласник РС", бр. 105/2013)

2

5.1.1.

3

5.1.2.

4

5.1.3.

5

5.1.4.

6

5.1.5.

7

5.1.6.

8

5.1.7.

9

5.1.8.

Сточна пијаца је ограђена оградом која онемогућава неконтролисани приступ људима
и животињама, висине најмање 1,8 m, са једним улазом и једним контролисаним
излазом, са дезинфекцијском баријером на улазу и излазу и на којем се воде подаци о
уласку и изласку животиња и превозних средстава
Сточна пијаца има наткривене рампе за утовар и истовар животиња
Сточна пијаца има посебно обележене просторе за различите врсте и категорије
животиња
Сточна пијаца има просторе за различите врсте и категорије животиња који су
довољно пространи и у складу са прописима којима се уређује добробит животиња
Сточна пијаца има опремљену просторију за надлежног ветеринара са обезбеђеним
приступом Централној бази података о обележавању животиња
Сточна пијаца има приступ питкој води, с прибором за прање и дезинфекцију руку
Сточна пијаца има простор за дезинфекцију превозних средстава која се врши у складу
са посебним прописом којим се уређује начин дезинфекције превозних средстава
којима се превозе пошиљке животиња, производи, сировине и отпаци животињског
порекла, као и опрему за чишћење и дезинфекцију
Сточна пијаца има одвојени простор за угинуле животиње и изолацију повређених
животиња

10

5.2.

11

5.3.

12

5.4.

13

5.5.

14

8.1.

15

8.2.

16

8.3.

17

8.4.

Сточна пијаца пре доласка животиња је очишћена и дезинфикована
Пре уласка на сточну пијацу надлежни ветеринар обавља преглед документације која
прати животиње у промету у складу са законом којим се уређује ветеринарство
Животиња на сточној пијаци борави најдуже осам сати
Овлашћена ветеринарска станица обавештава се најмање један радни дан пре
планираног окупљања животиња на сточној пијаци
Код истовара животиња, односно смештаја на сточна пијаца и при утовару, са
животињама се поступа на начин тако да се избегава њихова непотребна патња у
складу са законом којим се уређује добробит животиња
На сточној пијаци су обезбеђени услови за животиње тако да не дођу у додир са
животињама пореклом са газдинства нижег здравственог статуса у складу са законом
којим се уређује ветеринарство
Угинуле животиње се уклањају у што краћем року у складу са прописом којим се
уређује начин разврставања и поступања са споредним производима животињског
порекла
Животиње се превозе у превозним средствима која испуњавају услове у складу са
законима којима се уређује ветеринарство и добробит животиња
Укупан број бодова:
НАПОМЕНА: Све евидентиране неусаглашености се морају детаљно описати у записнику

КОМЕНТАР ИНСПЕКТОРА:

Усклађено - Да ( бодова - 1 )

;

Није ускалађено- Не ( бодова - 0 )

ПИТАЊА КОЈА СЕ НЕ БОДУЈУ, НЕ РАЧУНАЈУ СЕ У ПРОРАЧУНУ ПРОЦЕНТА РИЗИКА !!!
Класификација ризика у односу на број одговора са "Да":
Незнатан (91-100%), Низак (81-90%), Средњи (71-80%), Висок (61-70%), Критичан (<60%)

Контролисано лице:

Ветеринарски инспектор:

________________________

___________________________

