
Бр. Члан ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ Да Не Коментар

1 34.1. Пилићима за тов је храна стално доступна, а могу да се хране и уредовним оброцима

2 34.2. Пилићима за тов храна није ускраћена више од 12 сати пре очекиваног времена клања

3 34.3. Појилице су постављене и одржаване тако да се спречи просипање течности

4 35.1. Сви пилићи за тов имају приступ простирки, која је сува и растресита по површини

5 36.1. Вентилација у објекту је довољна да спречи прегрејавање просторија, и у комбинацији 
са системом за грејање спречава високу влажност ваздуха

6 37.1.

Просторија у којој се узгајају пилићи за тов је осветљена, а интензитет светлости је 
најмање 20 лукса током периода осветљености, мерено у нивоу очију ових пилића и 
осветљава најмање 80% корисне површине пилића за тов, с тим да интензитет 
осветљења може привремено да се смањи, по препоруци ветеринара

7 37.2.
Седам дана од смештања пилића за тов у објекат до три дана пре клања, осветљење је 
такво да у току 24 сата најмање шест сати укупно буде период мрака, при чему период 
непрекидног мрака траје четири сата

8 38.1.
38.2.

Ниво буке у објекту је сведен на најмању могућу меру.
Сва опрема у објекту а нарочито вентилатори и опрема за храњење је изграђена, 
смештена, користи се и одржава тако да ствара најмању могућу буку. 

9 39.1. Власник, односно држалац пилића за тов обезбеђује преглед пилића за тов најмање два 
пута дневно

10 39.2.
Пилићи за тов који су озбиљно повређени или испољавају симптоме обољења као што 
је отежано кретање, изражени асцитес или малформације, третирају се на одговарајуди 
начин или се одмах лишавају живота на хуман начин

Број: 270-323-____________/201__-05

   КОНТРОЛНА ЛИСТА
ДОБРОБИТ ПИЛИЋА ЗА ТОВ

Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у 
промет животиње у производне сврхе начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животња, као и сдржини и начину вођења 
евиденције о животињама ("Сл. гласник РС" бр. 6/2010, 57/2014)

Серијски број записника: ___________ КЛ-28-01/02



11 40.1.
Објекти и опрема се редовно чисте и дезинфикују, а пре поновног насељавања 
пилићима за тов обавезно се обавља детаљно чишћење и дезинфекција објекта и 
замена простирке. 

12 42.1. У простору или просторији у коме се узгајају пилићи за тов максимална густина 
насељености ових пилића је 33 kg/m².

13 43.1.
Власник, односно држалац пилића за тов чува у објекту документацију која садржи све 
техничке податке о објекту и опреми, податке о начину држања и узгоја пилића за тов, 
као и евиденцију у складу са овим правилником. 

14 44.1.

Власник, односно држалац пилића за тов узгаја пилиће тако да је њихова густина 
насељености већа од 33 kg/m², али не већа од 39 kg/m² и о томе обавештава 
министарство надлежно за послове ветеринарства које контролише услове за добробит 
животиња у објекту, начин држања и узгајања пилића за тов и евиденцију која се у 
складу са овим правилником води.

15 45.1.

У објектима у којима је густина насељености већа од 33 kg/m² обезбеђен је 
вентилациони систем и систем за загревање и хлађење објекта тако да:
-Концентрација амонијака не прелази 20 ppm а концентрација угљендиоксида не 
прелази 3000 ppm мерено у нивоу главе пилића; 
-Температура ваздуха у објекту не прелази више од 3º C спољну температуру од 30º C 
мерену у хладу;
-Релативна влажност ваздуха у објекту измерена током 48 часова не прелази 70% при 
спољњој температури од 10º C

16 45.2.
У последњих најмање 7 узастопних контрола јата, ниво кумулативног дневног 
морталитета је мањи од 1% увећан за број који се добија множењем 0,06% са бројем 
дана старости јата у време кад је заклано

17 47.1. Евиденција о производњи садржи прописане податке и уредно се води

 Контролисано лице:                                                                                                                                      Ветеринарски инспектор:
        

________________________                                                                                                                           ___________________________

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%)  


