РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за ветерину

КОНТРОЛНА ЛИСТА
-ОБЈЕКАТ ЗА КАРАНТИНИРАЊЕ ЖИВОТИЊА* ИЗ УВОЗА*односи се на говеда, овце, козе, свиње и живину

I. ПОДАЦИ О ЛИЦУ
Назив и седиште правног лица, односно име и презиме и адреса физичког лица које подноси захтев за карантинирање
животиња из увоза

II. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Правилник о ветеринарско условима објекта за узгој и
држење копитара, папакара, живине и кунића (Службени
Гласник РС бр 81/2006)
Правилник о условима и трајању карантина за увезене
животиње (Службени лист СФРЈ бр 6/88)
1. Број Решења Министарства којим је одобрен објекат -фарма

ИД број
2. Oбјекат је под условима потпуне изолације
да

не

3.Објекат испуњава прописане ветеринарско санитарне услове?
да

не

4. Објекат испуњава услове добробит животиња?
да

не

5.Карантински објекат је довољно удаљен је од насеља и других објеката за животиње, кафилерија, сточног гробља, јаме
гробнице
не
да
6.Круг око објекта је довољно простран и функционално повезан
да

не

7.Карантински објекат је ограђен оградом високом најмање два метра
да

не

8.Карантински објекат је снабдевен системом за напајање
да

не

9.Карантински објекат на прописан начин уклања лешеве и споредне производе животињског порекла
да

не

10.У кругу карантинског објекта нема других животиња исте врсте или животиња на које се може узајамно преносити било
која заразнa болест
да
не
11.Карантински објекат удовољава стандардним нормативима хигијене
да

не

12.Карантински објекат је изграђен од чврстог материјала
да

не

13.Има само један улаз преко кога се контролише кретање људи, животиња и врши промет хране и другог материјала
Да
не
14.На улазу у круг карантинског објекта и на улазу у објекат постоји дезинфекциона баријера за возила и особље
Да
не
15.Постоји пункт за дезинфекцију обуће, одеће особља
Да

не

16.Постоји просторија и опрема за пресвлачење и купање особља са довољном бројем заштитне одеће и обуће
Да
не
17.Постоји уређено место за дезинфекцију возила која у карантин довозе животиње из увоза и храну за животиње
Да
не
18.Постоји посебна просторија за изоловање животиња уколико се утврди промена здравственог стања животиња
Да
не

ПРИМЕДБЕ

Место _____________________________________ , дана ___________________ , време ____________

Присутно/одговорно лице

Ветеринарски инспектор

