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Вид Максимално време на патување

Говеда Возрасни: 14 часа + 1 одмор + 14 часа
Не одбиени телиња: 9 часа + 1 одмор + 9 часа

Свињи Возрасни: 24 часа
Свињи: 9 часа + 1 одмор + 9 час

Живина Нема максимум на траење на транспортот

Коњи Возрасни: 24 часа
Ждребиња (< 6 месеци, со кобила): 9 часа + 1 одмор
+ 9 часа

Овци Возрасни: 14 часа + 1 одмор + 14 часа
Неодбиени јагниња:9 часа + 1 одмор + 9 часа

• Избегнувајте товарење на наводенети животни
• Контролирајте ја температурата внатре и регулирате ја вентилацијата!
• Бидете сигурни дека животните се добро нахранети и напоени
• Сите животни да НЕ се превезуваат на пониски t. од 5 °C степени

• Контролирајте ја температурата внатре и регулирате ја вентилацијата!
• Бидете сигурни дека животните се добро нахранети и напoени
• Во случај да паднат капаците, отворете ги
• Сите животни да НЕ се превезуваат на повисоки t. од 30 °C

Индекс на безбедност за временски услови  

Релативна 
влажност (%)

Tемп.
(°C)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

ИтностОпасноДобро! Внимание

Контролен лист за возилото
Име на превозник: Број на превозник:

Место на поаѓање: Број на возилото:

Датум :

Проверка Пред превоз Прв одмор Втор одмор Последна проверка

Состојба на животните

Документи

Храна, вода и простирка за 
животните

Температура и вентилација

Генерална проверка на возилото

Време и место на проверка

Потпис на возачот

НЕ превоз на 30 °C или пониска во случај на висока влажност

После максималното времетраење на патувањата, животните да 
се истоварат, да се нахранат и напoјат и да се одморат најмалку 24 
часа; освен живината

Контролен лист на возачот: 
Дали сте подготвени?

Европски пристап за добра практика на превоз на живи животни

Како професионален возач, животните се во ваши раце. Потребен ви е
уверение за компетентност за да можете да вршите транспорт на живи
животни. Усогласеноста со релевантната законска регулатива за
благосостојба на животни за време на превози ќе Ви помогне да
постигнете високи стандарди за заштита и благосостојба.
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1. Дали вашето возило е 
подготвено? Проверете ја 
техничката исправнист, 
вентилацијата, чистотата, 
преградите, бравите, 
површината на подот 
(простирката), 
осветлувањето, опремата за 
товарење/истоварење и 
ознаките на возилото

2. Био -сигурност на местото на 
истовар: внимавајте на чистите и 
валканите патеки и проверете ја 
чистотата на истоварното место

1. Подготовка

1. Паркирајте го возилото
близу до местото за
товарање/истоварање кое
треба да е заштитено од
екстремни временски услови

2. Дали ги имате потребните 
документи?
• Сертификат за компетентност
• Одобрување на возилото
• План за итни мерки
• Документи за идентификација 

на животните
Запомнете го максималното време 
на патување

Проверете ги животните а товарите ги 
само оние кои ‘се способни за превоз’. 

Доколку се сомневате оставете ги 
животните и проверете со организаторот 

на превозот.

4. За време на истоварање –
проверете ги боксовите, и 
вентилацијата. Погледнете ги 
“флаерите”

3. Дали имате храна, вода и 
систем за напојување за 
животните? Видете табела

4. За прекуграничен превоз на
животни (освен живина), Треба
да имате дневник за патување.
Треба да имате систем за
следење на транспортот и
температурата.

2. Товарење/истоварење

3. Дезинфицирајте и 
проверете дале правилно 
е поставена  опремата за 
товарење за да избегнете 
повреди

5. Ракувајте со животните на 
мирен начин, не брзајте. 
Обезбедете итен и адекватен 
третман на повредените 
животни

©
Ey

es
 o

n 
A

ni
m

al
s

©
Ey

es
 o

n 
A

ni
m

al
s

6. Долги патувања: доставете го 
планот на патувањето до 
надлежните органи и пријавете 
ги проблемите

Патување
> 8 часа

3. Избегнувајте застои,
сообраќајни инциденти и
одложувања за време на
превозот

5. Почитувајте ги
принципите на добра
пракса за време на превоз.
Внимателно погледнете ги
“флаерите”

6. Одржувајте соодветен 
температура и вентилација. 
Препораки од ‘индекс на 
безбедност за временски услови’ 

4. Направете генерална
проверка на возилото и на
животните после секое
запирање (на секој
контролен пункт)

2. Возете внимателно за да
избегнете повреда на
животните или страдање

3. За време на патувањето

1. Уверете се дека сите
врати на товарниот простор
се затворени додека
возилото е во движење

7. Обезбедете доволно храна 
и вода на местата за одмор
Види табела

Проверете ги сите
животни за време на
пауза. Одвоите ги и
третирајте ги (ако е
можно) болни/повредени
животни и барајте
ветеринар. За цело време
на патувањето бидете во
контакт со организаторот
на превозот, полесно ќе
донесувате одлуки
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Вид Хранење Напојување

Говеда Говеда*: секои 14 часа
Телиња: во флаерот за 
телиња

Говеда*: every 14 hours
Телиња: во флаерот за телиња

Свињи На контролната точка Кај сите: континуиран пристап до вода

Живина Кокошки: секои 12 часа
Еднодневни пилиња: 
обезбедете храна доколку 
патувањето е > 24 hours

Кокошки: every 12 часа
Еднодневни пилиња: обезбедете вода 
доколку патувањето е > 24 часа

Коњи Коњи*: секои 4,5 – 5 часа
Ждребиња: по 9 часа од 
патувањето

Коњи*: every 4,5 – 5 часа
Ждребиња: по 9 часа од патувањето

Овци Овци*: секои 14 часа
Неодбиени јагниња: по 9 
часа од пативањето

Овци*: секои 14 часа
Неодбиени јагниња: по 9 часа од 
патувањето

* Вклучително млади одбиени животни
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