Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-Управа за ветеринуОдељење ветеринарске инспекције
Група за контролу производње и промета лекова и
медицинских средстава, хране за животиње и
медициниране хране за животиње
Број:_______________________
Датум: _____________________

УТВРЂУЈУЋА КОНТРОЛНА ЛИСТА
ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА

Назив Апотеке/Приватне праксе:
___________________________________________________________________________
Одговорно лице:

ОПШТИ ПОДАЦИ О АПОТЕЦИ
1. Апотека основана као приватна пракса (предузетник)
2. Ветеринарска (здравствена) установа, као привредно
друштво-самостална апотека
3. Број огранака апотеке
4. У апотеци се врши израда магистралних лекова
5. Апотека у свом саставу има Галенску лабораторију као
посебну организациону јединицу
6. Решење АПР-а/Решење привредног суда
7. Решење надлежног Министарства и Решење о упис у
Регистар

 да

 не

 да

 не

 да

 не

 да

 не

 да

 не

 да

 не

1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТ
1. Апотека за рад користи писане процедуре/Стандардне
 да
 не
оперативне поступке
2. Поседује сву законску регулативу у складу са којом обавља
 да
 не
делатност
2. ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
1. Именован је одговорни ветеринар који има лиценцу за
 да
 не
рад издату од надлежне Коморе /фармацеут
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2. На видном месту у апотеци је истакнуто је име и презиме
одговорног
ветеринара
са
лиценцом/фармацеута,
телефон, као и назив апотеке и радно време
3. Број запослених дипломираних ветеринара
4. Број запослених дипломираних фармацеута
5. Број запослених фармацеутских техничара/вет.техничара
6. У апотеци је присутно одговорно лице које пружа
информације о лековима и медицинским средствима

 да

 не

 да

 не

3. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКТА, ПРОСТОРИЈА И ОПРЕМЕ
1. Објекат је изграђен од чврстог материјала који обезбеђује
 да
термо и хидроизолацију
2. Објекат је конструкцијски решен тако да не дозвољава
 да
улазак глодара, артропода и инсеката у објекат
3. Објекат има сопствени улаз који је одвојен од стамбеног
 да
дела објекта
4. Подови и зидови објекта су глатки, равни, израђени од
водоотпорног материјала који се лако може чистити, прати
 да
и дезинфиковати
5. Објекат има водовод, канализацију и грејање
 да
6. Објекат је прикључен на електро и телефонску мрежу
 да
7. Поседује рачунар, штампач и везу са интернетом
 да
8. Објекат поседује природно и вештачко осветљење
 да
9. Просторије објекта су функционално повезане и својим
 да
распоредом одговарају намени
10. Има инсталирану текућу топлу и хладну воду и уређаје за
 да
прање и дезинфекцију руку
11. На видном месту има истакнуту таблу са подацима о
називу апотеке, адреси, радном времену, име и презиме
 да
одговорног лица, телефон
12. Заступљене су просторије: за издавање лекова, за
складиштење и чување лекова и мед.средстава, санитарни
 да
чвор, за складиштење хране за животиње, маг.средстава за
негу животиња
13. Заступљена је просторија која се може закључавати за
 да
чување средстава за ДДДД, отрове, биоциде, хемикалије
14. Осветљење, температура, влажност и вентилација су
одговарајући и без штетног директног или индиректног
 да
утицаја на лекове, медицинска средства и полазне
супстанце
15. Води се евиденција о контроли температуре у објекту
 да
16. Лекови се чувају у складу са декларисаним условима
 да
чувања
17. Апотека има опрему и средства за рад за обављање
 да
промета на мало
18. Апотека има опрему за прикупљање и одвајање
 да
комуналног, фармацеутског и хемијског отпада
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 не
 не
 не
 не
 не
 не
 не
 не
 не
 не
 не

 не

 не

 не
 не
 не
 не
 не

19. Апотека има опрему за гашење пожара
20. Апотека има опрему за пружање прве помоћи
21. Апотека има баждарену вагу
22. Апотека има потребан број полица, расхладних уређаја и
ормана за смештај и чување лекова и мед. Средстава
23. Апотека поседује уговор о нешкодљивом уклањању
фармацутског и хемијског отпада
24. Апотека поседује уговор о вршењу услуга ДДД
25. Апотека има простор за неусаглашене производе

 да
 да
 да

 не
 не
 не

 да

 не

 да

 не

 да
 да

 не
 не

4. КОНТРОЛА ПРОМЕТА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
1. Поседују доказ о набавци лека/медицинског средства
 да
(отпремнице, доставнице, рачуни)
2. Набавка лекова и медицинских средстава врши се од
добављача који поседују дозволу/решење надлежног
 да
Министарства
3. У промету се налазе само лекови за које је АЛИМС издао
 да
дозволу за лек
4. У промету се налазе само медицинска средства која су
 да
уписана у Регистар АЛИМС-а
5. Апотека не врши продају лекова путем интернета; не
прометује проињекционе вет.лекове, вакцине, серуме,
 да
дијагностичка средства, лекове за интрамамарну или
интраутерину употребу
6. У промету су лекови који на спољњем паковању лека (blue
 да
box) имају контролну маркицу/додатну маркицу
7. Приликом издавања лекова/медицинских средстава укључен
 да
је принцип „први истек рока употребе (краћи рок) први излаз“.
8. Води се евиденција о лековима издатим на рецепт/чувају се
 да
рецепти.
9. Фармацеутски/ветеринарски техничар обавља делатност у
 да
присуству ветеринара/ фармацеута
10. Води се евиденција о пријавама нежељених реакција на
лек/медицинско средство, односно у случају да није било
 да
пријаве предвиђено је вођење евиденције и поступање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ

М.П.

____________________

 не
 не
 не
 не

 не

 не
 не
 не
 не
 не

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР

___________________________
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