
Матични број______________________________________________________________
Адреса____________________________________________________________________ 

Одговорно лице____________________________________________________________ 

      КОНТРОЛНА ЛИСТА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЦЕНТРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ СЕМЕНА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ У 

ПОГЛЕДУ ОБЈЕКТА, ОПРЕМЕ, СРЕДСТАВА ЗА РАД И У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА

Центар за складиштење и дистрибуцију семена_______________________________

ИД број___________________________________________________________________

 Број телефона______________________________________________________________ 

  Email______________________________________________________________________ 

  Координате станице: Географ. Ширина____________ Географ. Дужина____________ 
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       Серијски број записника: ___________

       Број: 270-323-______________/20___-05

       Дана:_____________________________   

Место:____________________________



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).

Бр. члан ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ Да Не Коментар

1 72.1.6a
73.1.

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

2

20a.1.1
20a.1.2
20a.1.3
20a.1.4

.

Центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање обавља:
1) складиштење, односно промет семена за вештачко осемењавање животиња, у складу 
са одгајивачким циљем и одгајивачким програмом;
2) контролу складиштења и руковања, као и услова дистрибуције и испоруке семена за 
вештачко осемењавање;
3) праћење и вођење евиденције о пријему и испоруци семена за вештачко 
осемењавање;
4) друге послове за које је регистрован, у складу са овим законом. 

3 112.2
Складиштење и промет репродуктивног материјала обавља се у одобреним центрима 
за репродукцију и вештачко осемењавање животиња, односно одобреним 
дистрибутивним центрима за промет репродуктивног материјала.

4 112.3
Центри за репродукцију и вештачко осемењавање животиња и дистрибутивни центри 
за промет репродуктивног материјала воде евиденцију о производњи, складиштењу и 
стављању у промет репродуктивног материјала која се чува пет година.

5 2.1. Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање је изграђен 
од чврстог материјала који обезбеђује термо и хидроизолацију.

6 2.2.
Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање
својим конструкцијским решењем изведен тако да не дозвољава улазак глодара, 
артропода и инсеката у објекат и да не постоји могућност контакта са животињама

7 2.3.
Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање
има сопствени улаз, односно улаз који је одвојен од стамбеног дела објекта, ако је 
центар за дистрибуцију семена изграђен у склопу стамбеног објекта
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*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012) 

*Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и о условима у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за 
складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање ("Сл. гласник РС", бр. 6/11 )



8 2.4.

Центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање има глатке и
равне подове, зидове и радне површине израђене од водоотпорног материјала који
могу лако да се чисте, перу и дезинфикују, осим у просторији намењеној за смештај
запослених, као и да подови нису клизави, а изведени су тако да не дозвољавају
цурење течности из просторија

9 2.5.

Центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање је
направљен тако да су све просторије и простори лако доступни за чишћење и
дезинфекцију, укључујући и слободне просторе између и испод радних пултова,
ормара и другог намештаја

10 2.6. Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање има 
функционално повезане просторије и просторе

11 2.7. Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање 
прикључен је на водоводну и канализациону мрежу и има систем за грејање

12 2.8. Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање има 
инсталирану текућу хладну и топлу воду и уређаје за прање и дезинфекцију руку

13 2.9. Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање је 
прикључен на електричну мрежу

14 2.10. Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање има 
природно и вештачко осветљење

15 2.11.
Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање у свим 
просторијама и просторима, у зависности од намене, има обезбеђену одговарајућу 
температуру

16

 3.1.
3.2
3.3
3.4
3.5

Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање има 
просторије:
1) за смештај контејнера у којима се чува дубоко замрзнуто семе за вештачко 
осемењавање животиња, и у једну просторију се смештају контејнери са семеном само 
једне животињске врсте;
2) за пријем, смештај и чување семена са обезбеђеним условима карантина док траје 
поступак контроле семена;
3) за паковање семена које се дистрибуира;
4) за пресвлачење и смештај запослених радника;
5) са санитарни чвором
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17

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Центар за  складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање има опрему:
1) контејнере у којима се чува дубоко замрзнуто семе тако да се у једном контејнеру 
чува семе само једне расе приплодњака и канистере у том контејнеру у којима се чува 
семе само једног приплодњака;
2) одговарајућу опрему и посуде са течним азотом које служе за допуњавање 
контејнера;
3) рачунарску опрему (рачунар и штампач) за потребе електронске обраде података;
4) одговарајући намештај (столове, витрине и радне пултове) који обезбеђује 
несметано обављање радног процеса;
5) опрему за прикупљање комуналног отпада.

18 5.
Центар за дистрибуцију семена има запосленог у сталном радном односу, као 
одговорно лице, једног дипломираног ветеринара са лиценцом, у складу са законом 
којим се уређује ветеринарство.
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:
        

________________________                                                                                                                           ___________________________
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