
Место:____________________________

Адреса____________________________________________________________________ 

Одговорно лице____________________________________________________________ 

Број телефона______________________________________________________________ 

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

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

Email______________________________________________________________________ 

       Дана:_____________________________   

   КОНТРОЛНА ЛИСТА O ОБАВЉАЊУ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ
У ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТАНИЦИ

*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012), чланови 8, 16. и 17.  

Ветеринарска станица______________________________________________________

ИД број___________________________________________________________________

Матични број______________________________________________________________



I УПИС У РЕГИСТАР, УСЛОВИ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ, КАДАР, 
ПОСЛОВИ ПО ОВЛАШЋЕЊУ Да Не Коментар

Правно лице и предузетник је уписан у Регистар привредних субјеката 
АПР-а РС
Ветеринарска станица поседује решење о испуњености услова објекта, 
опреме и запослених лица
Решење о упису у Регистар правних лица и предузетника за обављање 
ветеринарске делатности који води Министарство

2
Ветеринарска станица има и друге организационе облике:
- амбуланта
- апотеке
Запослено је најмање 3 ветеринара са положеним стручним испитом и 
лиценцом
Са запосленима потписан уговор о раду са задужењем и распоредом, у 
сталном радном односу, са пуним радним временом и приказани МА 
обрасци
За сваки издвојен пословни простор (амбуланте / апотеке) има у 
сталном радном односу запосленог најмање једног ветеринара са 
лиценцом

4 Поседује формуларе за пријаву - одјаву ветеринара у ВЕТ УП

5

Овлашћења за обављање стручних послова вет. инспекцијске
1) ветринарско-санитарни преглед животиња у промету 
2) ветринарско-санитарни преглед одстрељене дивљачи  
3) ветеринарско-санитарни преглед животиња одређених за клање, 
меса и производа животињског порекла пре стављања у промет )
- решења за станицу / уговор са УВ
- решења за ветеринара

6 Поседује Сертификат о завршеној обуци ante и post mortem преглед у 
објектима за клање животиња

7 Поседују потврду о завршеној специјалистичкој обуци за обављање 
трихинелоскопске дијагностике. (колико ветеринара поседује потврду)

8 Поседују потврду о завршеној специјалистичкој обуци за обављање 
послова са биоцидима из области ДДД

9 Поседују потврду о завршеној специјалистичкој обуци за обављање 
послова ренгенолошке дијагностике

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).
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II ЕВИДЕНЦИЈА КОЈУ ВОДИ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА Да Не Коментар

Амбулантни протокол и потврде - рачуни о лечењу животиња 

Унети сви потребни подаци у рубрикама амбулатног протокола 
(власник животиње, ИД број животиње, анамнеза, клиничка слика, 
дијагноза, количина утрошеног лека, серијски број рачуна)
Постоји следљивост података са осталим евиденцијама
(веза са књигом пријаве држалаца стоке ради интервенције ветеринара 
и рачуни о лечењу)
Потврде - рачуни о лечењу животиња поседују све потребне податке 
(власник животиње, ИД животиње, дијагноза, терапија - утрошак 
лекова, каренца, наплата, са потписом власника...)

Списак заштитног цепљења 
За  псе - Евиденција о обележеним и вакцинисаним псима
За  свиње - ККС
За живину - АКП
За  овце - БПЈ
За говеда посебно за - БПЈ и НД
Евиденција других вакцинација - живина, коњи, свиње, говеда, овце 
(дистрикти, одлука власника, технологија узгоја, препорука 
специјалистичких служби)

Списак дијагностичких испитивања
Говеда - бруцелоза, леукоза, и поремећај секреције вимена - брзом 
методом, (ТБЦ се води преко Потврда за ПМЗЗЖ у ЦБ)
Овце/козе-бруцелоза и поремећај секреције вимена брзом методом
Мушке приплодне животиње
Побачаји - диференцијално дијагностички
Коњи - ИАК
Живина 
Пчеле
Рибњаци

Епизоотиолошки дневник
Уредно се води са попуњеним свим подацима по рубрикама

Књига пријава држалаца стоке ради интервенције ветеринара
Уредно се води са попуњеним свим подацима по рубрикама

Књига слања материјала за лабораторијско испитивање
Уредно се води са попуњеним свим подацима по рубрикама и постоји 
следљивост са упутом и другим евиденцијама 
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Књига ВО крава и крмача, картон за ВО
Уредно се води са попуњеним свим подацима по рубрикама - књига 
ВО
Уредно се води са попуњеним свим подацима - картон за ВО

Књига угинућа и принудног клања
Уредно се води са попуњеним свим подацима по рубрикама
Испитивања ТСЕ

Књига о трихиноскопском прегледу меса и потврде
Уредно се воде са попуњеним свим подацима по рубрикама
- компресија
- дигестија

Уверења о здравственом стању животиња
Води се евиденција изадатих и продужених уверења
Блокови уверења
Доказ о уплати накнаде за издавање и продужавање уверења
Повезаност документације - следљивости

III ПОСЛОВИ ПО ПМЗЗЖ И ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ВОДЕ Да Не Коментар

1 Уговор са УВ о обављању послова по ПМЗЗЖ
Активни надзор 

* води се кроз деловодник
Активни надзор - контролне листе за свако газдинство, записници  ако 
има недостатка и доказ да је предао инспектору (видети у 
деловоднику)

3 Евиденција о примопредаји регистра на газдинству говеда
4 Евиденција о примопредаји пасоша за говеда на газдинствима

Потврде о спроведеним мерама по ПМЗЗЖ 
Регистратори за сваку животињску врсту посебно (радне и коначне, 
потписане од стране власника и ветеринара) 

Пчеле 
* води се кроз деловодник

Пчеле - регистрација пчелињака (образац 1)
Активни надзори са чек листом о извршеном прегледу пчелињих 
друштава 1х годишње - ветеринар 
Пријава, одјава и редован попис пчелињих друштава 2х годишње- 
власник (обрасци 4 и 5)

Живина
*  води се кроз деловодник

Додељивање броја и евидентирања сваког новоусељеног јата
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Обележавање и регистрација телади 
* води се кроз деловодник

Потврде о пријави догађаја - рођење
Потврде о обележавању 
Доказ о уплати накнаде за обележавање, регистрацију и праћење 
кретања

Праћење кретање говеда
* води се кроз деловодник

Потврде о пријави догађаја (долазак - одлазак)
Потврда о праћењу кретања

Ушне маркице
Захтеви за наручивање ушних маркица
Захтеви за наручивање дупликата ушних маркица

Задужења вакцине по ПМЗЗЖ
Захтеви за набавку вакцина од Института за послове ПМЗЗЖ

IV ПОСЛОВИ ПО ОВЛАШЋЕЊУ Да Не Коментар
Ветеринарско санитарни преглед пошиљки живих животиња

Захтев власника за издавање потврде ВС образаца и такса
Доказ о уплати накнада  за ветеринарско санитарни преглед
Евиденција кроз картоне (црвени - жути)
Електронски унос сваке потврде и месечна табела према регионалној 
канцеларији

Ветеринарско санитарни преглед одстрељене дивљачи
Потврда о безбедности меса и органа
Евиденција о извршеној службеној контроли

V ДДД ПОСЛОВИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
Возила:
- дезинфекција
- дезинсекција
- евиденција (набавка средстава, евиденција: регистрација возила, 
врста средстава, количине, извршилац; потврде и рачуни)
Објекти:
- дезинфекција
- дезинсекција
- дератизација
- евиденција (набавка средстава, евиденција: објекат, врста средства, 
количина, извршилац; уговор, план, безбедносни лист, утрошак и 
стање средстава, потврде и рачуни)  
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VI ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА Да Не Коментар

Просторија апотеке је под кључем
Одређено је одговорно лице
Начин чувања (температурни режим)
Набавка лекова (фактура, серијски број и рок трајања лека,
сертификат)
Картице лекова
Задужење ветеринара (динамика, реверес-налог)
Лекови на стању
Биолошки препарти-вакцине и дијагностикуми на стању
Провера регистра лекова - http://www.alims.gov.rs/ciril/veterinarski-
lekovi/pretrazivanje-veterinarskih-lekova/spiskovi-veterinarskh-lekova-
АЛИМС, за затечене лекове 
Издавање рецепата
Медицински и фармацеутски отпад: 
- уговор
- евиденција о предаји

VII СЕМЕ ЗА ВО Да Не Коментар

Фактура и добављач
Број осемњених животиња, потврде
Стање лагера
Следљивост са обавезном евиденцијом
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Ветеринарски инспектор:

_____________________________

Одговорно / Присутно лице:

_____________________________



22. Одлука о висини  накнада  за  извршене  ветеринарско - санитарне  прегледе („Сл. гласник РС”, бр. 113/13)
23. Одлука о изменама Одлуке о висини  накнада  за  извршене  ветеринарско - санитарне  прегледе („Сл. гласник РС”, бр. 31/14)
24. Одлука о висини накнаде за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња ("Сл. гласник РС", бр. 113/13)
25. Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14)

15. Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака, ("Сл. гласник РС", бр. 54/10)
16. Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим о посебним условима за хигијену хране које морају да испуњавају објекти за промет одстрељене дивљачи, као 
и начину вршења службене контроле одстрељене дивљачи, ("Сл. гласник РС", бр. 68/10)
17. Правилник о условима које морају да испуњавају организације удруженог рада за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације,  ("Сл. лист СФРЈ", бр. 22/88)
18. Правилник о начину дезинфекције превозних средстава којима се превозе пошиљке животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, ("Сл. лист СФРЈ", бр. 
22/89)
19. Правилник  о начину вођења евиденције  о биоцидним производима ("Сл.гласник РС" бр.28/11)

21. Уредба о висини накнаде за издавање и продужавање уверења о здравственом стању животиња, ("Сл. гласник РС", бр. 113/13)

9. Правилник о квалитету сировог млека, ("Сл. гласник РС", бр. 106/17)
10. Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, ("Сл. гласник РС", бр. 102/14)

11. Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња, ("Сл. гласник РС", бр. 94/10)

12. Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, ("Сл. гласник РС", бр. 
6/11)

13. Правилник о начину обележавања и регистрације копитара, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације копитара, ("Сл. гласник РС", бр. 8/10)

14. Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака ("Сл. гласник РС", бр. 23/12)

3. Закон о биоцидиним производима  (Сл.гласник РС бр.36/09, 88/10, 92/11и 25/15)
4. Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. 
изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин.
 изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн.и 3/18-  усклађени дин. изн)
5. Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад као и  у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности ( '' 
Сл.гласник РС '' бр. 23/18).
6. Правилник о садржини и начину вођења евиденције о подацима из области ветеринарства и њиховом достављању ( '' Сл.гласник СРС '' бр. 17/78)
7. Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња ("Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88)
8. Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину, ("Сл. гласник РС", бр. 11/18)

2. Закон о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 107/12)
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ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:
1. Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12) 

20. Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења,сузбијања и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповим салмонела, („Сл 
гласник РС“, бр 36/2018 и  бр. 46/2018)


