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       Серијски број записника: ___________

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

       Дана:_____________________________   

       Место:____________________________

   КОНТРОЛНА ЛИСТА
(о начину дезинфекције превозних средстава којима се превозе пошиљке животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла)

Организација која је обавила дезинфекцију ___________________________________

  Координате организације: Географ. Ширина_________ Географ. Дужина__________ 

Матични број______________________________________________________________

Адреса____________________________________________________________________ 
Одговорно лице____________________________________________________________ 

 Број телефона______________________________________________________________ 

  Email______________________________________________________________________ 



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 72.1.7.
73.1.

Објекат за вршење услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације  је уписан у 
Регистар објеката.

2 1.3 Чишћење и дезинфекција средстава за превоз животиња врши се под надзором ветеринара са 
положеним стручним испитом, лиценцом и оспособљеног за поменуте послове.

3 4.1.

                                                                                                                                             * заокружити где се врши 

Чишћење и дезинфекција
1) железничких и друмских превозних средстава врши се у објектима за чишћење и 
дезинфекцију ових превозних средстава
2) превозних средстава на унутрашњим пловним путевима, поморском или ваздушном 
саобраћају у луци или пристаништу у коме је искрцана последња пошиљка.

4
4.2.
4.3.
4.4.

                                                                                                                                         * заокружити где су објекти

    Објекти за чишћење и дезинфекцију железничких превозних средстава изграђени су 
у кругу теретних железничких станица / на другом одговарајућем месту.
Објекти за чишћење и дезинфекцију друмских превозних средстава изграђени су 
1) у оквиру ветеринарске организације  
2) у оквиру објеката за прераду животињских производа 
3) у оквиру других организација удруженог рада.
4) оквиру извозног објекта (кланица, млекара и др.) и користе се само за сопствену 
употребу.

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

*Правилник о начину дезинфекције превозних средстава којима се превозе пошилјке животиња, 
производа, сировина и отпадака животињског порекла, "Сл. лист СФРЈ", бр. 22/89
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5 5.1.
5.2.

                                                                           * заокружити која превозна средства се дезинфикују 

Објекти за чишћење и дезинфекцију превозних средстава имају:

1) за дезинфекцију железничких превозних средстава – одговарајуће колосечне 
капацитете за дезинфекцију железничких возила, ако се објект налази у кругу 
железничке станице;
2) за дезинфекцију друмских превозних средстава – одговарајуће приступне путеве са 
тврдим коловозним застором и бетонским паркинг-простором за смештај друмских 
возила која се упућују на дезинфекцију;

6

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

              
Објекти за чишћење и дезинфекцију превозних средстава имају:

1) бетонски / асфалтни плато (наткривен / откривен) на коме се врши чишћење и 
дезинфекција превозних средстава са заштитом да се отпадне воде не би разливале 
изван платоа, са затвореном канализацијом и уређајима за одвођење отпадних вода у 
колектор или септичке јаме;
2) двокоморне / вишекоморне базене (јаме), контејнере за скупљање ђубрета из 
превозних средстава која се чисте и базени имају поклопац који се може добро 
отворити и затворити / пећи за спаљивање ђубрета;
3) стабилну / покретну дезинфекциону прскалицу са хладном и врућом водом под 
притиском, потребном опремом и хемијским средствима за дезинфекцију превозних 
средстава;
4) потребан прибор за чишћење превозних средстава (лопате, метле, четке и др.), 
заштитну опрему, радну одећу и обућу;
5) вештачки извор светла јачине најмање 550 лукса.

7 24.1
24.2

Места за утовар, претовар и истовар пошиљки после утовара, претовара или истовара 
се темељно чисте и подвргавају обичној дезинфекцији.
Ако постоји сумња на заразу, места за утовар, претовар или истовар пошиљки се 
дезинфикују на начин и средствима којима се врши појачана дезинфекција.
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8 25.1
25.2.

Организације које врше дезинфекцију превозних средстава располажу следећим 
подацима, и то:
- дан, месец и година кад је дезинфекција извршена и место извршења
- врста и регистарски број, односно назив превозног средства
- врста извршене дезинфекције (обична или појачана) и ко је дезинфекцију извршио
- средства којима је извршена дезинфекција
- потпис овлашћеног лица.
По извршеној дезинфекцији превозних средстава, организација овлашћена за вршење 
дезинфекције издаје потврду у којој се наводе предходно споменути подаци коју 
оверава надлежни орган под чијом је контролом она извршена.
Укупан број бодова:

Усклађено - Да (бодова - 1 )      Није ускалађено- Не (бодова - 0 )

Класификација ризика у односу на број одговора са "Да":
Незнатан (91-100%), Низак (81-90%), Средњи (71-80%), Висок (61-70%), Критичан (<60%)  

НАПОМЕНА: Све евидентиране неусаглашености се морају детаљно описати у записнику
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Ветеринарски инспектор:

___________________________

Контролисано лице:

_______________________________


