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       Дана:_____________________________   

       Серијски број записника: ___________

*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019), чланови 8., 16., 17., 18., 36, 85, 119. а и 119. б

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

ИД број___________________________________________________________________

 Ветеринарска клиника за кућне љубимце______________________________________

Матични број______________________________________________________________

   КОНТРОЛНА ЛИСТА O ОБАВЉАЊУ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ
 У ВЕТЕРИНАРСКОЈ КЛИНИЦИ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ

Адреса____________________________________________________________________ 

Координате ветеринарске клинике за кућне љубимце: Географ. Ширина - Y___________ Географ. Дужина - X____________ 

Одговорно лице____________________________________________________________ 

Број телефона______________________________________________________________ 

Email______________________________________________________________________ 



I УПИС У РЕГИСТАР,  КАДАР, ПОСЛОВИ ПО ОВЛАШЋЕЊУ Да Не Коментар

Правно лице и предузетник је уписан у Регистар привредних субјеката 
АПР-а РС
Ветеринарска клиника за кућне љубимце 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 Објекат ветеринарска клиник је видно означен са истакнутим радним 
временом

3
Обезбеђено је непрекидно пружање здравствене заштите и неге животиња 
и дежурство у хитним и другим неодложним потребама пружања 
ветеринарске помоћи и услуга 

4

Ветеринарска клиника за кућне љубимце има и друге oрганизационе 
облике:
- амбуланта
- апотеке
Ветеринарску делатност врши најмање 4 ветеринара са положеним 
стручним испитом и лиценцом
Са запосленима у сталном радном односу потписан је уговор о раду са 
задужењем и приказани МА обрасци

За сваки издвојен пословни простор (амбуланте / апотеке) има у сталном 
радном односу запосленог најмање једног ветеринара са лиценцом

Ангажовани су ветеринари и техничара по другим основама из области 
радних односа, обезбеђена је сва потребна документација

6 Поседује формуларе за пријаву - одјаву ветеринара у ВЕТ УП

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

8
Пословне књиге о променама стања - лагера лекова, вакцина и 
медицинских средстава за употребу у ветерини, води самостално односно 
има потписан Уговор са пружаоцем те врсте (рачуноводствених) услуга
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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 КЛИНИКА ЗА 
КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ Да Не Коментар

Амбулантни протокол и потврде - рачуни о лечењу животиња 
Унети сви потребни подаци у рубрикама амбулантног 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 животиња ради интервенције 
ветеринара на терену и рачуни о лечењу: фискални и ветеринарска потврда 
о лечењу )
Потврде - рачуни о лечењу животиња поседују све потребне податке 
(власник животиње, ИД животиње, дијагноза, терапија - утрошак лекова,  
наплата, са потписом власника...)

Списак заштитног цепљења 
Евиденција о вакцинисаним псима и мачкама против беснила
Евиденција других вакцинација - пси, мачке, птице

Списак дијагностичких испитивања 
(врста испитивања и материјал испитивања)

Пси / Мачке / Птице
Упути за слање материјала на дијагностичко уиспитивање, у једном 
примерку, се чувају у архиви и имају следљивост са евиденцијом
Књига пријава држалаца животиња ради интервенције ветеринара-

рад на терену
Уредно се води са попуњеним свим подацима по рубрикама

Обележавање и регистрација паса и мачака
Евиденција и архива са документима о писменој наруџби, пријему и 
опсегу  мини транспоредера-микрочипова за обележавање паса у 
паковању, мачака и копитара
Евиденција о задужењу пасоша за псе и мачке и раздужењу за угинуле псе 
и мачке
Доказ о уплати накнаде за обележавање, регистрацију и праћење кретања 
паса и мачака

Уверења о здравственом стању
Евиденција о издатим и продуженим уверењима - потврдама о 
здравственом стању паса и мачака

III ЦЕНОВНИК Да Не Коментар

1
Ценовник за активности и услуге које пружа ветеринарска клиника за 
кућне љубимце је оверен, потписан и истакнут на видном месту
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IV ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА Да Не Коментар

Просторија апотеке је под кључем, величина простора одговара присутним 
залихама лекова и медицинских средстава са контролом температуре 
преко мерног инструмента
Одређено је одговорно лице
Начин чувања (обезбеђен је температурни режим)
Набавка лекова (фактура, серијски број и рок трајања лека,
сертификат) 
Набавка лекова и медицинских средстава  врши се од добављача који су 
регистровани у Минстарству пољопривреде 
У употреби су лекови који на спољном паковању лека имају контролну 
маркицу
Картице лекова-евиденција/картон о потрошњи лека се води на 
дневном / недељном / месечном нивоу
Задужење ветеринара (динамика, реверес-налог)
Затечени лекови на стању: регистровани, у року трајања и чувани на 
температурном режиму 
Затечени биолошки препарти-вакцине, дијагностикуми, подлоге и 
реагенси на стању: регистровани , у року трајања и чувани на 
температурном режиму
Биоцидни и други препарати се одвојно чувају
Провера регистра лекова - http://www.alims.gov.rs/ciril/veterinarski-
lekovi/pretrazivanje-veterinarskih-lekova/spiskovi-veterinarskh-lekova-
АЛИМС, за затечене лекове 
Издаје рецепте и води евиденцију-Књига издатих рецепата
Лекови и други производи са истеклим роком се чувају
одвојено, видно су обележени или је предвиђено место за њих
Медицински и фармацеутски отпад се раздваја од комуналног у прописане 
посуде. За уклањање опасног отпада имају потписан уговор са овлашћеним 
оператером
- уговор
- воде евиденција о предаји
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Ветеринарски инспектор:

_____________________________

Одговорно / Присутно лице:

____________________________



3. Закон о привредним друштвима("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)

14. Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14)

9. Закон о раду ("Сл. гласник РС", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 i 95/2018)
10. 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).
11. Правилник о садржини и начину вођења евиденције о подацима из области ветеринарства и њиховом достављању 
(''Сл.гласник СРС '' бр. 17/78)
12. Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака ("Сл. гласник РС", бр. 23/12)
13. Одлука о висини накнаде за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња ("Сл. гласник РС", бр. 113/13)

8. Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 109/21)

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:
1. Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19) 

4. Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", број 36/09, 88/10 и 14/16)
5. Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон)
6. Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2022. годину, ("Сл. гласник РС", бр. 27/22)
7. Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
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2. Закон о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 107/12)









      



 


