
  Координате одгајивачнице: Географ. Ширина Y_________ Географ. Дужина X________ 

       Место:____________________________

Матични број______________________________________________________________

Адреса____________________________________________________________________ 
Одговорно лице____________________________________________________________ 

 Број телефона______________________________________________________________ 

  Email______________________________________________________________________ 

   КОНТРОЛНА ЛИСТА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ВРШЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ

Организације за обављање послова ДДД______________________________________
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       Серијски број записника: ___________

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

       Дана:_____________________________   



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 2.1.1.

Организација врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, ради спречавања 
заразних болести животиња и располаже стручним радницима:
1) дипломираним ветеринаром оспособљеним за послове дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације;
2) радницима са завршеном средњом ветеринарском школом;

3 2.1.2.

Организација врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, ради спречавања 
заразних болести животиња и располаже опремом и средствима:
1) за вршење дезинфекције и дезинсекције – прскалицама и распршивачима са ручним, 
бензинским или електричним погоном и апаратима за фумигацију (ако користе 
фумниганте);
2) за вршење дератизације – опремом за припремање, ношење, постављање, 
сакупљање и одстрањивање мамаца и сличног материјала, као и опремом за сакупљање 
и нешкодљиво уклањање угинулих глодара;

4 2.1.3.

Организација врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, ради спречавања 
заразних болести животиња и располаже простором за рад:
1) просторијама за смештај и очување средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију;
2) просторијама за припремање средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију;
3) просторијама за обављање дезинфекције и дезинсекције материјала;
4) просторијама за одржавање личне хигијене;
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*Закон о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019)

*Правилник о условима које морају да испуњавају организације удруженог рада за вршење 
дезинфекције, дезинсекције и деритизације, "Сл. лист СФРЈ", бр. 22/88



5 2.1.4.

Организација врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, ради спречавања 
заразних болести животиња и располаже средствима личне заштите (заштитна одећа и 
обућа, штитници за лице, маске са одговарајућим филтерима), као и
другом опремом и средствима за пружање прве помоћи у случају тровања.

Укупан број бодова:

                                                                                                                                     3/3                                                                                                             КЛ-13-01/02

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

Ветеринарски инспектор:

___________________________

Контролисано лице:

_______________________________


