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На основу члана 8. став 6. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 
91/05), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА 

РАД КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
I. УВОДНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником ближе се прописују услови у погледу објеката, просторија, 
опреме, средстава за рад и стручног кадра, које мора да испуњава ветеринарска 
амбуланта, ветеринарска станица и ветеринарска клиника за обављање 
ветеринарске делатности. 
 

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 2. 
 

Објекат у којем се обавља ветеринарска делатност мора: 
 
1) да је изграђен од чврстог материјала који обезбеђује термоизолацију и 
хидроизолацију; 
2) да су подови, зидови и радне површине од водоотпорног материјала који се 
може лако одржавати и дезинфиковати, осим просторија за смештај ветеринарских 
радника; 
3) да има водовод, канализацију и грејање; 
4) да је прикључен на електричну и телефонску мрежу, или алтернативни систем 
напајања енергијом, а за потребе електронске обраде података да има рачунарску 
опрему: рачунар, штампач и неку од конекција са интернетом; 
5) да има одговарајућу осветљеност (минимум 500 лукса); 
6) да у свим просторијама, у зависности од намене, има обезбеђену 
одговарајућу температуру; 
7) да има просторије које су функционално  повезане; 
8) да има сопствени улаз који је одвојен од стамбеног дела објекта; 
10) да висина плафон не може бити нижа од 2,40 m; 
11) да у радним просторијама има текућу хладну и топлу воду; 
12) да има систем за одвођење отпадних вода који се улива у јавну канализацију 
или непропусну септичку јаму, а изузетно отпадне воде могу да се уливају у 
природне реципијенте уколико објекат има систем за пречишћавање отпадних 
вода; 
13) да има на видном месту истакнуту таблу са следећим подацима: назив 
ветеринарске амбуланте, ветеринарске станице, односно ветеринарске клинике, 
радно време, број телефона дежурног ветеринара). 
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III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРИЈА 

 
1. Ветеринарска амбуланта 

 
Члан 3. 

 
Ветеринарска амбуланта пружа услугу здравствене заштите великих и 

малих животиња у амбулантним и теренским условима рада. 
Ветеринарска амбуланта мора да има следеће просторије и просторе: 
 
1) чекаоницу за пријем животиња и њихових власника који чекају на преглед; 
2) просторију  за преглед и  лечење животиња; 
3) просторију опште  намене; 
4)  санитарни чвор; 
5) простор за чишћење, прање и стерилизацију медицинских инструмената; 
6) простор за смештај и чување лекова и медицинских средстава; 
7) простор за инструменте и прибор; 
8) простор или радну површину за обављање лабораторијских претрага. 
 

У просторији за преглед и лечење животиња могу да се налазе: простор или 
радна површина за обављање лабораторијских претрага, простор за чишћење, 
прање и стерилизацију, простор за инструменте и прибор, као и простор за смештај  
чување лекова. 

Члан 4. 
 

Чекаоница за пријем животиња и њихових власника мора бити уређена у 
затвореној просторији и опремљена са одговарајућим бројем седећих места . 

 
Члан 5. 

 
1) Просторија за преглед и  лечење  животиња треба да има површину довољну за 
преглед животиња који се у њој обавља, као и да има одговарајућу осветљеност 
(500 лукса). 
2) Амбуланта која пружа услуге прегледа и лечења великих животиња може 
посторију за преглед и лечење поседовати (или закупити) и у оквиру објекта у коме 
држалац животиње обавља своју делатност 
 

Члан 6. 
 
Просторија опште намене мора бити адекватно опремљена за обављање 
административних послова као и за смештај личних ствари и одеће запослених. 
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Члан 7. 
 

Простор за смештај и чување лекова и медицинских средстава мора да омогући да 
се лекови складиште према препоруци произвођача на одговарајућем месту. За 
лекове који се морају чувати под кључем, треба обезбедити орман орман или сеф са 
бравом која се закључава. 
 

Члан 8. 
 

Ако ветеринарска амбуланта обавља послове трихинелоскопског прегледа и 
лабораторијска  испитивања мора да обезбеди радну површину или простор за 
обављање ових послова. 
 

Члан 9. 
 

Ако ветеринарска амбуланта обавља послове рендгенолошке дијагностике мора да 
испуњава услове који обезбеђују заштиту од јонизујучег зрачења у складу са 
прписима који регулишу ову област. 
 

2. Ветеринарска станица 
 

Члан 10. 
 
Ветеринарска станица, поред просторија и простора из члана 3. овог 
правилника, мора имати: 
 
1) Просторију за смештај ветеринарских радника 
и може да има  
2) Просторију за смештај болесних животиња и животиња код којих постоји сумња 
да су оболеле од заразних болести. 
 

Члан 11. 
 

Просторија за смештај ветеринарских радника мора бити довољно пространа да би 
се сместио запослени  број радника. Потребно је обезбедити одговарајуће чување 
личних ствари, као и смештај радне и личне одеће. 
 

Члан 12. 
 

У колико постоји просторија за смештај болесних животиња и животиња код којих 
постоји сумња да су оболеле од заразних болести, мора бити  адекватно опремљена 
за безбедни и комфоран смештај животиња. Такође мора да се обезбеди комфоран 
и безбедан боравак лицима која у њу улазе или обављају ветеринарску делатност. 
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Члан 13. 
 

Ако ветеринарска станица обавља послове трихинелоскопског прегледа и 
лабораторијска испитивања мора да обезбеди радну површину или простор  за 
обављање ових послова. 

 
Члан 14. 

 
Ако ветеринарска станица обавља послове рендгенолошке дијагностике мора да 
испуњава услове који обезбеђују заштиту од јонизујућег зрачења у складу са 
прописима који регулишу ову област. 

 
3. Ветеринарска клиника 

 
Ветеринарска клиника је ветеринарска организација која обавља делатност и услуге 
здравствене заштите животиња, дијагностике, лечења, рехабилитације и 
здравствене неге болесних животиња, осигурава боравак и исхрану примерену 
врсти животиња које су предмет стационарне здравствене заштите. Ветеринарска 
делатност се обавља у ветеринарским клиникама за мале и/или за велике 
животиње. 
  

Члан 15. 
 

 Ветеринарска клиника  мора да има следеће просторије и просторе: 
 
1) чекаоницу за пријем животиња и њихових власника који чекају на преглед; 
2) две просторије за преглед и  лечење животиња; 
3) просторију опште намене; 
4) санитарни чвор; 
5) просторију за смештај запослених;  
6) просторију за смештај и негу животиња током лечења примерену врсти 
животиња које су на стационарном лечењу; 
7) операциону салу;  
8) простор или радну површину за обављање лабораторијских претрага; 
9) простор за чишћење, прање и стерилизацију медицинских инструмената; 
10) простор за смештај и чување лекова и медицинских средстава; 
11) простор за припрему запослених и пацијената за хируршке интервенције; 
12) простор за инструменте и прибор; 
13) просторије или простор и опрему за обављање рендгенолошке, ултразвучне, 
електрографске и/или ендоскопске дијагностике; 
14) простор за интензивну негу животиња с контролисаним доводом кисеоника; 
 
Ветеринарска клиника која се бави лечењем великих животиња мора обезбедити 
просторије за складиштење хране и простирке. 
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Ветеринарска клиника дужна је омогућити обављање бактериолошких, 
вирусолошких, серолошких, токсиколошких, паразитолошких и других анализа у 
властитој лабораторији или сарадњом са другим лабораторијама. 
У просторији за преглед и лечење животиња могу се налазити: простор за 
инструменте и прибор, простор за обављање лабораторијских анализа и простор за 
смештај и чување лекова. 
У просторији за смештај и негу животиња  које су на стационарном лечењу може се 
налазити простор за интензивну негу с контролисаним доводом кисеоника. 
 

Члан 16. 
Ветеринарска клиника мора обезбедити целодневни стручни надзор над 
животињама које су на стационарном лечењу кроз дежурство стручног особља те 
свакодневно стање приправности једног ветеринара. 
 

Члан 17. 
 

Просторија за смештај болесних животиња и животиња које су на стационарном 
лечењу мора омогућавати смештај животиња у кавезу или простору примереном 
врсти, величини и потребама животиње, са несметаним приступом за храњење и 
одржавање хигијене. За животиње код којих постоји сумња да су оболеле од 
заразних болести морају се обезбедити услови за индивидуални смештај. 
 

Члан 18. 
 

У простору или просторији намењеној за чишћење, прање и стерилизацију 
инструмената и другог медицинског материјала мора се обезбедити одговарајућа 
опрема за држање, прање и стерилизацију инструмената, дезинфекцију руку, 
гардеробни простор за смештај стерилне заштитне одеће, обуће, компреса и других 
медицинских средстава која се користе у хирургији. 
 

Члан 19. 
 

У операционој сали обавезна је следећа опрема и уређаји: 
 
1. операциони сто; 
2. покретни сто за одлагање прибора и инструмената; 
3. операциона лампа; 
4. апарат за инхалациону анестезију; 
5. апарат за мониторинг пацијента. 

 
Члан 20. 

 
У просторији или простору за обављање радиолошке, ултразвучне, електрографске 
и/или ендоскопске дијагностике потребно је обезбедити неометан рад и 
одговарајућу заштиту од јонизујућег зрачења у складу са прописима који регулишу 
ову област. 
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IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И 
СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 
Члан 21. 

 
Ветеринарска амбуланта, ветеринарска станица и ветеринарска клиника морају да 
имају опрему и средства за рад која омогућавају стручно и професионално 
обављање послова ветеринарске делатности којима се бави правно лице и 
предузетник. 
Опрема, инструменти и прибор у свим просторијама морају бити примерени броју 
запослених, обиму послова, те специфичним потребама ветеринарске делатности и 
израђени од материјала који се лако пере, дезинфикује и стерилише или је намењен 
за једнократну употребу. 
Лична средства заштите морају бити примерена броју запослених, опсегу послова 
те специфичним потребама ветеринарске делатности. 
 

Члан 22. 
 
Ветеринарска амбуланта, ветеринарска станица и ветеринарска клиника мора да 
обезбеди редовно одржавање објеката. Просторија, опреме и средстава за рад. 
 

Члан 23. 
Возила којима се превозе контејнери са течним азотом морају имати пртљажник 
или место за смештај контејнера које омогућава фиксирање и безбедност 
контејнера и особа у возилу. 

Члан 24. 
 
Ветеринарска организација дужна је да послове обавља по Закону и по правилима 
Добре ветеринарске праксе. Свака промена у смислу проширења или смањења 
врсте делатности мора се пријавити надлежном органу. 

 
Члан 25. 

 
Минимум опреме, средстава и инструмената за рад ветеринарске амбуланте 
укључује: 
 
1) сто за преглед животиња; 
2) прибор за спутавање и фиксирање животиња:; 
3) ормар и/или полице за инструменте,  лекове и медицинска средства; 
4) фрижидер;  
5) прибор за узимање и паковање материјала за лабораторијска испитивања; 
6) вага за мерење животиња одговарајућег мерног опсега у односу на врсту 
животиња; 
7) умиваоник или судоперу са текућом топлом и хладном водом;  
8) затворену посуду за отпатке; 
9) одговарајућа радна одећа и обућа;  
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10) стерилизатор за суву стерилизацију или аутоклав; 
11) покретни сто за инструменте  
12 ) одговарајућа количина стерилних шприцева, игала, интравенских канила, 
система за инфузију, катетера, сонди, хируршког конца, као и осталог потрошног 
материјала; 
13) термометар;  
14) стетоскп; 
15) отоскоп и офталмоскоп (уколико је у питању рад са превасходно малим 
животињама) 
16) микроскоп и прибор за микроскопију; 
17) основни хируршки сет укључујући стерилне ресорптивне и нересорптивне 
хируршке конце; 
18) прибор за обележавање животиња. 
 
Члан 26. 
 
У колико се ветеринарска амбуланта бави здравственом заштитом великих 
животиња мора поред ставки из члана 25. имати: 
 
1) емаскулатор; 
2) сонде; 
3) велики и мали троакар; 
4) порођајну ужад;  
5) тупе очне куке; 
6) Гецеов катетер за утерус; 
7) опрему за извођење вештачког осемењавања;  
8) теренску фрижидер-торбу; 
9) опрему за Калифорнија маститис тест;  
10) прибор за туберкулинизацију. 

 
Члан 27. 

 
Ветеринарска станица у складу са бројем ветеринара мора да има све ставке 
наведене у члану 25 и 26. овог Правилника. 

 
Члан 28. 

 
Ако се ветеринарска клиника превасходно бави здравственом заштитом малих 
животиња мора да има све наведено у члану 25. Уколико се бави великим 
животињама све из члана 25 и 26. 
Ветеринарска клиника поред тога мора да има: 

1. Рендген апарат; 
2. ултразвучни апарат; 
3. електрокардиограф; 
4. аутоклав.  


