
 

 

 

 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, СРЕДСТАВА ЗА РАД  

И СТРУЧНОГ КАДРА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ВЕТЕРИНАРСКА 

АПОТЕКА 

 

 

Члан 1.  

 Овим правилником ближе се прописују услови у погледу објеката 

(просторија), опреме и средстава за рад, као и услови у погледу стручног кадра 

које мора да испуњава ветеринарска апотека основана ради обављања промета на 

мало ветеринарским лековима и медицинским средствима за употребу у ветерини, 

средствима за негу и заштиту животиња, као и хране за животиње (у даљем 

тексту: промет на мало). 

 

 

Члан 2. 

 Објекат у којем се обавља промет на мало мора:  

 1) да је изграђен од чврстог материјала који није подложан пуцању и 

осипању на влази; 

 2) да су подови и зидови од водоотпорног материјала равних, 

глатких површина, светле боје који се могу лако чистити и дезинфиковати; 

 3) да је прикључен на електичну и  телефонску мрежу; 

 4) да има  природну и вештачку осветљеност; 

 5) да има просторије које су функционално непосредно повезане. 

  

 

Члан 3.  

 Ветеринарска апотека мора имати следеће просторије:  

 1) за издавање лекова - официна; 

 2) за чување лекова и медицинских средстава за употребу у 

ветерини, средстава за негу и заштиту животиња, као и хране за животиње (у 

даљем тексту: лекови и медицинска средства); 

 3) санитарне, као и просторије за гардеробу.  

 Ако ветеринарска апотека складишти и врши промет запаљивих, 

експлозивних и токсичних материја, поред просторија из става 1.  овог члана мора 

да има посебну просторију, односно простор за смештај и чување тих материја. 

 Ако су просторије из ст. 1. и 2. овог члана у оквиру стамбене зграде 

или стана улаз у пословне просторије мора да буде одвојен  од стамбених 

просторија. 
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Члан 4.  

 Ветеринарска апотека мора имати опрему и средства за рад којима 

се обезбеђује прописан смештај, чување и руковање лековима и медицинским 

средствима. 

 Ветеринарска апотека од опреме мора имати: потребан број ормана 

са полицама односно фиокама, расхладни уређај, заштитну опрему и др, а од 

средства за рад  прибор за размеравање и касу. 

 Опрема из става 1. овог члана мора бити од материјала који се лако 

чисти и дезинфикује.  

 Лекови у ветеринарској апотеци треба да буду сложени по својству 

и  намени. 

 

Члан 5.  

 Ветеринарска апотека може обављати промет на мало ако има у 

сталном радном односу запосленог најмање једног дипломираног ветеринара са 

лиценцом или дипломираног фармацеута. 

 

 

Члан 6.  

 У ветеринарској апотеци мора бити на видном месту истакнуто име 

и презиме одговорног лица из члана 5. овог правилника, под чијим надзором се 

обавља пријем, смештај, чување и издавање лекова и медицинских средстава. 

 

 

Члан 7. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе 

Правилника о условима које морају испуњавати предузећа, друга правна лица и 

физичка лица која врше промет лекова и помоћних лековитих и медицинских 

средстава који се употребљавају у ветерини („Службени лист СРЈ”, број 20/94), 

које се односе на ветеринарске апотеке. 

 

 

Члан 8. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима опремљености приватне ветеринарске апотеке („Службени 

гласник РС”, број 60/91).  

 

 

Члан 9.  

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

Број: 110-00-00157/2007-09 

У Београду,  16. новембра 2007. године  

 

М И Н И С Т А Р 

 

др Слободан Милосављевић 
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