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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 37 став (11), член 38 став (11), член 39 став (11) и член 44 став (12) 
од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник нa Република Македонија“ бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНА 
АМБУЛАНТА, ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА, ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА И 

ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ

Член 1

Предмет
Со овој правилник се пропишуваат условите за одобрување на ветеринарна амбуланта, 

ветеринарна клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба на одгледувалиште во 
поглед на просториите, вработените, објектите, неопходна опрема и инструменти за 
вршење на активности.

Член 2

Дефиниции
Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:
1. „Мали животни“ се месојади, други животни чие месо не се користи за исхрана на 

луѓе и други домашни миленици;
2. „Големи животни“ се копитари, големи и мали папкари и други животни чие месо се 

користи за исхрана на луѓе;
3. „Регистер“ е база на податоци која содржи соодветни податоци за сите ветеринарни 

амбуланти, ветеринарни клиники, ветеринарни болници, и ветеринарна служба на 
одгледувалиште како и за лиценцираните и овластени ветеринари и

4. „Ветеринарни друштва“ се ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника и 
ветеринарна болница, ветеринарна служба на одгледувалиште и ветеринарна амбуланта за 
мали животни. Ветеринарните друштва може да бидат регистрирани како субјекти за 
лекување на мали и/или големи животни.

Ветеринарно-здравствени услови

Објекти

Член 3
(1) Објектот на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника и ветеринарна болница 

(во натамошниот текст: правно лице кое врши ветеринарна дејност) треба да биде сместен 
во засебна зграда или во дел од зграда, со пристапен пат изграден од цврст материјал 
(асфалтиран, бетониран или поплочен) и со заградено дворно место од најмалку 20 м.

(2) Објектот на ветеринарна амбуланта за мали животни, треба да биде сместен во 
засебна зграда или во дел од зграда или во засебен простор во склоп на зграда за 
заедничко домување, со пристапен пат изграден од цврст материјал (асфалтиран, 
бетониран или поплочен). Влезот за странки со животни мора да биде оддалечен најмалку 
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4 метри од влезот за станари или корисници на други јавни простории или да биде одвоен 
со физичка преграда изградена од цврст материјал со минимална висина и должина од 2 
метри.

(3) Објектите од ставите (1) и (2) на овој член треба да бидат сместени во приземјето на 
зградата.

Општи услови

Член 4
Објектот во кој е сместено правното лице кое врши ветеринарна дејност, треба да биде 

видливо означено со натпис со полн назив, адреса, телефонски број, адреса на 
електронската пошта и работното време.

Работни простории

Член 5
 (1) Распоредот на простории помеѓу работните, помошните и санитарните простории 

во објектот за вршење ветеринарна дејност треба да сочинуваат функционална целина и да 
овозможат одделување на чистиот од нечистиот дел, непречена работа, сигурност и 
движење на вработените и странките, како и заштита од неовластен влез во работните 
простории.

(2) Просториите во објектот од став (1) на овој член треба :
1. Да се користи само за вршење на ветеринарна дејност,
2. Намената на одделни простории во објектот треба да биде видливо означена на 

влезната врата на секоја просторија,
3. Подовите на просториите треба да не се лизгави, да може лесно да се чистат и 

дезинфицираат и да се со пад кон сливник кој е заштитен од продор на канализациони 
мириси и од влегување на глодари.

4. Површините на вратите, касата на вратите и прозорците, мебелот и уредите за 
преглед и лечење на животните треба да се изработени од цврст, непропустлив, 
неапсорбирачки, безмирисен материјал отпорен на корозија односно обоени со отпорна 
боја која овозможува лесно миење, чистење и дезинфекција,

5. Прозорците кои се отвораат, треба да се заштитени со мрежа за спречување на влез 
на штетници и инсекти,

6. Во просториите каде што се вршат прегледи и третман на животните, миење и 
чистење на приборот, инструментите и опремата, како и за одржување на хигиената на 
вработените треба да има мијалник и чешма со топла и ладна вода,

7. Да се обезбеди одвоено собирање на медицинскиот отпад по видови и категории кои 
треба да се чуваат во соодветни контејнери до предавање на овластено правно лице,

8. Да бидат осветлени со природна или вештачка светлина. Во просторијата за 
лекување, просторијата за хируршки зафати и во просторијата за интензивно лекување 
треба да има обезбедено осветлување од најмалку 500 лукса, а во лабораторијата и на 
другите работни места, како и во другите простории да има соодветно осветлување,

9. Ѕидовите, вратите и прозорците во просториите во кои се внесуваат животните и 
просторот/просторијата за чистење, миење и стерилизација треба да бидат обложени со 
материјал кој лесно може да се чисти и дезинфицира до висина од 1,5 m, со мазни 
површини, отпорни на често темелно чистење, перење и дезинфекција,

10. Да бидат изведени така да можат брзо да се проветруваат и
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11. Во просториите каде се извршуваат ветеринарните интервенции, чекалната и 
просторијата за чување ветеринарно медицински препарати, треба да се обезбеди 
температура од 18 0С до 22 0С. 

Просторија за преглед и лечење на животни (ординација)

Член 6
(1) Секое ветеринарно друштво треба да има простории за преглед и лечење на 

животни. 
(2) Во просториите за преглед и лечење на големи животни може да се прегледуваат и 

лечат мали животни.
(3) Во просторијата за преглед и лечење на мали животни може да се извршуваат 

лабораториски испитувања, да содржи дел за инструменти и прибор како и дел за 
канцелариско и административно  работење.

Просторија за преглед и лечење на големи животни

Член 7
Просторијата за преглед и лечење на големи животни треба да има висина од најмалку 

260 cm, и површина од најмалку 16 m2, каде должината и ширината не е помала од 3,5 m.

Опрема за просториите за преглед и лечење на големи животни

Член 8
Во просторијата наменета за преглед и лечење на големи животни треба да има:
1. Бокс или маса за фиксација и преглед на големи животни. Боксот за големи животни 

може да биде сместен и во дворното место на објект,
2. Плакар за прибор, инструменти и лекови,
3. Подвижна маса за одлагање на прибор и инструменти,
4. Прибор за земање и пакување материјали за лабораториска анализа и
5. Подвижна светилка или зглобен рефлектор.

Просторија за преглед и лечење на мали животни

Член 9
Просторијата или просторот за преглед и лечење на мали животни треба да има висина 

од најмалку 250 cm, површина од најмалку 10 m2, каде должината и ширината не е помала 
од 3 m.

Опрема за просториите за преглед и лечење на мали животни

Член 10
(1) Просторијата или просторот наменет за преглед и лечење на мали животни треба да 

има:
1. Маса за преглед и фиксација на мали животни,
2. Подвижна масичка за одлагање на прибор и инструменти,
3. Прибор за земање и пакување материјали за лабораториска анализа,
4. Плакар за инструменти, лекови и други средства,
5. Подвижна светилка или зглобен рефлектор,
6. Дигитална вага од 0-100 kg за мали животни,
7. Прибор за обдукција на животни и
8. Упатство и средства за анти-шок терапија. 
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Просторија за хируршки интервенции

Член 11
(1) Просторијата за хируршки зафати за мали животни треба да има висина од 

најмалку 250 cm, со површина од најмалку 9 m2, а должината и ширината да не е помала 
од 3 m. За големи животни потребна е висина од најмалку 260см, со површина од 
најмалку 16 m2, а должината и ширината да не е помала од 4 m.

(2) Во просториите наменети за хируршки зафати на мали животни треба да има:
1. Маса за хируршки интерванции за мали животни,
2. Маса или душек за хирушки интервенции за големи животни,
2. Подвижна масичка за одлагање на прибор и инструменти,
3. Операциска ламба и
4. Опрема, прибор и средства за  анестезија 

Просторија или простор за извршување на лабораториски испитувања

Член 12
(1) Во просторијата или просторот со површина од најмалку 4 m2, потребна за основни 

лабораториски испитувања треба да има:
1. Работна маса со соодветна работна површина изработена од соодветен материјал кои 

може лесно се чисти и дезинфицира,
2. Мијалник со довод на топла и ладна вода,
3. Микроскоп со зголемување од најмалку 100 пати и прибор за испитувања соодветен 

на микроскопот кој се користи и испитувањата кои ќе се вршат,
4. Апарати и опрема за лабораториска дијагностика соодветна на потребите на дејноста 

која се врши или да користи услуги од акредитирана лабораторија или ветеринарно 
друштво која ги поседува потребните апарати и опрема и

5. Просторијата или просторот за извршување на лабораториски испитувања може да 
биде посебен простор во просторијата за преглед и лечење на животните.

Просторија или простор за чистење, миење и стерилизација

Член 13
(1) Во просторијата или просторот за чистење, миење и стерилизација на 

инструментите, приборот и помагалата треба да има:
1. Работна маса со соодветна работна површина изработена од материјал кој лесно се 

чисти и дезинфицира,
2. Мијалник со довод на топла и ладна вода,
3. Стерилизатор и
4. Просторијата или просторот за чистење, миење и стерилизација може да биде и 

посебен простор во просторијата за преглед и лечење на животните.

Просторија за складирање на лекови и други санитетски материјали

Член 14
(1) Просторијата, со најмалку 4 m2, за чување ветеринарно медицински препарати, 

помошни лековити средства и друг медицински материјал треба да обезбедува и осигури 
чување на лековите и другиот санитетски материјал согласно упатството на 
производителот. Во просторијата треба да има ладилник со можност за одржување на 
температура од 0 до 8°С.
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(2) Просторијата од ставот (1) на овој член треба да биде опремена со соодветен број на 
шкафови со механизам за заклучување и полици за чување на лекови и други санитетски 
материјали.

(3) Во просторијата од ставот (1) на овој член треба да се обезбеди проветрување, да 
има затемнети прозорци и врата која ќе биде обезбедена од неовластено влегување на 
лица и персонал со јасна и видлива назнака за забранет пристап на неовластени лица.

(4) Токсичните материи, средствата за дератизација, дезинсекција и дезинфекција треба 
да се чуваат во јасно означен шкаф кој се користи исклучиво за таа намена под клуч или 
во посебна просторија под клуч.

(5) Наркотичните средства, анестетици, цитостатици и други хемотераписки препарати 
треба да се чуваат засебно од средствата наведени во ставот (4) на овој член во јасно 
означен шкаф кој се користи исклучиво за таа намена под клуч или во посебна просторија 
под клуч.

Чекална за странки и животни

Член 15
Чекалната за странки и мали животни треба да е уредена, затворена просторија или 

простран ходник и да е опремена со најмалку три места за седење.

Просторија за изолација на животни

Член 16
Просторијата за изолација на мали животни треба да е одвоена од другите простории во 

ветеринарно друштво, со врата која може да се заклучи, со можност за индивидуално 
држење на најмалку две мали животни во затворени боксови односно кафези со полни 
прегради, соодветни на видот, големината и здравствената состојба и благосостојба на 
животните, на кои им е овозможено несметан пристап за чистење и одржување од страна 
на овластени лица. Во просторијата треба да е оневозможен пристапот на неовластени 
лица и персонал.

Просторија за сместување и нега на животни кои се предмет на стационарна здравствена 
заштита

Член 17
Просторијата за сместување и нега на животни кои се предмет на стационарна 

здравствена заштита треба да овозможи сместување на најмалку три животни на начин 
соодветен на видот, големината и здравствената состојба и благосостојба на животните, на 
кои им е овозможено несметан пристап, чистење и одржување. 

Просторија за ветеринарни работници

Член 18
Просторијата за ветеринарните работници треба да е доволно голема за во неа да може 

да се сместат сите ветеринарни работници од една смена.

Опрема и инструменти

Член 19
(1) Опремата, инструментите и приборот треба да бидат соодветни на бројот на 

вработените, опсегот на работи и специфичните потреби на дејноста која се врши и треба 
да се направени од материјали кои лесно се чистат, мијат, дезинфицираат и стерилизираат 
или се наменети за еднократна употреба. Списокот на потребната опрема и инструменти 
се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник,
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(2) Заштитната опрема треба да биде соодветна на бројот на вработени, опсегот на 
работи и специфичните потреби на дејностите кои се вршат,

(3) Правно лице кое извршува ветеринарна дејност треба да има список на 
инструментите, приборот и заштитната опрема, нивна спецификација и локализација,

(4) Правното лице кое извршува ветеринарна дејност треба да обезбеди уредно 
одржување, проверка и калибрација на мерните инструменти,

(5) Медицинско-техничката опрема треба да има атест и потврда за редовно 
сервисирање,

(6) Доколку во дијагностиката или терапијата се користи рендгенски или друг апарат 
кој произведува јонизирачко зрачење, треба да има соодветно одобрение од релевантната 
институција од Република Македонија од областа со која се регулира заштитата од 
јонизирачко зрачење и сигурност на изворот на јонизирачко зрачење,

 (7) За секој доктор по ветеринарна медицина потребно е да се обезбеди соодветен 
простор кој може да се заклучи наменет за чување на службената евиденција, 
документација, печати и сл.

(8) Ветеринарното друштво треба да има на располагање најмалку еден компјутер со 
соодветни апликативни програми, пристап до интернет и функционална електронска 
пошта,

(10) Ветеринарното друштво е треба да обезбеди телекомуникациски апарати (телефон, 
мобилен) во согласност со начинот и опсегот на работи и адреса за електронска пошта и

(11) Просториите за преглед и лечење и просториите за сместување и нега на 
животните кои се предмет на стационарна здравствена заштита треба да имаат мијалник 
со топла и студена вода, сапун и хартија за еднократна употреба.

Превозни средства

Член 20
(1) Превозните средства треба да бидат, соодветно опремени за извршување на 

теренска работа, да бидат видливо обележани дека вршат ветеринарна дејност, да биде 
наведен називот на ветеринарното друштво, телефонските броеви и електронската или веб 
адреса.

(2) Превозните средства кои служат за превоз на контејнери со течен азот треба да 
имаат багажник, односно простор за сместување на контејнерите, одвоен од возачкиот 
простор, со апарат за фиксација на контејнерот кој при превозот би спречил потенцијална 
опасност од разлевање на течниот азот.

(3) Превозните средства треба да бидат опремени со преносен фрижидер со електрично 
напојување за одржување на ладниот ланец на чување на ветеринарно - медицински 
препарати. 

(4) Ветеринарните друштва треба да имаат најмалку едно возило согласно став 1 од 
овој член. 

(5) По исклучок од став (4) на овој член ветеринарните амбуланти за мали животни, не 
треба да поседуваат возило.

Хигиена и третирање на отпад

Член 21
Ветеринарното друштвo треба да воведе и одржува процедури за редовно чистење, 

дезинфекција, постапување со медицински отпад, третирање на сите видови на отпад во 
склад со посебните прописи и одржување на хигиената во објектот. 



Службен весник на РМ, бр. 124 од 5.7.2018 година 

7 од 11

Ветеринарна служба на одгледувалиште

Член 22
(1) Ветеринарната служба  на одгледувалиште треба да располага, зависно од видот на 

животни кои се предмет на здравствена заштита, со следните простории и простори:
- Просторија/простор за преглед и лечење на животните,
- Простор/просторија за извршување на лабораториски испитувања,
- Простор/просторија за чистење, миење и стерилизација,
- Простор/просторија за инструменти и прибор,
- Просторија за чување на лекови и други санитетски материјали,
- Просторија за персонал,
- Санитарен јазол со туш кабина за персонал и
- Гардероба.
(2) Просторијата за преглед и лечење на животните може да се уреди како одвоен 

простор во еден или повеќе објекти во кругот на одгледувалиштето или во просторија за 
посебни намени.

(3) Во просторијата за преглед и лечење на животни може да се наоѓаат: простор за 
извршување лабораториски анализи, простор за чистење, миење и стерилизација и 
простор за инструменти и прибор.

Ветеринарна амбуланта
Член 23

(1) Ветеринарната амбуланта треба да располага со:
- Просторија за преглед и лечење на животни,
- Простор/просторија за извршување на лабораториски испитувања,
- Простор/просторија за чистење, миење и стерилизација,
- Простор/просторија за инструменти и прибор,
- Просторија за чување на лекови и други санитетски материјали,
- Простор/просторија за канцелариско/административно работење, 
- Санитарен јазол 
- Просторија за вработените,
- Чекална за странки и животни и
- Просторија за изолација на животни.
(2) Во сите случаи кога се предвидува извршување на хируршки интервенции на мали 

животни, на телесни шуплини, длабоки мускули, коски и зглобови, треба да се обезбеди 
посебна просторија за хируршки интервенции од членот 11 на овој правилник.

(3) Во просторијата за преглед и лечење на животни може да се наоѓа простор за 
инструменти и прибор.

Ветеринарна клиника

Член 24
(1) Ветеринарната клиника треба да располага со:
- Просторија за преглед и лечење на животни,
- Простор/просторија за извршување на лабораориски испитувања,
- Просторија за чистење, миење и стерилизација,
- Простор/просторија за инструменти и прибор,
- Просторија за чување на лекови и други санитетски материјали,
- Просторија за работа во канцеларија и консултации со странките,
- Санитарен јазол со туш кабина и перална
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- Гардероба за вработените,
- Чекална за странки и животни и
- Просторија за изолација на животни
(2) Ветеринарната клиника може во свој состав да има уште и специјалистичка 

амбуланта, која треба да ги исполни условите во поглед на опрема и прибор за соодветна 
специјалистичка дејност пропишани во овој Правилник.

(3) Во сите случаи кога се предвидува извршување на хируршки интервенции на мали 
животни, на телесни шуплини, длабоки мускули, коски и зглобови, треба да се обезбеди 
посебна просторија за хируршки интервенции од членот 11 на овој правилник.

(4) Просторијата од став (1) на овој член алинеја 10 не претставува услов за одобрување 
на ветеринарна клиника.

Ветеринарна болница

Член 25
(1) Ветеринарна болница треба да располага со:
- Просторија за преглед и лечење на животни,
- Просторија за хируршки интервенции, 
- Просторија за извршување на лабораториски испитувања,
- Просторија за чистење, миење и стерилизација,
- Просторија за инструменти и прибор,
- Просторија за чување на лекови и други санитетски материјали со ладилник,
- Просторија за ветеринари и консултации со странките,
- Санитарен јазол со туш кабина и перална
- Чекална за странки и животни,
- Просторија за изолација на животни,
- Разладен простор/просторија за привремено одлагање на отпадни животински 

материјали и
- Просторија за сместување и нега на животни во тек на лечење соодветен на видот на 

животните кои се предмет на стационарна здравствена заштита.
(2) Ветеринарната болница за големи животни треба да обезбеди магацин за храна и 

постилка.
(3) Ветеринарната болница треба да обезбеди извршување на микробиолошки, 

токсиколошки, паразитолошки и други испитувања во сопствената лабораторија или да 
користи услуги од друга лабораторија со користење на акредитирани методи.

(4) Најмалку еден доктор по ветеринарна медицина треба да спроведе целодневен 
стручен надзор над животните во текот на лечењето низ дежурства и целодневна состојба 
на приправност.

Престанок на важење

Член 27
Co денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

објектите, просториите, опремата и хигиенските услови кои треба да ги исполнуваат 
објектите на ветеринарната амбуланта, ветеринарната станица и ветеринарната болница 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/99). 
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Влегување во сила

Член 28
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“

Бр. 02-308/3 Агенција за храна
19 јуни 2018 година и ветеринарство

Скопје Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1
Основна опрема и инструменти
Дел 1 – Ветеринарна амбуланта
- термометар,
- стетоскоп (фонендоскоп),
- рачна батериска светилка,
- стерилни шприцеви со различна големина за еднократна употреба,
- стерилни инекциони игли со различна големина за еднократна употреба,
- заштитни ракавици за еднократна употреба,
- сет за инфузија за еднократна употреба,
- брунда за фиксација на говеда (освен за мала пракса),
- сајла за фиксирање на свињи (освен за мала пракса),
- соодветна торба за носење на прирачни лекови,инструменти и прибор,
- троакар за големи и мали животни (освен за мала пракса,
- отоскоп со светилка (кај мала пракса),
- „алигатор“ клешта за отстранување туѓо тело во ушен канал, 
- спекулум за големи и мали животни,
- катетер за интраутерина апликација/(или за еднократна употреба),
- уринарен катетер,
- ножици или прибор за стрижење и бричење на влакна,
- скалпел со променливо сечило,
- хируршки и анатомски пинцети,
- хируршки ножици (прави и свиткани),
- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крвни садови,
- мал и голем иглодржач,
- хируршки игли,
- бубрежњак,
- ресорптивни и нересорптивни материјали за шиење,
- „Ѕ“ игла,
- ланцети, дилататори и катетери за папили на млечнажлезда (освен за мала пракса),
- основи инструменти за обдукција,
- опрема за вештачко осеменување ( доколку ветеринарната организација врши 

вештачко осеменување ),
-моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција (освен за мала пракса) и
- заштитна облека и обувки.

Дел 2 – Ветеринарна клиника
- термометар,
- стетоскоп(фонендоскоп),
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- рачна батериска светилка,
- стерилни шприцеви со различна големина за еднократна употреба,
- стерилни инекциони игли со различна големина за еднократна употреба,
- заштитни ракавици за еднократна употреба,
- сет за инфузија за еднократна употреба,
- брунда за говеда(освен за мала пракса),
- сајла за фиксирање на свињи(освен за мала пракса),
- отварач за уста(говеда),
- отварач за уста(мали животни),
- соодветна торба за носење на прирачни лекови,инструменти и прибор,
- троакар за големи и мали животни,
- дигестивна сонда за големи животни,
- дигестивна сонда за мали животни,
- сонда за отстранување на туѓо тело во хранопровод,
- отоскоп со светилка,
- „алигатор“ клешта за туѓо тело,
- спекулум за големи и мали животни,
- катетер за интраутерина апликација/(или за еднократна употреба),
- уринарен катетер,
- ножици или прибор за стрижење и бричење на влакна,
- скалпел со променливо сечило,
- хируршки и анатомски пинцети,
- хируршки ножици (прави и свиткани),
- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крвни садови,
- мал и голем иглодржач,
- хируршки игли,
- бубрежњак,
- ресорптивни и нересорптивни материјали за шиење,
- „Ѕ“ игла,
- ланцети,дилататори и катетери за папили на млечна жлезда,
- „Burdizzo“ клешта,
- заштитна облека и обувки,
- основни инструменти за обдукција (скалпел, нож, ножици, пила, садови за собирање 

на материјал),
- моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција и
- опрема за вештачко осеменување (доколку ветеринарната организација врши 

вештачко осеменување на соодветни животни (говеда,свињи,кучиња))
Дел 3 – Ветеринарна болница
- термометар,
- стетоскоп(фонендоскоп), 
- рачна батериска светилка,
- стерилни шприцеви со различна големина за еднократна употреба,
- стерилни инекциони игли со различна големина за еднократна употреба,
- заштитни ракавици за еднократна употреба,
- сет за инфузија за еднократна употреба,
- шприц и игли за туберкулинизација,
- брунда за говеда (освен за мала пракса),,
- сајла за фиксирање на свињи (освен за мала пракса)
- отварач за уста (говеда,коњи),
- опрема за корекција на забало,
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- отварач за уста (мали животни),
- соодветна торба за носење на прирачни лекови,инструменти и прибор,
- троакар за големи и мали животни,
- дигестивна сонда за големи животни,
- дигестивна сонда за мали животни,
- сонда за отстранување на туѓо тело во хранопровод,
- метал детектор,
- отоскоп со светилка,
- „алигатор“ клешта за туѓо тело,
- офталмоскоп, 
- дентална опрема за нега и третман на заби кај мали животни,
- апарат за ултразвучна дијагностика,
- РТГ апарат, 
- спекулум за големи и мали животни,
- катетер за интраутерина апликација/(или за еднократна употреба),
- уринарен катетер за мали и големи животни,
- ножици или прибор за стрижење и бричење на влакна,
- скалпел со променливо сечило,
- хируршки и анатомски пинцети,
- хируршки ножици (прави и свиткани,)
- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крвни садови,
- мал и голем иглодржач,
- хируршки игли,
- бубрежњак,
- ресорптивни и нересорптивни материјали за шиење,
- „Ѕ“ игла,
- опрема за анестезија,
- опрема за мониторинг на пациент,
- опрема за реанимација на животно,
- ланцети,дилататори и катетери за папили на мл.жлезда,
- породилни куки( остри и тапи),
- двострука зглобна кука,
- „Burdizzo“ клешта,
- „Serra“ клешти,
- нож за обработка на чапунки (рејсер лев и десен),
- клешта за чапунки,
- клешта за копита,
- заштитна облека и обувки,
- лабораториска опрема,
- микроскоп,
- апарат за биохемиска анализа на крв,
- прибор за основни ендо и ектопаразитски анализи,
- основни инструменти за обдукција (скалпел,нож,ножици,пила,садови за собирање на 

материјал),
-моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција и
- опрема за вештачко осеменување на соодветни животни (говеда,свињи,кучиња),


