Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа за заштиту биља – Фитосанитарна инспекција

КОНТРОЛНА ЛИСТА
Контрола производње расада дувана и дувана у листу
1. ОПШТИ ДЕО
Закон о дувану
(''Сл. гласник РС'', бр. 64/2013)
у даљем делу текста контролне листе: „Закон“.
Тип контроле:
Субјекат:
канцеларијска

, теренска

Предмет број:

Правно лице
Назив и адреса субјекта контроле:

Датум:
2. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС
Да ли је надзирани субјекат уписан у Регистар произвођача дувана?

Да

Не*

*Ако је одговор на питање под тачком 1. негативан, субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у складу
са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15).

Провера усклађености
(оверите одговарајуће поље)

5.

Не

Да-1

Не

Да-1

Не

Да-1

Не

Да-1

Не
Укупан број бодова:

(*) оверите одговарајуће поље,
(**) коментаре напишите на дну стране по одговарајућим бројевима

Број бодова

4.

Да-1

Коментари број
(**)

3.

Није примењиво
(*)

2.

Да ли се у производњи користе следећи типови
дувана: вирџинија, берлеј, оријентал и
полуоријентал
Да ли се гаје сорте дувана које се налазе на
листи сорти пољопривредног и шумског биља
које се утврђује у складу са прописима о семену
Да ли је семе дувана произведено у складу са
прописима о семену
Да ли је семе дувана увезено у складу са
прописима о семену
Да ли се води и доставља евиденција и
Извештаји на прописан начин

Није усклађено не (*)

1.

Усклађено да (*)

3. ОПИС КОНТРОЛЕ И СМЕРНИЦЕ
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Коментари и белешке

Присутна странка

Фитосанитарни инспектор

_________________________

__________________________
Табела бодовања

Усклађено - Да
Није ускалађено- Не
Није примењиво

1
0
Не бодује се и не улази у укупан збир
бодова

Проценат одговора „Усклађено - Да“ у односу на број бодованих питања
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

Број бодова у
надзору у %
91 -100
81 - 90
71 - 80
61 - 70
60 и мање

2

