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

КОНТРОЛНА ЛИСТА
контрола промета средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта на мало
1. ОПШТИ ДЕО
Закон о средствима за исхрану биља и
оплемењивача земљишта
Тип контроле:

(''Сл. гласник РС'', бр. 41/2009 )
Врста(е) привредног субјекта: дистрибутер

визуелна
, документациона
Опис делатности:

на мало

Предмет број:

Привредни субјекат:

Датум:
2. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС
2.1. Да ли је надзирани субјекат уписан, од стране Агенције за привредне
регистре, у Регистар привредних субјеката?
2.2. Да ли је надзирани субјекат уписан, од стране Министарства
надлежног за послове пољопривреде, у Регистар дистрибутера и
увозника?

Да

Не*

Да

Не*

*Ако је одговор на питање под тачком 2.1. и/или 2.2. 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).

Провера усклађености
(оверите одговарајуће поље)

5.

6.
7.
8.

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не
Укупан број бодова:

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

Број бодова

4.

Не

Коментари број
(**)

3.

Да

Није примењиво
(*)

2.

Да ли има просторију за продају средстава за исхрану
биља (продајни део) ?
Да ли има просторију или посебно одвојен у оквиру
продајног простора за смештај средстава за исхрану
биља (магацин)?
Да ли су средства за исхрану биља физички одвојена
од других производа у објекту: хране за животиње,
семена, садног материјала, средстава за заштиту
биља и осталих производа?
Да ли има запосленог са најмање средњим
образовањем пољопривредне струке?
Да ли су у промету затечена средства за исхрану
биља и оплемењивачи земљишта уписани у Регистар
средстава за исхрану биља и оплемењиваче
земљишта?
Да ли су средства за исхрану биља
правилно
декларисана и обележена?
Да ли су средства за исхрану биља у промету у
важећем року употребе?
Да ли дистрибутер доставља податке Министарству о
промету средстава за исхрану биља два пута
годишње?

Није усклађено Не (*)-0

1.

Усклађено Да (*)-1

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

