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2. Контрола промета садног материјала

3. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

4.Контрола промета средстава за исхрану биља и узимање узорака 

по плану на месечном нивоу

5. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

6. Контрола промета , производње садног материјала- 

фитосанитарни преглед и издавање биљног пасоша

7.Контрола промета средстава за заштиту биља на мало код 

дистрибутера

8. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и 

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

9. Контрола и узорковање меркантилног кукуруза на присуство 

микотоксина друга фаза

10.Обрада поднесака грађана

11. Други послови по налогу предпостављеног

 12. Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1. Контрола дораде семена пољопривредног биља у дорадним 

центрима;

2. Контрола промета на велико и мало семена пољопривредног 

биља; узимање узорака семена из промета по плану на месечном 

нову3. Контрола  промета садног материјала

4. Контрола промета , производње садног материјала- 

фитосанитарни преглед и издавање биљног пасоша

5. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

6. Контрола промета средстава за заштиту биља на мало и велико 

код дистрибутера и узимање узорака по плану на месечном нивоу

7. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

8. Контрола промета средстава за исхрану биља и узимање узорака 

по плану на месечном нивоу

9. Контрола и узорковање меркантилног кукуруза на присуство 

микотоксина друга фаза

10. Други послови по налогу предпостављен
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11. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и 

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

12. Контрола поднетих захтева за остваривање права на 

подстицајна средстава по Уредби друга контрола

13. Обрада поднесака грађана.

14. Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1. Контрола дораде семена пољопривредног биља у дорадним 

центрима;

2. Контрола промета и узимање узорака семена по плану на 

месечном нивоу

3. Контрола имаоца јавних овлашћења 

4. Контрола промета средстава за заштиту биља на мало и велико 

код дистрибутера и узимање узорака по плану на месечном нивоу

5. Контрола нелегалног промета семена пољопривредног биља и 

садног материјала на пијаци и другим местима.

6. Контрола промета средстава за заштиту биља на мало и велико 

код дистрибутера и узимање узорака по плану на месечном нивоу

7. Контрола промета садног материјала

8. Контрола промета , производње садног материјала- 

фитосанитарни преглед и издавање биљног пасоша

9. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

10. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

11. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и 

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

12. Контрола поднетих захтева за остваривање права на 

подстицајна средстава по Уредби, друга контрола

13. Контрола и узорковање меркантилног кукуруза на присуство 

микотоксина трећа фаза 

14. Обрада поднесака грађана и други послови по налогу 

предпостављеног

15.Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1. Контрола промета и узимање узорака семена по плану на

месечном нивоу

2. Контрола промета садног материјала

3. Контрола промета , производње садног материјала- 

фитосанитарни преглед и издавање биљног пасоша

4. Контрола нелегалног промета семена пољопривредног биља и 

садног материјала на пијаци и другим местима
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5.Узимање  узорака и присуствовање узорковању  земљишта ради 

анализе на нематоде и Sinhitryum endobiotikum код  произвођача 

семенског кромпира

6. Контрола примене срестава за заштиту биља

7. Контрола имаоца јавних овлашћења

8. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

9. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

10. Завођење и провера пријава за садни материјал

11. Завођење  и провера здравствене пријаве и  стручне пријаве 

семена пољоприредног биља

12. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и 

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

13. Контрола поднетих захтева за остваривање права на 

подстицајна средстава по Уредби, друга контрола

14. Контрола и узорковање меркантилног кукуруза на присуство 

микотоксина трећа фаза 

15. Обрада поднесака грађана и други послови по налогу 

предпостављеног

16. Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1. Контрола евиденције третирања биља, односно употреба 

пестицида код држаоца биља

2. Завођење и провера пријава за садни материјал

3. Завођење  и провера здравствене пријаве и  стручне пријаве 

семена пољоприредног биља

4. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

5. Контрола производње семена и садног материјала

6. Узимање узорака средстава за заштиту биља по плану на 

месечном нивоу

7. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

8. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и 

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

9. Контрола поднетих захтева за остваривање права на подстицајна 

средстава по Уредби, друга контрола

10. Контрола и узорковање меркантилног кукуруза на присуство 

микотоксина трећа фаза 

11.Узимање  узорака и присуствовање узорковању  земљишта ради 

анализе на нематоде и Sinhitryum endobiotikum код  произвођача 

семенског кромпира
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12. Обрада поднесака грађана и други послови по налогу 

предпостављеног

13. Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1. Контрола производње семена пољопривредног биља

2. Контрола у објектима за производњу садног материјала/ растила

, прпоришта, пикиришта и матичних засада/,

4. Завођење и провера пријава за садни материјал

5. Завођење и провера здравствене пријаве и стручне пријаве

семена пољоприредног биља - кромпир

6. Контрола имаоца јавних овлашћења

7. Kонтрола и узорковање биља по програму мера

8. Контрола ГМО у производним усевима и узорковање

9. Контрола евиденције третирања биља, односно употреба 

средстава за заштиту биља

10. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу11. Провера испуњености услова ради уписа у регистар 

дистрибутера средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца 

услуга

12. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и 

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

13. Контрола производње дувана

14. Обрада поднесака грађана и други послови по налогу 

предпостављеног

15.Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1. Контрола производње семена пољопривредног биља 

2. Контрола у објектима за производњу садног материјала/ растила

, прпоришта, пикиришта и матичних засада/,

3. Контрола имаоца јавних овлашћења

4. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

5. Kонтрола и узорковање биља по програму мера

6. Контрола ГМО у производним усевима и узорковање

7. Контрола евиденције третирања биља, односно употреба

средстава за заштиту биља

8. Контрола и узорковање биља на остатке пестицида по Плану

мониторинга на месечном нивоу

9. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

10. Контрола производње дувана

11. Обрада поднесака грађана и други послови по налогу

предпостављеног

12. Сачињавање недељених и месечних извештаја .

1. Контрола ГМО у производним усевима
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2. Контрола и узорковање биља на остатке пестицида по Плану

мониторинга на месечном нивоу

3. Контрола  производње садног материјала

4 Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

5. Контрола поднетих захтева за остваривање права на подстицајна

средстава по Уредби

6. Контрола имаоца јавних овлашћења

7. Kонтрола и узорковање биља по програму мера

8. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

9. Контрола промета средстава за исхрану биља и узимање узорака 

по плану на месечном нивоу

10.Контрола производње дувана

11. Обрада поднесака грађана и други послови по налогу 

предпостављеног

12.Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1.  Контрола ГМО у производним усевима и пријема соје на 

откупним местима на присуство генетичке модификације

2. Контрола производње садног материјала- фитосанитарни преглед 

и издавање биљног пасоша

3. Контрола дораде семена

4. Контрола промета семена и узимање узоракапо плану на

месечном ниову

5. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

6. Контрола евиденције третирања биља, односно употреба 

средстава за заштиту биља

7. Контрола имаоца јавних овлашћења

8. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

9. Kонтрола и узорковање биља по програму мера

10. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

11. Контрола промета средстава за исхрану биља и узимање узорака 

по плану на месечном нивоу

12. Контрола поднетих захтева за остваривање права на 

подстицајна средстава по Уредби

13. Контрола производње дувана

 14. Контрола и узорковање меркантилног кукурузарод 2016 на 

присуство микотоксина прва фаза Обрада поднесака грађана

15.Обрада поднесака грађана и други послови по налогу 

предпостављеног
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16.Сачињавање недељених и месечних извештаја .

1.Контрола производње садног материјала- фитосанитарни преглед 

и издавање биљног пасоша

2. Контрола дораде семена 

3. Контрола промета семена и узимање узоракапо плану на

месечном ниову

4. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

5. Контрола евиденције третирања биља, односно употреба

средстава за заштиту биља

6. Контрола имаоца јавних овлашћења

7. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

8. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

9. Kонтрола и узорковање биља по програму мера

10.Контрола поднетих захтева за остваривање права на подстицајна

средстава по Уредби

11.Контрола промета средстава за исхрану биља и узимање узорака

по плану на месечном нивоу

12.Контрола пријема соје на откупним местима на присуство

генетичке модификације

13. Контрола производње дувана

14.Контрола и узорковање меркантилног кукуруза род 2017 на

присуство микотоксина прва фаза Обрада поднесака грађана

14.Обрада поднесака грађана и други послови по налогу

предпостављеног

15.Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1.Контрола производње садног материјала- фитосанитарни преглед 

и издавање биљног пасоша

2. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и 

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

3. Контрола имаоца јавних овлашћења

4. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера 

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

5. Контрола  и узорковање биља на остатке пестицида по Плану 

мониторинга на месечном нивоу

6. Kонтрола и узорковање биља по програму мера

7.Контрола поднетих захтева за остваривање права на подстицајна

средстава по Уредби
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8.Контрола промета средстава за исхрану биља и узимање узорака 

по плану на месечном нивоу

9. Контрола и узорковање меркантилног кукуруза род 2017 на 

присуство микотоксина друга фаза 

10. Контрола производње дувана

12.Обрада поднесака грађана и други послови по налогу 

предпостављеног

13.Сачињавање недељених и месечних извештаја 

1. Контрола промета , производње садног материјала-

фитосанитарни преглед и издавање биљног пасоша

2. Провера испуњености услова ради уписа у регистар дистрибутера

средстава за  заштиту и исхрану биља и пружаоца услуга

3. Завођење и провера здравствене пријаве и стручне пријаве

семена пољоприредног биља

4.Контрола промета средстава за исхрану биља и узимање узорака

по плану на месечном нивоу

5. Контрола и узорковање биља на остатке пестицида по Плану

мониторинга на месечном нивоу

5.Контрола промета средстава за заштиту биља на мало код

дистрибутера

6. Здравствена контрола пошиљака биља у унутршњем промету и

издавање фитосертификата и реекспортних фитосертификата

7. Kонтрола и узорковање биља по програму мера

8. Контрола поднетих захтева за остваривање права на подстицајна

средстава по Уредби

9. Контрола и узорковање меркантилног кукуруза род 2017 на

присуство микотоксина друга фаза 

10.Обрада поднесака грађана и други послови по налогу

предпостављеног

11.Сачињавање недељених, месечног и годишнјег извештаја. 
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