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

КОНТРОЛНА ЛИСТА
контрола промета средстава за заштиту биља на мало
1. ОПШТИ ДЕО
Закон о средствима за заштиту биља

(''Сл. гласник РС'', бр. 41/2009)

Тип контроле:

Врста(е) привредног субјекта: дистрибутер

визуелна
, документациона
Опис делатности:

на мало

Предмет број:

Привредни субјекат:

на велико

увозник

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 средстава за заштиту биља?

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)

Да ли дистрибутер поседује пољопривредну апотеку површине

Да

Не

2. таваницом, изграђеним од чврстог материјала отпорног на ватру,

Да

Не

3.

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

1. најмање 30 м² и висине најмање 2,5 м?

Да ли пољопривредна апотека је са зидовима, подовима и

4.
5.
6.
7.
8.

хемикалије и слично?
Да ли пољопривредна апотека поседује природно или вештачко
осветљење и вентилацију?
Да ли пољопривредна апотека поседује један или више улаза до
којих се приступа са улице или друге јавне површине?
Да ли пољопривредна апотека поседује просторију у којој се
обавља продаја средстава за заштиту биља?
Да ли пољопривредна апотека поседује просторију у којој се
складиште средства за заштиту биља?
Да ли пољопривредна апотека поседује просторију или посебно
ограђени простор за смештај неутрошених средстава за заштиту
биља којима је истекао рок употребе?
Да ли пољопривредна апотека поседује гардеробну просторију, са
посебним делом за одмор и исхрану радника?

9. Да ли пољопривредна апотека поседује санитарни чвор?

3.2. Усклађеност Дистрибутера у погледу испуњености услова у погледу опреме
Да ли пољопривредна апотека поседује средства за личну

10. деконтаминацију и деконтаминацију радних површина?

Да

Не

11. Да ли пољопривредна апотека поседује приручну прву помоћ?

Да

Не

Број бодова

3.1. Усклађеност Дистрибутера у погледу испуњености услова у погледу објекта

Коментари
број (**)

Није
примењиво
(*)

Није
усклађено Не (*)-0

Усклађено Да (*)-1

3. ОПИС КОНТРОЛЕ И СМЕРНИЦЕ
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Да ли пољопривредна апотека поседује једно буре или врећу са
најмање 25 кг глине, перлита или песка за адсорпцију средстава
12. за заштиту биља у случају просипања, као и буре од материјала
отпорног на хемикалије запремине најмање 20 литара за смештај
адсорбованог средства за заштиту биља?
Да ли пољопривредна апотека поседује видно истакнуте бројеве
13. телефона најближих домова здравља, болница, полиције,
ватрогасне службе и слично?
Да ли пољопривредна апотека поседује одговарајућа лична
заштитна средства ради заштите лица запослених у складишту
14. (заштитно одело од памучне тканине, кецеље, рукавице отпорне
на хемикалије и друго)?

Да

Не

Да

Не

Да

Не

3.3. Усклађеност Дистрибутера у погледу испуњености услова у погледу
стручне оспособљености кадрова
Да ли пољопривредна апотека поседује лице запослено на

15. неодређено време, са пуним радним временом, распоређеним на

пословима складиштења и продаје средстава за заштиту биља?
Да ли је запослено лице стручно оспособљено за наведене
послове ако је стекло је високо образовање на студијама другог
степена или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, из области заштите биља (фитомедицине) или високо
образовање на студијама првог степена из области заштите биља
16. (струковни инжењер) или високо образовање на основним
студијама из области ратарства и повртарства, области
воћарства и виноградарства, области хортикултуре или области
шумарства и поседује доказ о завршеној специјализацији из
области заштите биља или завршеној ''Обуци за рад у
пољопривредној апотеци''?

Да

Не

Да

Не

3.4. Усклађеност Дистрибутера у погледу промета затечених средстава за заштиту биља
Да ли су затечена средства за заштиту биља ускладиштена на
и рафовима искључиво у складишном делу
пољопривредне апотеке?
Да ли се у продајном делу пољопривредне апотеке налазе само
производи опште употребе за заштиту биља и рекламни
материјал осталих средстава за заштиту биља (неупотребљивана
празна амбалажа са декларацијама, плакати, постери, памфлети
и друго)?
Да ли је просторија или посебно ограђени простор за смештај
неутрошених средстава за заштиту биља којима је истекао рок
употребе закључана и видно обележена ?
Да ли пољопривредна апотека поседује посебну просторију за
складиштење средства за заштиту биља, у случају складиштења
и чувања и других врста производа (семена, садног материјала,
средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и хране
за животиње) у складишном делу?
Да ли су затечена средства за заштиту биља у оригиналном
паковању?
Да ли је амбалажа затечених средстава за заштиту биља
снабдевена са декларацијом и упуством за употребу ?
Да ли су затечена средства за заштиту биља у декларисаном року
употребе ?

17. палетама

Да

Не

18.

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

19.

20.

21.
22.
23.

Укупан број бодова:
(*) оверите одговарајуће поље,
(**) коментаре напишите на дну стране по одговарајућим бројевима
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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
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