
 

На основу члана 51. став 16. Закона о средствима за заштиту биља 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 41/09 и 17/19), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРИЈА, ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ И 

СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА 

 ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

Објављено у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 63/21 од 23. јуна 2021. године 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописују услови у погледу просторија, 

одговарајуће опреме и стручне оспособљености запослених за обављање послова 

периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља. 

 

Члан 2. 

Периодични преглед уређаја за примену средстава за заштиту биља 

може да обавља правно лице које има:  

1) радни простор и канцеларије, као и складишни простор за чување 

уређаја и опреме; 

2) одговарајућу опрему и то:  

(1) мерило протока пумпе, 

(2) електронско мерило појединачног протока распрскивача, 

(3) механичко мерило протока већег броја распрскивача (механичко 

или електронско), 

(4) уређај за контролу исправности манометра (мехaнички или 

електронски  манометар), 

(5) четири уређаја са манометрима за мерење пада притиска на 

распрскивачима, 

(6) дигитално мерило притиска, 

(7) мензуру од  минимум 2 литра, 

(8) штоперицу, 

(9) инструменте и опрему за мерење и трасирање пута (мерни точак 

или пантљика, трасирке, заставице и друго), 

(10) уређај за контролу ваздушне струје вентилатора (брзине и 

капацитета), 

(11) уређај за мерење броја обртаја (обртомер), 

(12) заштитну опрему за рад (гумене чизме, рукавице, заштитно 

одело), 

(13) софтвер за прикупљање и слање података, 

(14) транспортни или обични аутомобил ради мобилности, 

(15) рачунар и штампач; 
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3) ангажовано лице које има дозволу за обављање послова 

периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља.  

Поред опреме из става 1. тачка 2) овог правилника правно лице може 

да има и: 

1) електронски или механички хоризонтални спреј скенер; 

2) уређај за контролу вертикалне дистрибуције течности орошивача.  

 

Члан 3. 

Правно лице које обавља послове периодичног прегледа уређаја за 

примену средстава за заштиту биља на сваке три године врши калибрацију и 

контролу функционалности опреме коју користи за периодични преглед уређаја и 

то код правних лица која имају: 

1) радни простор за испитивање опреме који треба физички да буде 

одвојен од других просторија ради спречавања ефеката емисије буке, гасова, влаге 

и других опасних материја, са природном или вештачком вентилацијом, довољне 

величине како би се oпрема несметано инсталирала на месту за испитивање уређаја 

за примену средстава за заштиту биља, пумпе, одвод и прихватне посуде ради 

одвођења, односно сакупљања течности до танка односно непропусног система за 

прикупљање течности настале тестирањем, који није повезан са канализационим 

системом или базене за прикупљање воде при мерењима; 

2) одговарајућу опрему и то: 

(1) мерило протока пумпе, 

(2) електронско мерило појединачног протока распрскивача, 

(3) мерило протока већег броја распрскивача (механичко или 

електронско), 

(4) уређај за контролу исправности манометра (мехaнички или 

електронски  манометар), 

(5) четири уређаја са манометрима за мерење пада притиска на 

распрскивачима, 

(6) дигитално мерило притиска, 

(7) мензуру од минимум 2 литра, 

(8) штоперицу, 

(9) инструменте и опрему за мерење и трасирање пута (мерни точак 

или пантљика, трасирке, заставице и друго), 

(10) уређај за контролу ваздушне струје вентилатора (брзине и 

капацитета), 

(11) уређај за мерење броја обртаја (обртомер), 

(12) заштитну опрему за рад (гумене чизме, рукавице, заштитно 

одело), 

(13) софтвер за прикупљање и слање података, 

(14) електронски или механички хоризонтални спреј скенер, 

(15) уређај за контролу вертикалне дистрибуције течности 

орошивача,  

(16) транспортни или обични аутомобил ради мобилности, 

(17) рачунар и штампач, 
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(18) опрему за контролу исправности и калибрацију мерила протока 

пумпе, 

(19) опрему за контролу исправности и калибрацију спреј скенера, 

(20) опрему за контролу исправности и калибрацију манотестера, 

(21) опрему за контролу исправности и калибрацију мерила протока 

распрскивача; 

3) најмање једно стручно лице са звањем доктора наука из области 

пољопривредне технике - уређаја за заштиту биља. 

 

Члан 4. 

Лице које има потврду о положеном испиту за обављање послова 

контролног тестирања уређаја за примену средстава за заштиту биља, издату од 

стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са 

Твининг пројектом SR 12/IB/AG/01 – „Имплементација одрживе примене средстава 

за заштиту биља и успостављање система редовне техничке инспекције уређаја за 

примену пестицидаˮ испуњава услов у погледу стручне оспособљености 

запосленог за обављање послова периодичног прегледа прописан законом. 

 

Члан 5. 

Лице из члана 2. став 1. тачка 3) овог правилника на захтев 

министарства надлежног за послове пољопривреде додатно ће похађати теоретску 

и практичну обуку организовану од стране тог министарства. 

 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. 

године. 

                                                                                                                     

 

Број: 110-00-68/2021-09  

У Београду, 24. маја 2021. године 

 

                                                                                               МИНИСТАР 

 

                                                                                                Бранислав Недимовић 
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