
 

 На основу члана 9. став 10. и члана 10. став 7. Закона о инспекцијском 

надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/18 – др. закон), 

  

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА, УЧЕСТАЛОСТИ ВРШЕЊА 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИМ 

ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 85/18 од 8. новембра 2018. године) 

 

 

Предмет 

 

Члан 1.  

 Овим правилником прописују се посебни елементи процене ризика, 

учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебни елементи 

плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције, и то у погледу 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: област 

пољопривредног земљишта), органске производње, производње квалитетне приплодне 

стoке, производње дуванских производа и обраде дувана. 

 Процена ризика у области безбедности хране у делокругу пољопривредне 

инспекције утврђује се посебним актом, у складу са методологијом међународно 

прихваћених стандарда, смерница, водича и препорука у тој области. 

 

Посебни елементи за процену ризика 

 

Члан 2. 

 Посебне елементе за процену ризика у области пољопривредне инспекције 

чине: 

 1) непосредна процена ризика, када одређена својства, догађаји, чињења 

или нечињења, односно друге чињенице непосредно повлаче критичан ризик, без 

упуштања у даљу процену ризика; 

 2) посебни критеријуми за процену ризика. 

 Преглед посебних елемената за процену ризика у областима, односно 

подобластима под надзором пољопривредне инспекције и матрица ризика садржани су у: 

 1) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене 

ризика и посебних критеријума за процену ризика у области пољопривредног земљишта 

(Прилог 1.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део; 

 2) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене 

ризика и посебних критеријума за процену ризика у области органске производње 

(Прилог 2.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део; 

 3) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене 

ризика и посебних критеријума за процену ризика у области производње квалитетне 

приплодне стoке (Прилог 3.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов 

саставни део; 
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 4) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене 

ризика и посебних критеријума за процену ризика у области производње дуванских 

производа (Прилог 4.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни 

део; 

 5) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене 

ризика и посебних критеријума за процену ризика у области обраде дувана (Прилог 5.), 

који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део; 

 6) Матрици ризика и методи процене ризика 5 x 5 (Прилогу 6.), која је 

одштампана уз овај правилник и који чини његов саставни део. 

 За новоосноване субјекте (субјекти који су основани и почели су са 

обављањем делатности у последњих годину дана), као и код субјеката код којих у 

претходном периоду није вршен инспекцијски надзор или који нису поднели извештај о 

самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, утврђује 

се, као претпоставка, средњи степен ризика. 

 Код надзираних субјеката код којих постоји следљивост у промету 

одређене робе, односно производа или пружању услуга, односно таква условљеност 

ризика и међусобна повезаност у пословању да повећање степена ризика код једног 

субјекта значајно утиче на повећање степена ризика код другог субјекта, критичан или 

висок ризик процењен код једног надзираног субјекта повлачи исти такав степен ризика 

и за друге надзиране субјекте из те групе субјеката. 

 Процењени степен ризика надзираног субјекта односи се на све објекте у 

којима тај субјекат обавља делатност. 

 

Процена ризика који произлази из поднете  

иницијативе за ванредни инспекцијски надзор 

 

Члан 3. 

 Процена ризика који произлази из поднете иницијативе, односно 

представке за покретање ванредног инспекцијског надзора врши се на основу елемената 

за процену ризика за редован инспекцијски надзор.   

 

Учесталост вршења инспекцијског надзора  

на основу процене ризика  

 

Члан 4. 

 У односу на надзиране субјекте у делокругу пољопривредне инспекције и 

територијална подручја са пољопривредним земљиштем за које је процењен критичан и 

висок степен ризика, планира се учесталији инспекцијски надзор, и то најмање једном у 

шест месеци, а према потреби и чешће. 

 У односу на надзиране субјекте у делокругу пољопривредне инспекције и 

територијална подручја са пољопривредним земљиштем за које је процењен средњи 

степен ризика, инспекцијски надзор врши се најмање једном годишње, осим у области 

органске производње у којој се врши најмање једном у шест месеци.  

 У односу на надзиране субјекте у делокругу пољопривредне инспекције и 

територијална подручја са пољопривредним земљиштем за које је процењен низак 

степен ризика, инспекцијски надзор се врши најмање једном у две године, осим у 

области органске производње у којој се врши најмање једном годишње.  

 Ако је процењен незнатан ризик, инспекцијски надзор не врши се. 
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Посебни елементи плана инспекцијског надзора  

у области пољопривредне инспекције 

 

Члан 5. 

 План инспекцијског надзора, поред обавезних елемената, садржи и: 

 1) мере и активности за постизање циљева;  

 2) рок за завршетак предвиђених мера и активности;  

 3) показатеље учинака на нивоу мера и на нивоу активности.  

 У плану инспекцијског надзора утврђују се годишњи циљеви 

инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције и исказују у мерљивим 

ефектима за које пољопривредна инспекција планира да буду остварени.  

 Планом инспекцијског надзора активности пољопривредних инспектора 

усмеравају се првенствено ка надзираним субјектима у делокругу пољопривредне 

инспекције и територијалним подручјима са пољопривредним земљиштем за које је 

процењен критичан и висок степен ризика, како би се тај степен ризика смањио, као и ка 

надзираним субјектима у делокругу пољопривредне инспекције и територијалним 

подручјима са пољопривредним земљиштем где, односно код којих у претходној години 

није вршен надзор.  

 

Ступање на снагу 

 

Члан 6. 

 Овај правилник ступа осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  

 

 

 

Број: 110-00-153/2018-09 МИНИСТАР 

 

У Београду,    29. октобра 2018. године 
 

Бранислав Недимовић 
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Прилог 1. 

   

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА - НЕПОСРЕДНЕ 

ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У 

ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

I. Непосредна процена ризика 

(критичан и висок степен ризика) 

 

Опис Степен ризика 

Својство нерегистрованог субјекта Критичан 

Коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини без правног основа 

Критичан 

Постоје чињенице које указују на то да је 

учињено кривично дело или да је одређено 

(познато или непознато) лице учинилац 

кривичног дела 

Критичан 

Испуштање опасних и штетних материја 

на пољопривредном земљишту и води за 

наводњавање у количини која је већа од 

прописане 

Висок или критичан - саобразно тежини 

штетних последица 

Привредно друштво, односно друго 

правно лице нема овлашћење за 

утврђивање опасних и штетних материја у 

пољопривредном земљишту и води за 

наводњавање 

Висок 

Привредно друштво, односно друго 

правно лице нема овлашћење за 

утврђивање контроле плодности 

земљишта и количине унетог минералног 

ђубрива и пестицида у обрадиво 

пољопривредно земљиште 

Висок 

За експлоатацију минералних сировина 

или за друге намене које немају трајни 

карактер није добијена сагласност 

министарства надлежног за послове 

пољопривреде 

Висок 

За одлагање јаловине, пепела, шљаке и 

других опасних и штетних материја није 

добијена сагласност министарства 

надлежног за послове пољопривреде 

Висок 

Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе није донео годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у складу са 

законом којим се уређује пољопривредно 

земљиште 

Висок 
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II. Процена ризика према посебним критеријумима 

 

1. Посебни критеријуми за процену природе штетне последице 

 

Делатност/активност (радња или пропуштање) Опис штетне 

последице 

Нумеричка 

вредност 

Испуштање опасних и штетних материја на 

пољопривредном земљишту и у каналима за 

одводњавање и наводњавање и коришћење биолошки 

неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном 

земљишту 

Критична 5 

Промена намене пољопривредног земљишта супротно 

закону којим се уређује пољопривредно земљиште и 

другом пропису и/или неизмиривање обавезе у вези са 

плаћањем накнаде за промену намене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе 

Критична 5 

Уређење пољопривредног земљишта мелиорацијама 

супротно закону којим се уређује пољопривредно 

земљиште и другом пропису 

Критична 5 

Нередовна обрада обрадивог пољопривредног 

земљишта, непримењивање мера прописаних законом 

којим се уређује пољопривредно земљиште и другим 

прописом, непоступање као добар домаћин и по 

правилима кодекса добре пољопривредне праксе 

Висока 4 

Коришћење пољопривредног земљишта прве, друге, 

треће, четврте и пете катастарске класе у 

непољопривредне сврхе, осим изузетака прописаних 

одредбом члана 23. законом којим се уређује 

пољопривредно земљиште 

Висока 4 

Уситњавање катастарских парцела обрадивог 

пољопривредног земљишта на парцеле чија је површина 

мања од пола хектара 

Средња 3 

Пољска штета прописана законом којим се уређује 

пољопривредно земљиште, односно непредузимање 

мера заштите од пољске штете и мера за заштиту од 

спаљивања органских остатака на пољопривредном 

земљишту у складу са прописаним мерама јединице 

локалне самоуправе. 

Средња 3 

Давање у подзакуп пољопривредног земљишта у 

државној својини 

Средња 3 

Вршење инвестиционих радова или промена начина 

коришћења закупљеног пољопривредног земљишта у 

државној својини без одобрења закуподавца 

Средња 3 

Власник, односно корисник обрадивог пољопривредног 

земљишта не врши контролу плодности обрадивог 

пољопривредног земљишта и контролу количине 

минералних ђубрива и пестицида унетих у обрадиво 

Ниска 2 
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пољопривредно земљиште од прве до пете катастарске 

класе или такву контролу врши без овлашћења 

министарства надлежног за послове пољопривреде 

Израда пројеката уређења пољопривредног земљишта 

без овлашћења министарства надлежног за послове 

пољопривреде 

Ниска 2 

Неиспуњење обавезе успостављања плодореда и вођења 

књиге поља за биљну производњу на пољопривредном 

земљишту у државној својини 

Ниска 2 

Коришћење пашњака у државној својини, односно 

привођење пашњака другој култури супротно закону 

којим се уређује пољопривредно земљиште 

Незнатна 1 

 

2. Посебни критеријуми за процену обима штетних последица 

 

1) Површина пољопривредног земљишта 

(обим штете je у сразмери са површином пољопривредног земљишта на које се односи 

штетна последица) 

Површина (ха) Опис штетне последице Нумеричка вредност 

до 0,5 Незнатна 1 

0,501-2 Ниска 2 

2,01-5  Средња 3 

5,01-10 Висока 4 

Преко10 Критична 5 

2) Катастарска класа и култура пољопривредног земљишта 

(обим штете je у сразмери са катастарском класом и културом пољопривредног 

земљишта на које се односи штетна последица, у складу са прописом којим се уређује 

катастарско класирање земљишта) 

Катастарска класа  Опис штетне последице Нумеричка вредност 

прва катастарска класа и култура Критична 7 

друга катастарска класа и култура Висока 6 

трећа катастарска класа и култура Виша средња 5 

четврта катастарска класа и култура  Средња 4 

пета катастарска класа и култура  Нижа средња 3 

шеста и седма  

катастарска класа и култура  

Ниска 2 

осма катастарска класа и култура Незнатна 1 

Код одговарајућих делатности/активности (радњи) за које се процењује природа 

штетне последице, а код којих је то од значаја и утицаја, примењује се и следећи 

критеријум за процену обима штетне последице: 
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3) Број хемијских елемената у земљишту и води за наводњавање са количином 

већом од прописане максимално дозвољене количине – МДК 

(обим штете произилази из лабораторијским методама утврђене количине опасних и 

штетних материја, и утицаја природних и/или ангропогених фактора на тај садржај) 

Број хемијских елемената Опис штетне последице Нумеричка вредност 

1  Незнатна 1 

2-3 Ниска 2 

4-6 Средња 3 

7-8 Висока 4 

9-10 Критична 5 

 

3. Тежина штетних последица 

 

Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима 

штетних последица и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.  

3.1. Тежина штетних последица која се процењује применом посебних критеријума за 

процену природе штетне последице и прва два посебна критеријума за процену обима 

штетних последица [површина и катастарска класа пољопривредног земљишта] 

 

Тежина штетних последица Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна 1 – 4 1 

Ниска 5 - 12 2 

Средња 13 - 45 3 

Висока 46 - 96 4 

Критична 97 - 175 5 

 

3.2. Тежина штетних последица која се процењује применом посебних критеријума за 

процену природе штетне последице и сва три посебна критеријума за процену обима 

штетних последица [површина и катастарска класа пољопривредног земљишта и број 

хемијских елемената у земљишту и води за наводњавање са количином већом од 

прописане максимално дозвољене количине, који се примењује код одговарајућих 

делатности/активности (радњи) за које се процењује природа штетне последице, а код 

којих је то од значаја и утицаја] 

 

Тежина штетних последица Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна 1 - 4 1 

Ниска 5 - 12 2 

Средња 13 - 135 3 

Висока 136 - 384 4 

Критична 385 - 875 5 
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4. Посебни критеријуми за процену вероватноће настанка штетних последица 

 

1) Ризик утврђен у претходном инспекцијском надзору 

Степен ризика из претходног                

инспекцијског надзора 

Опис вероватноће Нумеричка вредност 

Незнатан Незнатна 1 

Низак  Ниска 2 

Средњи  Средња 3 

Висок  Висока 4 

Критичан  Критична 5 

2) Повреде прописа у претходне три године 

А) надзирани субјекти у делокругу пољопривредне инспекције 

Број повреда прописа Опис вероватноће Нумеричка вредност 

Није било повреда прописа Незнатна 1 

Једна лакша повреда прописа Ниска 2 

Две или три лакше повреде прописа Средња 3 

Више од три лакше повреде 

прописа 

Висока 4 

Тешка повреда прописа Критична 5 

Б) територијална подручја са пољопривредним земљиштем: 

- јединице локалне самоуправе/општине и катастарски срезови 

Број повреда прописа Опис вероватноће Нумеричка вредност 

Није било повреда прописа или три 

лакше повреде прописа 

Незнатна 1 

Од четири до осам лакших повреда 

прописа 

Ниска 2 

Девет или десет лакших повреда 

прописа или тешка повреда 

прописа 

Средња 3 

Преко десет лакших повреда 

прописа или две или више тешких 

повреда прописа 

Висока 

 

4 

 

Двадесет лакших повреда прописа 

или учестале тешке повреде 

прописа 

Критична 5 

- катастарске општине 

Број повреда прописа Опис вероватноће Нумеричка вредност 

Није било повреда прописа или 

једна или две лакше повреде 

прописа 

Незнатна 1 

Од три до пет лакших повреда 

прописа 

Ниска 2 

Од пет до осам лакших повреда Средња 3 
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прописа 

Девет или десет лакших повреда 

прописа или тешка повреда 

прописа (кривична пријава, 

скидање усева са бесправно 

коришћеног земљишта) 

Висока 4 

Преко десет лакших повреда 

прописа или две или више тешких 

повреда прописа (кривичне пријаве, 

скидање усева са бесправно 

коришћеног земљишта) 

Критична 5 

3) Пољочуварска служба                                                                                    

(вероватноћа настанка штетних последица проистиче из чињенице да ли је ова служба 

образована и опремљена, да ли и како функционише, које резултате остварује и какву 

сарадњу има са другим органима, организацијама и грађанима)  

Образовање, опремљеност,  

функционисање, резултати и 

степен сарадње 

Опис вероватноће Нумеричка вредност 

Пољочуварска служба образована и 

квалитетно опремљена; резултати 

на веома високом нивоу; сарадња 

са другим органима и 

организацијама, 

пољопривредницима и другим 

грађанима и њиховим 

организацијама на веома високом 

нивоу 

Незнатна 1 

Пољочуварска служба образована и 

углавном квалитетно опремљена; 

резултати врло добри; сарадња са 

другим органима и организацијама, 

пољопривредницима и другим 

грађанима и њиховим 

организацијама на високом нивоу 

Ниска 2 

Пољочуварска служба образована и 

опремљена на задовољавајући 

начин; резултати добри; сарадња са 

другим органима и организацијама, 

пољопривредницима и другим 

грађанима и њиховим 

организацијама на задовољавајућем 

нивоу 

Средња 3 

Пољочуварска служба образована и 

слабо опремљена; резултати 

незадовољавајући; сарадња са 

другим органима и организацијама, 

пољопривредницима и другим 

грађанима и њиховим 

Висока 4 
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организацијама на 

незадовољавајућем (ниском) нивоу 

Пољочуварска служба није 

образована, односно не 

функционише; служба није 

опремљена; без резултата; није 

успостављена сарадња са другим 

органима и организацијама, 

пољопривредницима и другим 

грађанима и њиховим 

организацијама 

Критична 5 

4) Величина подручја са пољопривредним земљиштем 

(вероватноћа je у сразмери са величином подручја са пољопривредним земљиштем) 

Број катастарских општина                                    

на територији општине 

Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

1-3 Незнатна 1 

4-10 Ниска 2 

11-70 Средња 3 

71-100 Висока 4 

Више од 100 Критична 5 

5) Период у току агроекономске године                                                                       

(вероватноћа настанка штетних последица проистиче из периода када се обављају 

пољоривредни радови) 

Месец Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Јануар, фебруар, децембар Незнатна 1 

Јун Ниска 2 

Јул,август Средња 3 

Мај, септембар, новембар Висока 4 

Март, април, октобар Критична 5 

6) Садржина и спровођење годишњег програма заштите и унапређења 

пољопривредног земљишта   

(вероватноћа настанка штетних последица проистиче из нивоа спровођења овог 

програма, односно чињенице да ли је програм донет) 

Ниво спровођења програма Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Програм садржи све прописане елементе и податке 

и спроводи се у потпуности 

Незнатна 1 

Програм садржи све прописане елементе и податке 

и спроводи се у претежној мери 

Ниска 2 

Програм садржи већину, али не и све прописане 

елементе и податке / Програм се спроводи у 

половини планираних мера и активности 

Средња 3 

Програм садржи мањи део прописаних елемената и 

података / Програм се спроводи у мањем делу 

Висока 4 
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Програм не садржи прописане елементе и податке / 

Програм је донет, али не спроводи се 

Критична 5 

7) Пољопривредна саветодавна и стручна служба 

(вероватноћа настанка штетних последица проистиче из чињенице да ли је ова служба 

образована, да ли и како функционише, које резултате остварује и какву сарадњу има са 

власницима/закупцима/корисницима пољопривредног земљишта) 

Образовање, функционисање, резултати и степен 

сарадње 

Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба 

образована; резултати на веома високом нивоу; 

сарадња са власницима/закупцима/корисницима 

пољопривредног земљишта на веома високом нивоу 

Незнатна 1 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба 

образована; резултати врло добри; сарадња са 

власницима/закупцима/корисницима 

пољопривредног земљишта на високом нивоу 

Ниска 2 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба 

образована; резултати добри; сарадња са 

власницима/закупцима/корисницима 

пољопривредног земљишта на веома високом нивоу 

Средња 3 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба 

образована; резултати незадовољавајући; сарадња са 

власницима/закупцима/корисницима 

пољопривредног земљишта на незадовољавајућем 

(ниском) нивоу 

Висока 4 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба није 

образована, односно не функционише; без 

резултата; није успостављена сарадња са 

власницима/закупцима/корисницима 

пољопривредног земљишта 

Критична 5 

 

5. Вероватноћа настанка штетних последица 
 

Вероватноћа настанка штетних последица представља производ посебних критеријума 

за вероватноћу и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова. 
 

Вероватноћа настанка штетних последица Распон бодова за 

критеријуме 

Нумеричка 

вредност 

Незнатна 1 - 25 1 

Ниска 26 - 128 2 

Средња 129 - 2.187 3 

Висока 2.188 – 16.384 4 

Критична 16.385 – 78.125 5 

 



Прилог 2. 

  

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА - НЕПОСРЕДНЕ 

ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У 

ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

I. Непосредна процена ризика 

(критичан степен ризика) 

 

Опис Степен ризика 

Чињенице које указују на то да је учињено 

кривично дело или да је одређено (познато 

или непознато) лице учинилац кривичног 

дела 

Критичан 

Преварне радње произвођача органских 

производа - замена  органских производа 

конвенционалним производима, 

обележавање производа из 

конвенционалне производње ознаком за 

органске производе 

Критичан 

Контролна организација обавља послове 

контроле и сертификације без овлашћења 

министарства надлежног за послове 

пољопривреде за обављање тих послова, 

или нема важећи акт о акредитацији издат 

од Акредитационог тела Србије, односно 

не испуњава услове за обављање послова 

контроле и сертификације у органској 

производњи 

Критичан 

Произвођач је ставио у промет органски 

производ, а не поседује важећи 

сертификат издат од стране овлашћене 

контролне организације 

Критичан 

 

 

II. Посебни критеријуми за процену ризика  

 

A) Овлашћена контролна организација 

 

1. Посебни критеријуми за процену природе штетне последице 

 

1) Делатност/активност (радња или пропуштање) Опис штетне 

последице 

Нумеричка 

вредност 

Овлашћена контролна организација не врши контролу и 

сертификацију у органској производњи у складу са 

законом којим се уређује органска производња, односно не 

поштује минималне захтеве спровођења контроле 

органских произвођача прописане законом којим се 

уређује органска производња и правилником којим се 

Изразито 

велика 

5 
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уређује контрола и сертификација у органској производњи 

и методе органске производње  

Овлашћена контролна организација не врши укључивање 

произвођача у органску производњу у складу са законом 

којим се уређује органска производња 

Изразито велика 5 

Овлашћена контролна организација не води евиденцију 

прописану законом којим се уређује органска производња 

Изразито велика 5 

Овлашћена контролна организација не сачињава писмени 

извештај о извршеној контроли у складу са законом којим 

се уређује органска производња 

Изразито велика 5 

Контролна организација издаје сертификате о органском 

пореклу производа супротно извештајима о извршеним 

контролама 

Изразито велика 5 

Пословне књиге овлашћене контролне организације у вези 

са пословима контроле и сертификације органских 

производа су непотпуне, односно недостаје потребна 

пратећа документација. 

Изразито велика 5 

Овлашћена контролна организација не врши пуну физичку 

контролу и контролу документације произвођача најмање 

једном годишње 

Велика 4 

Контролна организација за органске производе из увоза је 

издала потврде на основу непотпуне документације или 

документације која не потврђује да је производ произведен 

методама органске производње 

Велика 4 

Овлашћена контролна организација не доставља годишње 

извештаје министарству надлежном за послове 

пољопривреде, односно не доставља их у прописаном 

року, или су подаци у извештају нетачни, или план не 

садржи информације које су прописане законом којим се 

уређује органска производња и правилником којим се 

уређује контрола и сертификација у органској производњи 

и методе органске производње 

 

Велика 5 

2) Врста органских производа Опис штетне последице Нумеричка 

вредност 

а) Органска биљна производња   

Житарице Висока 4 

Индустријско биље Висока 4 

Коренасто поврће Висока 4 

Грожђе Висока 4 

Поврће остало Средња 3 

Воће остало Средња 3 

Крмно биље Средња 3 

Пашњаци и ливаде Ниска 2 

Остало  

 

Ниска 2 
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б) Органска сточарска производња   

Живина Висока 4 

Говеда Висока 4 

Свиње Висока 4 

Овце Средња 3 

Остало Ниска 2 

3) Тип производње Опис штетне последице Нумеричка 

вредност 

Сакупљање дивљих врста из природних 

станишта 

Висок 4 

Номадско сточарство Висок 4 

Интензивна производња Средња 3 

Традиционална производња Ниска 2 

 

2. Посебни критеријуми за процену обима штетних последица  

 

1) Замена органских производа производима из периода конверзије или преварне 

радње 

Утврђивање произведених количина биљних производа произвођача у односу на 

посејане површине и количина производа у односу на број грла који користе услуге 

овлашћене контролне организације 

Количина производа биљног / 

анималног порекла 

Опис штетне последице Нумеричка 

вредност 

Количина производа биљног порекла 

[до 100кг] / Количина производа 

животињског порекла добијена од  [1-5 

грла] 

Занемарљива 1 

Количина производа биљног порекла 

[100-200 кг] / Количина производа 

животињског порекла добијена од  [5-10 

грла] 

Мала 2 

Количина производа биљног порекла 

[200-500 кг] / Количина производа 

животињског порекла добијена од  [10-

50 грла] 

Средња 3 

Количина производа биљног порекла 

[500-1000 кг] / Количина производа 

животињског порекла добијена од [50-

100 грла] 

Велика 4 

Количина производа биљног порекла 

[преко 1000 кг] / Количина производа 

животињског порекла добијена од 

[преко 100 грла] 

Изразито велика 5 

2) Површина обрадивог земљишта / Број грла стоке произвођача који користе 

услуге овлашћене контролне организације уз поштовање азотне директиве – 

Прилог 5 правилника којим се уређује контрола и сертификација у органској 
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производњи и методе органске производње - Максимално дозвољени број 

животиња по хектару у органској сточарској производњи  

Површина / Број грла Опис штетне последице Нумеричка 

вредност 

[1] хектара / [0] број грла Занемарљива 1 

[1] хектара / [2] број грла Мала 2 

[1] хектара / [2-5] број грла Средња 3 

[1] хектара / [5-10] број грла Велика 4 

[1] хектара / [преко 10] број грла Изразито велика 5 

3) Број производних јединица које произвођачи, који користе услуге овлашћених 

контролних организације, користе у органској производњи 

Број парцела/погона/локација/број 

сертификационих кућа које врше 

контролу 

  

1 парцела/погон/1  с.кућа Занемарљива 1 

[2] парцела/погона/1 с.кућа Мала 2 

[3-5] парцела/погона/2 с.куће Средња 3 

[5-10] парцела/погона/ 2 с.куће Велика 4 

[преко 10] парцела/погона/више од 2 с. 

куће 

Изразито велика 5 

4) Број произвођача који користе услуге овлашћене контролне организације  

Број лица  Опис штетне последице Нумеричка 

вредност 

1-5  Занемарљива 1 

6-10  Мала 2 

11-20  Средња 3 

21-50  Велика 4 

Преко 50  Изразито велика 5 

 

3. Тежина штетних последица 

  

Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима 

штетних последица и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.  

 

Тежина штетних последица Распон бодова Нумеричка вредност 

Занемарљива 1-4 1 

Мала 5-16 2 

Средња 17-81 3 

Велика 82-256 4 

Изразито велика 257-625 5 
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4. Посебни критеријуми за процену вероватноће настанка штетних последица 

 

1) Ризик утврђен у претходном инспекцијском надзору 

Степен ризика из претходног                

инспекцијског надзора  

Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Незнатан Занемарљива 1 

Низак Мала 2 

Средњи Средња 3 

Висок Велика 4 

Критичан Изразито велика 5 

2) Незаконитости и неправилности утврђене у инспекцијским надзорима у 

претходне три године 

Број и опис решења, указивања, упозорења Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Једно решење, указивање, упозорење, мера за 

отклањање неправилности контролне организације 

Занемарљива 1 

Два решења, односно мере за отклањање 

неправилности контролне организације 

Мала 2 

Три и више решења, односно мере за отклањање 

неправилности контролне организације 

Средња 3 

Решење o привременоj забрани овлашћеној 

контролној организацији да обавља послове контроле 

и сертификације / Захтев за покретање прекршајног 

поступка 

Велика 4 

Иницијатива за одузимање овлашћења контролној 

организацији за обављање послова контроле и 

сертификације у органској производњи / Пријава за 

привредни преступ 

Изразито велика 5 

 3) Контрола и сертификација произвођача који истовремено обавља/ју органску 

производњу и конвенционалну производњу 

Вероватноћа мешања производа Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Произвођач/и обавља/ју само органску производњу 

 

Занемарљива 1 

Произвођач/и истовремено обавља/ју органску и 

конвенционалну производњу. 

Путеви допремања и отпремања производа из 

органске и конвенционалне производње су такви да је 

готово извесно онемогућено њихово укрштање и 

мешање производа. 

Мала 2 

Произвођач/и истовремено обавља/ју органску и 

конвенционалну производњу. 

Технолошки поступак прераде у органској 

производњи и/или путеви или начин 

отпремања/превоза производа из органске и 

конвенционалне производње и/или начин паковања 

Средња 3 
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производа и обележавања места у продаји  су такви 

да постоји могућност мешања производа. 

Произвођач/и истовремено обавља/ју органску и 

конвенционалну производњу. 

Технолошки поступак прераде у органској 

производњи и/или путеви или начин 

отпремања/превоза производа из органске и 

конвенционалне производње и/или начин паковања 

производа и обележавања места у продаји  су такви 

да је вероватно да ће доћи до мешања производа. 

Велика 4 

Произвођач/и истовремено обавља/ју органску и 

конвенционалну производњу. 

Технолошки поступак прераде у органској 

производњи и/или путеви или начин 

отпремања/превоза производа из органске и 

конвенционалне производње и/или начин паковања 

производа и обележавања места у продаји  су такви 

да је врло вероватно да ће доћи до мешања 

производа. 

Изразито велика 5 

4) Број контролора обучених за контролу по производњама 

Број контролора Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

до 5 контролора  Занемарљива 1 

До 4  Мала 2 

2-3 Средња 3 

2  Велика 4 

1 Изразито велика 5 

5) Образовање контроле рада овлашћених контролних организација за контролу и 

сертификацију органске производње 

Број контрола Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Више од 7 Занемарљива 1 

6-7 Мала 2 

4-5 Средња 3 

1-3 Велика 4 

0 Изразито             

велика 

5 

5) Функционисање овлашћене контролне организације за контролу и 

сертификацију органске производње 

Највиши ниво Занемарљива 1 

Висок ниво Мала 2 

Средњи ниво Средња 3 

Низак ниво Велика 4 

Незадовољавајући ниво и/или нефункционисање  Изразито               

велика 

5 
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6) Број и структура представки  

Представке које упућују на теже повреде прописа / Из 

представки произлази критичан ризик 

Изразито велика 5 

Више од 3 представке које упућују на повреде 

прописа / Из представки произлази висок ризик 

Велика 4 

2-3 представке које упућују на повреде прописа / Из 

представки произлази средњи ризик 

Средња 3 

1 / Представка упућује на лакшу повреду прописа / Из 

представке произлази низак ризик 

Мала 2 

0 / Неосноване представке / Из представки претежно 

произлази незнатан ризик 

Занемарљива 1 

 

5. Вероватноћа настанка штетних последица 
 

Вероватноћа настанка штетних последица представља производ посебних критеријума 

за вероватноћу и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова. 

 

Вероватноћа настанка штетних            

последица 

Распон 

бодова 

Нумеричка 

вредност 

Занемарљива 1-4 1 

Мала 5-8 2 

Средња 9-27 3 

Велика 28-64 4 

Изразито велика 65-125 5 

 

A) Произвођач 
 

1. Посебни критеријуми за процену природе штетне последице 

 

1) Делатност/активност (радња или пропуштање) у 

органској производњи 

Опис штетне 

последице 

Нумеричка 

вредност 

Произвођач ставља у промет органски производ који није 

обележен у складу са законом којим се уређује органска 

производња или конвенционални производ обележава 

супротно закону којим се уређује безбедност хране и 

правилнику којим се уређује декларисaње, означавање и 

рекламирање хране  

Изразито велика 5 

Произвођач користи репродуктивни материјал из 

конвенционалне производње у органској производњи, не 

постоји документација и евиденције којима се спроводи 

контрола над коришћењем репродуктивног материјала; не 

постоје важећа одобрења за коришћење репродуктивног 

материјала из конвенционалне производње, или не постоји 

документација којом се доказује испуњење услова за 

давање таквих одобрења 

Изразито велика 5 

Не постоји документација и евиденције којима се Изразито велика 5 
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потврђује  да су коришћена дозвољена средства заштите у 

органској производњи, као и одговарајућа средства за дату 

производњу у прописаним количинама; код произвођача 

не постоји план ђубрења 

Произвођач не води редовну евиденцију количина 

произведених производа методама органске производње, 

као и количине продатих производа из органске 

производње; не постоји евиденција и веродостојна 

документација која доказује наведене количине 

Изразито велика 5 

Неуспостављање обавезних евиденција којима се доказује 

следљивост органских производа, или евиденције не 

садрже све прописане  податке 

Изразито велика 5 

Квалитет воде коришћене у органској производњи није 

задовољавајући или вода није исправна 

Велика 4 

Неусаглашеност времена издавања сертификата и 

пристиглих култура од стране произвођача којем је издат 

сертификат о органској производњи 

Велика 4 

Произвођач на други начин не обавља органску 

производњу, прераду или складиштење, превоз, 

обележавање, промет, увоз и извоз органских производа 

или не води пословне књиге и исправе у складу са законом 

којим се уређује органска производња 

Велика 4 

Произвођач ставља у промет органски производ из увоза 

за који није добијена потврда да је тај производ 

произведен у складу са законом којим се уређује 

органска производња и правилником којим се уређује 

контрола и сертификација у органској производњи и 

методе органске производње, у складу са одредбом члана 

22. став 2. закона којим се уређује органска производња 

Велика 4 

Не постоји интерни контролни систем код групне 

сертификације. 

Мала 2 

2) Врста органских производа Опис штетне последице Нумеричка 

вредност 

а) Органска биљна производња   

Житарице Висока 4 

Индустријско биље Висока 4 

Коренасто поврће Висока 4 

Грожђе Висока 4 

Поврће остало Средња 3 

Воће остало Средња 3 

Крмно биље Средња 3 

Пашњаци и ливаде Ниска 2 

Остало  Ниска 2 

б) Органска сточарска производња   

Живина Висока 4 
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Говеда Висока 4 

Свиње Висока 4 

Овце Средња 3 

Остало Ниска 2 

3) Тип производње Опис штетне последице Нумеричка 

вредност 

Сакупљање дивљих врста из природних 

станишта 

Висок 4 

Номадско сточарство Висок 4 

Интензивна производња Средња 3 

Традиционална производња Ниска 2 

 

2. Посебни критеријуми за процену обима штетних последица  

 

1) Количина производа произвођача 

Количина производа биљног / 

анималног порекла 

Опис штетне последице  Нумеричка 

вредност 

Количина производа биљног порекла 

[до 100kg] / Количина производа 

животињског порекла добијена од  [1-5 

грла] 

Занемарљива 1 

Количина производа биљног порекла 

[100-200 kg] / Количина производа 

животињског порекла добијена од  [5-10 

грла] 

Мала 2 

Количина производа биљног порекла 

[200-500 kg ] / Количина производа 

животињског порекла добијена од  [10-

50 грла] 

Средња 3 

Количина производа биљног порекла 

[500-1000 kg] / Количина производа 

животињског порекла добијена од [50-

100 грла] 

Велика 4 

Количина производа биљног порекла 

[преко 1000 kg] / Количина производа 

животињског порекла добијена од 

[преко 100 грла] 

Изразито велика 5 

2) Површина обрадивог земљишта / Број грла стоке произвођача, Прилог 5 

правилника којим се уређује  контрола и сертификација у органској производњи и 

методе органске производње - Максимално дозвољени број животиња по хектару у 

органској сточарској производњи 

Површина / Број грла Опис штетне последице  Нумеричка 

вредност 

[1] хектара / [0] број грла Занемарљива 1 

[1] хектара / [2] број грла Мала 2 

[1] хектара / [2-5] број грла Средња 3 
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[1] хектара / [5-10] број грла Велика 4 

[1] хектара / [преко 10] број грла Изразито велика 5 

3) Број производних јединица које произвођач користи у органској производњи  

Број парцела/погона/локација   

1 парцела/погон Занемарљива 1 

1 парцела/погон/1 с.кућа Мала 2 

[2] парцела/погона/1 с.кућа Средња 3 

[3-5] парцела/погона/2 с.куће Велика 4 

[5-10] парцела/погона/ 2 с.куће Изразито велика 5 

 

3. Тежина штетних последица 

  

Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима 

штетних последица и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.  

 

Тежина штетних последица  Распон бодова Нумеричка вредност 

Занемарљива 1-4 1 

Мала 5-16 2 

Средња 17-81 3 

Велика 82-256 4 

Изразито велика 257-625 5 

 

4. Посебни критеријуми за процену вероватноће настанка штетних последица 

 

1) Ризик утврђен у претходном инспекцијском надзору 

Степен ризика из претходног                

инспекцијског надзора  

Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Незнатан Занемарљива 1 

Низак Мала 2 

Средњи Средња 3 

Висок Велика 4 

Критичан Изразито велика 5 

2) Незаконитости и неправилности утврђене у инспекцијским надзорима и 

контролама у претходне три године 

Број и опис решења, указивања, упозорења Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Једно решење, указивање, упозорење, мера за 

отклањање неправилности произвођача 

Занемарљива 1 

Два решења, односно мере за отклањање 

неправилности произвођача 

Мала 2 

Три и више решења, односно мере за отклањање 

неправилности произвођача 

Средња 3 

Решење о привременој забрани произвођачу 

обележавања и оглашавања производне серије 

Велика 4 
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производа за које је утврђено да нису произведени у 

складу са законом којим се уређује органска 

производња и/или о привременој забрани 

произвођачу стављања у промет производа који нису 

обележени у складу са законом којим се уређује 

органска производња, односно друга мера забране, 

захтев за покретање прекршајног поступка 

Пријава за привредни преступ Изразито велика 5 

 3) Истовремено обављање органске производње и конвенционалне производње 

Вероватноћа мешања производа Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Произвођач обавља само органску производњу 

 

Занемарљива 1 

Произвођач истовремено обавља органску и 

конвенционалну производњу 

Путеви допремања и отпремања производа из 

органске и конвенционалне производње су такви да је 

готово извесно онемогућено њихово укрштање и 

мешање производа  

Мала 2 

Произвођач истовремено обавља органску и 

конвенционалну производњу 

Технолошки поступак прераде у органској 

производњи и/или путеви или начин 

отпремања/превоза производа из органске и 

конвенционалне производње и/или начин паковања 

производа и обележавања места у продаји  су такви 

да постоји могућност мешања производа. 

Средња 3 

Произвођач истовремено обавља органску и 

конвенционалну производњу 

Технолошки поступак прераде у органској 

производњи и/или путеви или начин 

отпремања/превоза производа из органске и 

конвенционалне производње и/или начин паковања 

производа и обележавања места у продаји  су такви 

да је вероватно да ће доћи до мешања производа 

Велика 4 

Произвођач истовремено обавља органску и 

конвенционалну производњу 

Технолошки поступак прераде у органској 

производњи и/или путеви или начин 

отпремања/превоза производа из органске и 

конвенционалне производње и/или начин паковања 

производа и обележавања места у продаји  су такви 

да је врло вероватно да ће доћи до мешања 

производа. 

Изразито велика 5 

4) Функционисање овлашћене контролне организације која произвођачу пружа 

услуге контроле и сертификације органске производње 

Највиши ниво Занемарљива 1 

Висок ниво Мала 2 
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Средњи ниво Средња 3 

Низак ниво Велика 4 

Незадовољавајући ниво и/или нефункционисање  Изразито               

велика 

5 

5) Број и структура представки  

Представке које упућују на теже повреде прописа / Из 

представки произлази критичан ризик 

Изразито велика 5 

Више од 3 представке које упућују на повреде 

прописа / Из представки произлази висок ризик 

Велика 4 

2-3 представке које упућују на повреде прописа / Из 

представки произлази средњи ризик 

Средња 3 

1 / Представка упућује на лакшу повреду прописа / Из 

представке произлази низак ризик 

Мала 2 

0 / Неосноване представке / Из представки претежно 

произлази незнатан ризик 

Занемарљива 1 

6) Сертификат и конверзија 

Произвођачу је раније одузет сертификат Изразито велика 5 

Произвођачу је раније суспендован сертификат или је 

његов захтев за сертификацију одбијен, односно није 

му издат сертификат или је поступак сертификације 

обустављен / Произвођачу није одобрен улазак у 

период конверзије 

Велика 4 

Овлашћена контролна организација је покренула 

поступак због сумњe да је нарушен интегритет 

органског производа/производње, односно 

непоштовања правила органске пољопривреде и 

повреде закона којим се уређује органска 

производња, чији могући исход је суспензија или 

одузимање сертификата 

Средња 3 

Произвођач је тражио скраћење периода конверзије Мала 2 

Не спостоји сумња на негативне промене код 

произвођача у погледу сертификата и конверзије 

Занемарљива 1 

 

5. Вероватноћа настанка штетних последица 
 

Вероватноћа настанка штетних последица представља производ посебних критеријума 

за вероватноћу и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова. 

 

Вероватноћа настанка штетних            

последица 

Распон 

бодова 

Нумеричка 

вредност 

Занемарљива 1-4 1 

Мала 5-8 2 

Средња 9-27 3 

Велика 28-64 4 

Изразито велика 65-125 5 



Прилог 3. 

   

 

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА - НЕПОСРЕДНЕ 

ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У 

ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ КВАЛИТЕТНЕ ПРИПЛОДНЕ СТOКЕ 
 

 

I. Непосредна процена ризика 

(критичан и висок степен ризика) 

 

Опис Степен ризика 

Својство нерегистрованог субјекта  Критичан 

Послове у сточарству обавља правно лице 

које није уписано у Регистар одгајивачких 

организација и организација са посебним 

овлашћењима 

Висок 

 

II. Посебни критеријуми за процену ризика  
 

1. Посебни критеријуми за процену природе штетне последице 

 

Делатност/активност (радња или пропуштање) Опис штетне 

последице 

Нумеричка 

вредност 

Контрола продуктивности домаћих животиња изразито велика 5 

Обављање селекцијских смотри и линеарна оцена 

приплодне вредности грла која се уводе у приплод 

изразито велика 5 

Вођење основне матичне евиденције изразито велика 5 

Обележавање домаћих животиња изразито велика 5 

Размножавање домаћих животиња изразито велика 5 

Издавање потврда о извршеном вештачком 

осемењавању и природном парењу 

изразито велика 5 

Промет квалитетне приплодне стоке велика 4 

Учешће на сајмовима и изложбама квалитетних 

приплодних грла домаћих животиња 

велика 4 

Вођење главне матичне евиденције средња 3 

Издавање педигреа (потврда о расној припадности и 

квалитету домаћих животиња). 

средња 3 

Контрола рада основних одгајивачких организација од 

стране регионалних одгајивачких организација 

средња 3 

Суперконтрола продуктивности квалитетне приплодне 

стоке 

средња 3 

Тестирање квалитетних  приплодних грла (биолошки 

перформанс и прогени тестови) 

мала 2 

Координација у спровођењу главног одгајивачког 

програма у сточарству 

мала 2 

 Годишњи извештај о спровођењу главног одгајивачког занемарљива 1 
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програма на територији Републике Србије  

Презентација резултата спровођења главног 

одгајивачког програма (семинари, предавања) 

занемарљива 1 

 

2. Посебни критеријуми за процену обима штетних последица  

 

1) Величина запата (број грла стоке) 

Број грла Опис штетне последице  Нумеричка вредност 

до 5  Незнатна 1 

6-20  Ниска 2 

21-50  Средња 3 

51-200  Висока 4 

Преко- 200 Критична 5 

2) Број лица која користе услуге надзираног субјекта                                              

Број лица  Опис штетне последице Нумеричка вредност 

1-2  Незнатна 1 

3-4  Ниска 2 

5-10  Средња 3 

11-20  Висока 4 

Преко 20  Критична 5 

3) Обележавање домаћих животиња 

Број грла за обележавање Опис штетне последице Нумеричка вредност 

1  Незнатна 1 

2-5 Ниска 2 

6-10 Средња 3 

11-50 Висока 4 

Преко 50 Критична 5 

 

3. Тежина штетних последица  

 

Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима 

штетних последица и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.  

 

Тежина штетних последица  Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна 1-4 1 

Ниска 5-16 2 

Средња 17-81 3 

Висока 82-256 4 

Критична 257-625 5 
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4. Посебни критеријуми за процену вероватноће настанка штетних последица  

 

 

1) Ризик утврђен у претходном инспекцијском надзору 

Степен ризика из претходног                

инспекцијског надзора  

Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Незнатан 1 Незнатна 1 

Низак 2 Ниска 2 

Средњи 3 Средња 3 

Висок 4 Висока 4 

Критичан 5 Критична 5 

2) Повреде прописа у претходне три године 

Број повреда прописа Опис 

вероватноће  

Нумеричка 

вредност 

Није било повреда прописа Незнатна 1 

Једна лакша повреда прописа Ниска 2 

Две или три лакше повреде прописа Средња 3 

Више од три лакше повреде прописа Висока 4 

Тешка повреда прописа Критична 5 

3) Основна одгајивачка организација 

Образовање, функционисање и резултати Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Основна одгајивачка организација образована; 

резултати на веома високом нивоу 

Незнатна 1 

Основна одгајивачка организација образована; 

резултати врло добри 

Ниска 2 

Основна одгајивачка организација образована; 

резултати добри 

Средња 3 

Основна одгајивачка организација образована; 

резултати незадовољавајући 

Висока 4 

Основна одгајивачка организација није образована, 

односно не функционише; без резултата 

Критична 5 

4) Величина подручја рада основне одгајивачке организације  

Број објеката под контролом Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

1-3 Незнатна 1 

4-10 Ниска 2 

11-50 Средња 3 

51-100 Висока 4 

Више од 100 

 

 

Критична 5 
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5) Период у току агроекономске године                                                                        

Месец Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Фебруар, јун, август Незнатна 1 

Мај, јул Ниска 2 

Децембар, јануар Средња 3 

Октобар, новембар Висока 4 

Март, април Критична 5 

 

5. Вероватноћа настанка штетних последица 

 

Вероватноћа настанка штетних последица представља производ посебних критеријума 

за вероватноћу и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова. 

 

Вероватноћа настанка штетних 

последица 

Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна 1-25 1 

Ниска 26-400 2 

Средња 401-2025 3 

Висока 2026-6400 4 

Критична 6401-15625 5 

 

 



Прилог 4.  

   

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА - НЕПОСРЕДНЕ 

ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У 

ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА  

 

I. Непосредна процена ризика 

(критичан степен ризика) 

 

Опис Степен ризика 

Својство нерегистрованог субјекта  Критичан 

 

II. Посебни критеријуми за процену ризика  

 

1. Посебни критеријуми за процену природе штетне последице 

 

Делатност/активност (радња или пропуштање) Опис штетне 

последице 

Нумеричка 

вредност 

Евиденције које води произвођач дуванских производа изразито велика 5 

Валидност евиденције о куповини и/или обради домаћег 

дувана ради остваривања права на ослобађање од 

царинских дажбина 

изразито велика 5 

Усаглашеност дуванских производа са стандардима 

квалитета 

изразито велика 5 

Достава евиденције коју води произвођач дуванских 

производа Управи за дуван 

велика 4 

Анализе– докази о усаглашености дуванских производа 

са прописаним стандардима 

велика 4 

Декларисање дуванских производа средња 3 

Нормативи за производњу средња 3 

Обнављање дозвола за обављање регистрованих 

делатности у року 

мала 2 

Лабораторијска опрема  произвођача цигарета занемарљива 1 

 

2. Посебни критеријуми за процену обима штетних последица 

 

1) Обим производње дуванских производа 

(обим штете који произлази из незаконитог обављања делатности или активности    

произвођача дуванских производа) 

Обим производње (kg)  Опис штетне последице  Нумеричка вредност 

до 2.000.000 Незнатна 1 

до 3.000.000  Ниска 2 

до 20.000.000 Средња 3 

до 30.000.000 Висока 4 

Преко  30.000.000 Критична 5 
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2) Број трговаца на велико који купују производе од дувана                                            

(обим штете који произлази из круга лица која купују производе)         

Број трговаца на велико  Опис штетне последице Нумеричка вредност 

До 5  Незнатна 1 

До 10  Ниска 2 

До 50  Средња 3 

50-100 Висока 4 

Преко 100 Критична 5 

3) Број физичких и  хемијских параметара испитиваних производа од дувана који 

одступају од прописаних  стандарда  

(обим штете произлази из лабораторијским методама утврђених  параметара који 

одступају од прописаних стандарда) 

Број параметара Опис штетне последице Нумеричка вредност 

1  Незнатна 1 

2 Ниска 2 

3 Средња 3 

4 Висока 4 

5 и више Критична 5 

 

3. Тежина штетних последица 

 

Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима 

штетних последица и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.  

 

Тежина штетних последица  Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна          1-4 1 

Ниска                   5-16 2 

Средња 17-81 3 

Висока 82-256 4 

Критична 257-625 5 

 

 

4. Посебни критеријуми за процену вероватноће настанка штетних последица  

 

 

1) Ризик утврђен у претходном инспекцијском надзору 

Степен ризика из претходног                

инспекцијског надзора  

Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Незнатан 1 Незнатна 1 

Низак 2 Ниска 2 

Средњи 3 Средња 3 

Висок 4 Висока 4 

Критичан 5 Критична 5 
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2) Повреде прописа у претходне три године 

Број повреда прописа Опис 

вероватноће  

Нумеричка 

вредност 

Није било повреда прописа Незнатна 1 

Једна лакша повреда прописа Ниска 2 

Две или три лакше повреде прописа Средња 3 

Више од три лакше повреде прописа Висока 4 

Тешка повреда прописа Критична 5 

3) Стручно лице које руководи процесом производње дуванских производа 

(вероватноћа настанка штетних последица произлази из чињенице да ли је стручно лице 

одговарајуће стручне спреме, да ли и како разуме и извршава радне задатке и организује 

производњу)  

Образовање, функционисање и резултати Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Одговарајућа стручна спрема, врло добро   и/или 

одлично разумевање и извршавање радних задатка / 

врло добра   и/или одлична организација 

производње 

Незнатна 1 

Одговарајућа стручна спрема / добро разумевање и 

извршавање радних задатка /добра организација 

производње 

Ниска 2 

Одговарајућа стручна спрема / задовољавајуће 

разумевање и извршавање радних задатка / 

задовољавајућа организација производње  

Средња 3 

Одговарајућа стручна спрема / незадовољавајуће 

разумевање и извршавање радних задатка / 

незадовољавајућа организација производње 

Висока 4 

Није одговарајућа стручна спрема / одсуство 

разумевања и неизвршавање радних задатка / без 

адекватне организација производње 

Критична 5 

4) Величина тржишта дуванских производа  

Тржиште Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Локално Незнатна 1 

Република Србија Ниска 2 

Земље CEFTA Средња 3 

Европа Висока 4 

Глобално Критична 5 

5) Период у току пословне године                                                                       

(вероватноћа настанка штетних последица проистиче из периода када се обављају 

пољоривредни радови) 

Месец Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Период годишњих одмора и ремонта опреме Незнатна 1 

Период у коме је низак обим производње Ниска 2 
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Период у коме је средњи обим производње Средња 3 

Период у коме је висок обим производње Висока 4 

Период у коме је највиши обим производње Критична 5 

 

5. Вероватноћа настанка штетних последица 

 

Вероватноћа настанка штетних последица представља производ посебних критеријума 

за вероватноћу и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова. 

 

Вероватноћа настанка штетних 

последица 

Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна 1-25 1 

Ниска 26-400 2 

Средња 401-2025 3 

Висока 2026-6400 4 

Критична 6401-15625 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 5. 

 

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА - НЕПОСРЕДНЕ 

ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У 

ОБЛАСТИ ОБРАДЕ ДУВАНА 

 

I. Непосредна процена ризика 

(критичан степен ризика) 

 

Опис Степен ризика 

Својство нерегистрованог субјекта  Критичан 

 

II. Посебни критеријуми за процену ризика  

 

1. Посебни критеријуми за процену природе штетне последице 

 

Делатност/активност (радња или пропуштање) Опис штетне 

последице 

Нумеричка 

вредност 

Евиденције које води обрађивач дувана изразито велика 5 

Валидност евиденције коју води обрађивач дувана изразито велика 5 

Усаглашеност обрађеног дувана са стандардима 

квалитета 

изразито велика 5 

Достава евиденције коју води обрађивач дувана 

надлежном органу 

велика 4 

Анализе – докази о усаглашености обрађеног дувана са 

прописаним стандардима 

велика 4 

Условност складиштења обрађеног дувана средња 3 

Нормативи за производњу обрађеног дувана средња 3 

Обнављање дозвола за обављање делатности обраде 

дувана у року 

мала 2 

Лабораторија обрађивача дувана, односно закључен 

уговор са акредитованом лабораторијом за испитивање 

обрађеног дувана 

занемарљива 1 

 

2. Посебни критеријуми за процену обима штетних последица 

 

1) Обим производње обрађеног дувана 

(обим штете који произлази из незаконитог обављања делатности или активности    

обрађивача дувана) 

Обим производње (kg)  Опис штетне последице  Нумеричка вредност 

до 50.000 Незнатна 1 

до 200.000  Ниска 2 

до 1.000.000 Средња 3 

до 2.000.000 Висока 4 

Преко  2.000.000 Критична 5 
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2) Број купаца обрађеног дувана  

(обим штете произилази из круга лица која купују производе) 

Број трговаца на велико  Опис штетне последице Нумеричка вредност 

До 2 Незнатна 1 

До 5 Ниска 2 

До 10  Средња 3 

10-100 Висока 4 

Преко 100 Критична 5 

3) Број физичких и хемијских параметара испитиваог обрађеног дувана који 

одступају од прописаних  стандарда   

(обим штете произилази из лабораторијским методама утврђених  параметара који 

одступају од прописаних стандарда) 

Број параметара Опис штетне последице Нумеричка вредност 

1  Незнатна 1 

2 Ниска 2 

3 Средња 3 

4 Висока 4 

5 и више Критична 5 

 

3. Тежина штетних последица  

 

Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима 

штетних последица и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.  

 

Тежина штетних последица  Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна          1-4 1 

Ниска                   5-16 2 

Средња 17-81 3 

Висока 82-256 4 

Критична 257-625 5 

 

 

4. Посебни критеријуми за процену вероватноће настанка штетних последица 

 

1) Ризик утврђен у претходном инспекцијском надзору 

Степен ризика из претходног                

инспекцијског надзора  

Опис 

вероватноће 

Нумеричка 

вредност 

Незнатан 1 Незнатна 1 

Низак 2 Ниска 2 

Средњи 3 Средња 3 

Висок 4 Висока 4 

Критичан 5 

 

Критична 5 
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2) Повреде прописа у претходне три године 

Број повреда прописа Опис 

вероватноће  

Нумеричка 

вредност 

Није било повреда прописа Незнатна 1 

Једна лакша повреда прописа Ниска 2 

Две или три лакше повреде прописа Средња 3 

Више од три лакше повреде прописа Висока 4 

Тешка повреда прописа Критична 5 

3) Стручно лице које руководи процесом обраде дувана 

(вероватноћа настанка штетних последица произлази из чињенице да ли је стручно лице 

одговарајуће стручне спреме, да ли и како разуме и извршава радне задатке и организује 

процес обраде дувана)  

Образовање, функционисање и резултати Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Одговарајућа стручна спрема, врло добро и/или 

одлично разумевање и извршавање радних задатка / 

врло добра и/или одлична организација процеса 

обраде дувана 

Незнатна 1 

Одговарајућа стручна спрема / добро разумевање и 

извршавање радних задатка /добра организација 

процеса обраде дувана 

Ниска 2 

Одговарајућа стручна спрема / задовољавајуће 

разумевање и извршавање радних задатка / 

задовољавајућа организација обраде дувана 

Средња 3 

Одговарајућа стручна спрема / незадовољавајуће 

разумевање и извршавање радних задатка / 

незадовољавајућа организација процеса обраде 

дувана 

Висока 4 

Није одговарајућа стручна спрема / одсуство 

разумевања и неизвршавање радних задатка / без 

адекватне организација процеса обраде дувана 

Критична 5 

4) Величина тржишта обрађеног дувана  

Тржиште Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Локално Незнатна 1 

Република Србија Ниска 2 

Земље CEFTA Средња 3 

Европа Висока 4 

Глобално Критична 5 

5) Период у току пословне године                                                                       

(вероватноћа настанка штетних последица проистиче из периода када се обављају 

пољоривредни радови) 

Месец Опис вероватноће Нумеричка 

вредност 

Период годишњих одмора и ремонта опреме Незнатна 1 
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Период у коме је низак обим производње Ниска 2 

Период у коме је средњи обим производње Средња 3 

Период у коме је висок обим производње Висока 4 

Период у коме је највиши обим производње Критична 5 

 

5. Вероватноћа настанка штетних последица 

 

Вероватноћа настанка штетних последица представља производ посебних критеријума 

за вероватноћу и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова. 

 

Веротаноћа настанка штетних 

последица  

Распон бодова Нумеричка вредност 

Незнатна 1-25 1 

Ниска 26-400 2 

Средња 401-2025 3 

Висока 2026-6400 4 

Критична 6401-15625 5 

 

 

 

 

 

 



Прилог 6. 

 

МАТРИЦА РИЗИКА И МЕТОД ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 5 X 5 

 

 Степен ризика одређује се методом процене ризика 5 x 5 (Tабела 1), где 

хоризонтална координата (х - оса) представља степеновану тежину штетних последица, а 

вертикална координата (у – оса) представља степеновану вероватноћу настанка штетних 

последица. Комбинација (садејство) степеновања тежине штетне последице и 

вероватноће настанка штетне последице у матрици ризика даје степен ризика, 

сусретањем додељених нумеричких вредности за ове две величине. 

На основу тежине могућих штетних последица и вероватноће њиховог 

настанка, помоћу Табеле 2, за надзиране субјекте у делокругу пољопривредне 

инспекције и територијална подручја са пољопривредним земљиштем процењује се 

степен ризика у распону бодова од 1 до 25.  

 

Tабела 1: Метода 5 x 5 – Mатрица ризика 

 

Вероватноћа настанка                                                  

штетних последица 

Тежина штетних 

последица 

1  2  3  4  5  

Критична 5 5 10 15 20 25 

Висока 4 4 8 12 16 20 

Средња 3  3  6  9  12  15  

Ниска 2 2 4 6 8 10 

Назнатна 1 1 2 3 4 5  

 

Tабела 2: Степен ризика 

 

Бројчана вредност ризика Квалитативни опис ризика 

1, 2  Незнатан 

3, 4, 5  Низак 

6, 8, 9  Средњи 

10, 12, 15, 16  Висок 

20, 25  Критичан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4827018.0125.73/7 



 


