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Број: 
Дана, 
 
 
ПРЕДМЕТ: Давање Мишљења на Годишњи план инспекцијског надзора Одељења 
                    за инспекцијске послове  у  2023г. 



Г о д и ш њ и   п л а н   и н с п е к ц и ј с к о г  н а д з о р а  К о м у н а л н е       
и н с п е к ц и ј е  з а  2023 г. 

Општи подаци: 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА: 

• Број инспектора Послове комуналне инспекције обављају Комунални инспектори: 
Стефан Гелевајчук, Софија Остојић и Братислав Иванић 

• Послови инспектора: Овлашћења, обавезе и надлежности уређени законским и 
подзаконским актима, као изворни и поверени послови 
инспекцијског надзора 

ЗАКОНИ: 1.Закон о комуналним делатност(Сл.гл РС бр.88/11,104/16 и 95/18) 
2.Закон о инспекцијском надзору(Сл.гл РС бр.36/15,44/19 и 95/18) 
3.Закон о сахрањивању и гробљима  (Сл. гласник СРС“, бр. 20/77,     
    24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 –  
    др. закон и 120/12 - одлука УС) 
4.Закон о  становању и одржавању зграда (Сл.гласник РСбр.104/16) 
5.Закон о трговини  (Сл.гл РС бр.52/2019) 
6.Закон о угоститељству (Сл. гласник РС“, бр. 17/2019), 
7. Закон о оглашавању (Сл. гласник РС“, бр. 6/2016 и 52/2019), 
8.Закон о општем управном поступку; (Сл.гл РС бр.18/16 и 95/18) 
9.Закон о прекршајима (Сл.гл РС бр. 65/13, 13/16 и 98/16) 
10.Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл. 
гласник РС", br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020) 

ОДЛУКЕ ОПШТИНЕ 

КУЛА  
 

1.Одлука о обављању комуналних делатности  („Сл. лист. 
Општине Кула“ бр. 20/2019 и 25/2020) 
2.Одлука о управљање гробљима, сахрањивању и 
обав.пог.делатности („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 20/19 ) 
3.Одлука  о постављању и уклањању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама и изград.и 
постављању спом. и сп.обеле („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 20/19) 
4.Одлука о постављању плутајућих објеката –сплавова за 
обављање угоститељске делатности на водном земљишту канала 
Врбас-Бездан на територији општине Кула („Сл. лист. Општине 
Кула“ бр. 15/11, 7/12 и 6/18) 
5.Одлука о радном времену у угоститељским, малопродајним, 
занатским и другим објектима на територији општине Кула („Сл. 
лист. Општине Кула“ бр. 4/09 и 6/18) 
6.Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, 
пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист. Општине 
Кула“ бр. 13/2017) 
7.Одлука о условима за држање домаћих животиња на територији 
општине Кула („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 8/2008 и 6/2018) 
8.Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада 
и отпада од рушења објеката („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 11/10 
и 6/18) 
9.Одлука о мерама , начину и условима уништавања коровске 
биљке амброзије („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 19/06 и 6/18) 
10.Одлука о утврђивању и означавању насељених места, улица и 
тргова и начина утврђиваља кућних бројева и означ.бројева („Сл. 
лист. Општине Кула“ бр. 02/15 и 6/18) 



 
• ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС    У   2023. 
Инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне области 
Инспекцијски надзор над применом одредби Закона о становању и одржавању зграда 
Инспекцијски надзор над применом појединих одредби Закона о трговини 
Инспекцијски надзор над применом појединих одредби Закона о угоститељству 
Инспекцијски надзор над применом појединих одредби Закона о оглашавању 
Инспекцијски надзор над применом појединих одредби Закона о заштити 
становништва од заразних болести /примена епидемијских мера против COVID19/ 
 
АКТИВНОСТИ У     
ОКВИРУ                              
ПОСЛОВНОГ                
ПРОЦЕСА 

 

1. Надзор над радом јавних комуналних предузећа  која пружају  
комуналне услуге, одржавају комуналне објекте и уређаје на 
површинама јавне намене, као  и надзор привредних субјеката који 
обављају поверене послове из комуналне области; 
2. Надзор над  пословима  из области трговине и угоститељства : 
истицање назива пословног имена, продаја робе ван продајних 
објеката, контрола радног времена, обављање угоститељске 
делатности у објектима домаће радиности и сеоским 
домаћинствима 
3.Надзор над пословима из области  становања и одржавања  
    зграда 
4 Надзор над спровођењем закона и прописа из области 
комуналне.делатности: 
одржавања јавне хигијене у насељеним местима; одвожења и 
депоновања смећа ;одржавања зелених и рекреативних 
површина;обављања послова одржавања гробља и сахрањивања; 
пслова зоохигијене; пружања пијачних услуга; одржавање 
атмосферских канала; пружања услуга снабдевања водом и 
одвођења и пречишћавања отпадних вода;пружања услуга 
снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих 
животиња; одржавање димоводних објеката; коришћења јавних 
паркиралишта; послови зоохигијене ;  
5.Надзор над пословима планирања и изградње – постављање и 
уклањање привремених монтажних објеката. 
6.Надзор над пословима из области заштите пољопривредног 
земљишта  
7.Надзор над применом противепидемијских мера ради спречавања 
ширења заразне болести COVID19. 
8.Контрола заузећа јавних површина ради утврђивања накнаде за 
коришћење простора 
 

11.Одлука о накнадама за коришћење јавних површина  („Сл. лист. 
Општине Кула“ бр. 22/19) 



 

Реализација годи ш  Њ ег план а   за    2023: 
 

месец активности Индикатори 
резултата 
рада 

Однос 
ред/ванр
едни  

Јануар 
2023 

• израда годишњег извештаја о раду  комуналне инспекције 
за 2022 годину, 
• редовна контрола одржавања   јавних површина у зимском 
периоду:пешачки тротоари, пешачки прелази, парковске 
површине  код надзираног субјекта ЈКП Радник, ЈКП 
Водовод, 
• контрола чишћења снега и леда испред пословних 
простора и стамбених зграда 
• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног   
  субјекта ЈКП Комуналац, ЈКП Руском, 
• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја, 
• контрола испоруке топлотне енергије (котларница у Кули 
ул.12 Војвођанске бригаде) 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• израда месечног извештаја о раду. 
 
 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инспекцијск
и надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
или 
отклањања 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Фебруар 
2023 

• редовна контрола одржавања   јавних површина у зимском   
 периоду код надзираног субјекта ЈКП Комуналац, ЈКП 
Руском, 
• контрола чишћења снега и леда испред пословних 
простора и стамбених зграда, 
• контрола примене одредби Закона о становању и 
одржавању зграда код надзираног субјекта: 
регистрованих стамбених заједница у насељу Кула 
•  контрола обављања комуналне делатности   код 
надзираног субјекта: ЈКП Комуналац 
• контрола одржавања комуналних објеказа и уређаја,  
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• израда месечног извештаја о раду. 
 
 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Март 2023 • редовна контрола одржавања комуналних објеката и 
јавних површина, 
• контрола обављања комуналне делатности код надзираног 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 



субјекта:ЈКП Водовод, 
• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,   
• контрола примене одредби Закона о становању и    
   одржавању зграда 
• контрола ванпијачне продаје робе, 
• редовна контрола радног времена малопродајних,  
  занатских и  угоститељских објеката, 
• контрола инспектора по захтеву странке, 
• контрола заузећа јавних површина ради утврђивања 
накнаде за коришћење – киосци, 
• израда месечног извештаја о раду. 
 

служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације 

надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Април 
2023 

• контрола  чишћења јавних површина ( атмосферски  
  канали, одржавање пропуста испод колских прелаза) од  
  стране грађана као надзираног субјекта 
• контрола одржавања зелених и рекреативних површина, 
• редовна контрола одржавања комуналних објеката и 
јавних површина, 
• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног 
субјекта ЈКП Радник Сивац 
• контрола  одржавања комуналних објеката  и  уређаја,  
• контрола заузећа јавних површина ради утврђивања 
накнаде за коришћење – летње баште, 
• контрола извршења поверених послова   
  комуналне зоохигијене, 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• израда месечног извештаја о раду. 
 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Мај 2023 • контрола одржавања јавних зелених површина код  
  надзираног субјекта ЈКП Комуналац Кула, ЈКП Водовод  
  Црвенка 
• редовна контрола примене одредби Закона о становању и 
одржавању зграда 
• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног  
субјекта ЈКП Руском, ЈКП Радник  
• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја  
• редовна контрола примене одредаба из Одлуке  о 
постављању  мањих  монтажних објеката, 
• контрола заузећа јавних површина ради утврђивања 
накнаде за коришћење – расхладне витрине и уређаји, 
• контроле инспектора по захтеву странака. 
• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 



 раду, инфо- 
рмације) 

непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Јун 2023 
 

• редовна контрола примене Одлуке о радном времену 
малопродајних, занатских и угоститељских објеката код 
надзиранoг субјекта – угоститељски објекти регистровани на 
територији општине Кула 
• редовна контрола одржавања комуналних објеката и 
јавних површина, 
•  контрола обављања комуналне делатности – снабдевање 
водом за пиће код надзираног субјекта ЈКП Водовод 
Црвенка 
• контрола истицања пословног имена – спортске  
   кладионице, 
• контрола ванпијачне продаје, 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• ванредне контроле, 
• израда месечног извештаја о раду. 
 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Јул 2023 • контрола примене Одлуке о уништавању коровске биљке  
  Амброзије на површинама јавне намене, 
• редовна контрола одржавања јавних зелених површина 
код надзираног субјекта: ЈКП Радник, ЈКП Руском 
• контрола обављања комуналне делатности – снабдевање 
водом за пиће код надзираног субјекта ЈКП Радник Сивац 
•  контрола истицања пословног имена – бензинске  
   пумпе, 
• контрола ванпијачне продаје, 
• контрола радног времена угоститељских објеката и  
  емитовање музике у летњим баштама, 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• израда месечног извештаја о раду. 
 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Август 
2023 

• контрола обављања комуналне делатности – снабдевање 
водом за пиће код надзираног субјекта ЈКП Комуналац Кула 
• контрола примене одредаба Одлуке о постављању 
привремених монтажних објеката-летње баште, 
• контрола обављања комуналне делатности  од стране 
комуналних предузећа, 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  



• контрола радног времена угоститељских објеката и   
   емитовање музике у летњим баштама, 
• контрола ванпијачне продаје, 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• ванредне контроле, 
• израда месечног извештаја о раду. 
 

ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Септембар 
2023 

• редовна контрола одржавања јавних површина ( чишћење  
атмосферских канала и пропуста испод колских прелаза) 
код надзираних субјеката (ималац стамбеног и пословног 
објекта) у насељеном месту Сивац, 
• редовна контрола примене одредби Закона о становању и  
одржавању зграда,  
• контрола обављања комуналне делатности  од стране 
комуналних предузећа , 
• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,  
• контрола радног времена угоститељских објеката, 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• ванредне и заједничке контроле, 
• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Октобар 
2023 

• редовна контрола одржавања димоводних и ложишних  
објеката и  уређаја код надзираних субјеката – даваоц 
комуналне услугеј, 
• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног 
субјекта ЈКП Водовод, 
• контрола испоруке топлотне енергије у случају   
  регистрованог испоручиоца комуналне услуге, 
• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,  
• контрола заузећа јавних површина, 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• ванредне контроле, 
• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 



 
 

 
 
 

 
 
 

48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Новембар 
2023 

• контрола одржавања комуналних објеката и  јавних  
  површина у зимском периоду код надзираног субјекта:  
  ЈКП Комуналац Кула, ЈКП Водовод Црвенка,  
• контрола обављања комуналне делатности   од стране   
 комуналних предузећа, 
• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,  
• контрола ванпијачне продаје, 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• израда Годишњег плана рада за 2024г. , 
• израда месечног извештаја о раду, 
 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

Децембар 
2023 

• редовна контрола одржавања јавних површина ( чишћење 
пешачких тротоара и стаза, парковских површина од наноса 
снега и леда) код надзираног субјекта ЈКП Комуналац, ЈКП 
Радник, ЈКП Водовод. ЈКП Руском, 
• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног 
субјекта ЈКП Руском, ЈКП Радник, 
• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја  
• контрола испоруке топлотне енергије у случају   
  регистрованог испоручиоца комуналне услуге 
• контроле инспектора по захтеву странака, 
• ванредне контроле, 
• ажурирање и архивирање предмета, 
• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације 

Редован - 
планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 
Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  



ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ 
КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
 
 
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2023. годину Одсека за послове 
комуналне инспекције вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима 
односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског 
надзора као и на основу информација и добијених података од других инспекција, јавних 
комуналних предузећа и других овлашћених органа и организација.  
 

 
 
 

        
критичан ризик 

 
 
 

        
висок ризик 

 
 
 

        
средњи ризик 

 
 
 

        
низак ризик 

 
 
 

        
незнатан ризик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1           2                  3          4            5  
 

Л   е   г   е   н   д   а 
1. Јавне зелене површине, јавно осветљење, сахрањивање и 

гробља. 
2. Испорука воде за пиће, одржавање јавне хигијене, одржавање 

комуналних објеката, комунална зохигијена. 
3. Одржавање комуналних депонија, заштита пољ.земљишта, 

одвођење отпадних вода, одржавање стамбених зграда. 
4. Паркирање на јавним површинама, радно време угоститељских 

објеката. 
5. Испорука топлотне енергије за објекте колективног становања. 



 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа  
Одељење за инспекцијске послове 
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  
Број: 014-354-166/2022. 
28. 11. 2021. године  
К у л а 
                 ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА       ЗА 2023 ГОДИНУ 

 
-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА- 

 
 
       Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као 
и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у 
грађевинској области. Овај документ представља предлог плана инспекцијског надзора 
грађевинске инспекције у спровођењу инспекцијског надзора и службених контрола на 
подручју општине Кула за 2023. годину и донет је на основу чл. 10. Закона о 
инспекцијском надзору (''Сл. Гласник РС '' бр. 36/15, 44/19 и 95/18). План  треба да се 
заснива на утврђеним чињеницама из ранијег периода и процени ризика. 
 

     ЦИЉЕВИ 
 
     Општи циљ овог Плана је смањење броја нелегалних објеката , упис објеката у РГЗ, 
безбедност градилишта и успостављање контроле над применом одредби Закона о 
планирању и изградњи,  испуњености услова извођача радова, као и поштовање 
стандарда и норматива у грађевинарству ; 

 
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ  

 
    Инспекцијски надзори и службене контроле ће се спроводити употребом расположивих 
људских (1 грађевински инспектор) и материјалних ресурса (делимична опрема 
прописана Правилником о легитимацији и опреми грађевинског инспектора) у складу са 
прописаним законским актима који су темељ за поступање грађевинске инспекције. 
Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, грађевински инспектор је дужан 
да се придржава  релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа 
(након сачињавања истих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре РС) 
 

           



 ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
 
1.   Закон о планирању и изградњи  
2.   Закон о инспекцијском надзору 
3.   Закон о озакоњењу објеката 
4.   ЗУП 
5.   Кривични законик 
6.   Закон о привредним преступима 
7.   Закон о прекршајима 
8.   Закон о становању и одржавању зграда 
9.   Правилници који су донети на основу наведених закона 
10. Општинске одлуке 
 

 
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ 

 
        При изради овог Плана водило се рачуна о заштити јавног интереса, безбедности 
објеката, отклањању опасности по живот и здравље људи као и обавезном поступању 
грађевинских инспектора прописаним Законом о о планирању и изградњи. 
Годишњи план, односно инспекцијске контроле зависиће од броја  издатих грађевинских 
дозвола и пријава радова, пријава о завршетку израде темеља, пријава завршетка 
објеката у конструктивном смислу, динамиком извођења радова, обезбеђеним 
финансијским средствима, евентуалним елементарним непогодама, тако да се не могу 
упапред идентификовати субјекти код којих ће се вршити инспекцијски надзор. 
Такође годишњи план зависиће и од броја поднетих разних пријава од стране странака ( 
систем 48 часова, пријаве бесправне изградње, пријаве дотрајалих објеката и др. ) 
 
    
 
           КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 

Веома је битна размена информација и међусобна сарадња инспекцијских служби, 
заједничког деловања и рада на терену, а све у циљу бољег спровођења закона, 
конкретно изградња објеката у складу са одобрењима, отклањање непосредне опасности, 
заштита имовине, безбедности радника, сигурности објеката и заштите животне средине. 
Сарадња са осталим инспекцијама  ће се максимално спроводити. 
 
          ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Годишњи план инспекцијског надзора спроводи ће се на месечном нивоу, осим ако 
дође до не предвиђених околности, које ће спречавати планирано. 
 

 
 
 

 
МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ  РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

 УЧЕСТАЛОСТ 
 



Вршење инспекцијског надзора односно план рада грађевинске инспекције зависи 
од много фактора, број  издатих грађевинских дозвола и пријавама радова, пријавама о 
завршетку израде темеља, пријавама завршетка објеката у конструктивном смислу, 
динамиком извођења радова, обезбеђеним финансијским средствима, евентуалним 
елементарним непогодама, тако да се не могу упапред идентификовати субјекти код којих 
ће се вршити инспекцијски надзор. Немогућност планирања инспекцијског надзора је код 
разних пријава од стране странака ( систем 48 часова, пријаве бесправне изградње, 
пријаве дотрајалих објеката и др. ) 
Месечни план инспекцијског надзора вршиће се на основу разних приспелих захтева 
странака, затим дописа Одељења за урбанизам, издавање грађевинских дозвола, 
контроле темеља, контроле изградње објеката у конструктивном смислу, као и 
самостално уоченог-извођење радова на терену.  
 Посебно ће се водити рачуна где је степен ризика висок-бесправна градња и где 
нису предузете мере за безбедност радника и околине, суседних објеката и заштита 
животне средине. 

 ПОДРУЧЈЕ КОНТРОЛЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
Инспекцијски надзор врши се на територији општине Кула ( и грађевински и ван 
грађевински рејони ). Општина има 7 насељених места и око 40 хиљада 
становника, то су : Кула, Црвенка, Сивац, Крушчић, Руски Крстур, Липар и Нова 
Црвенка. 

Озакоњењење објеката планирано да се заврши до 2023 г. тако да ће се поједини радови 
од стране ове инспекције спроводити и у 2023 години. 

 ПОСЛОВИ, ВРСТЕ И ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 
Пословни процес Облик инспекцијског 

надзора 
 

Врста инспекцијског 
надзора 
 

Oзакоњење : 
 

-теренски 
-канцеларијски 

-редован 
-ванредан 
-контролни 
-допунски 
 

Вршење инспекцијског 
надзора приликом 
добијања обавештења од 
надлежног органа о 
пријави темеља : 

-теренски 
-канцеларијски 
 

-редован 
-ванредан 
-контролни 
-допунски 
 

Вршење инспекцијског 
надзора приликом 
добијања обавештења од 
надлежног органа о 
завршетку објекта у 
конструктивном смислу : 
 

-теренски 
-канцеларијски 
 

-редован 
-ванредан 
-контролни 
-допунски 
 



 
У зависности од инспекцијског налаза, грађевински инспектор ће донети одговарајућа 
решења и поднети одговарајуће пријаве. 

 
 АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА 

 
Грађевински инспектор ће, приликом сваке контроле, обавештавати субјекте 
инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указивати субјектима 
инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог 
понашања,  казне и опомињати субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања 
узрока незаконитости које могу настати у будућности. 

 
Предлог за унапређење рада инспекције : 
Потребно је обезбедити возило за свакодневно коришћење 
Рачунар ( таблет ) за сваког инспектора и приступ интернету 
Опрема инспектора у складу са правилником 
Увођење јединственог информационог система за инспекције 
Повећати број инспектора због повећаног обима посла 

 
 
 

 ПРОЦЕНА РИЗИКА : 

  
  
  
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
 
 
Процена ризика у годишњем плану инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 
2023. годину, вршена је на основу инспекцијског надзора и на основу анализе стања у 
досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, на основу информација и 
добијених података од других инспекција, овлашћених органа и организација, као и на 
основу обрађених контролних листа. Обзиром да се процена ризика односи на 
градилишта, односно на изградњу објеката, није се могла класификовати територијално, 
нити према унапред одређеним субјектима, односно инвеститорима изградње. Део који се 
може дефинисати је код фирми, тј.предузећа која су извођачи радова. 

Вршење инспекцијског 
надзора активних 
Градилишта : 
 

-теренски 
-канцеларијски 
 

-редован 
-ванредан 
-контролни 
-допунски 
 

Вршење инспекцијског 
надзора по пријавама 
странака, као и самостално 
уочено-бесправно извођење 
радова ( изградње, 
адаптације, рушења и др. ) : 
 

-теренски 
-канцеларијски 
 

-редован 
-ванредан 
-контролни 
-допунски 
 



 
 

 
 
 

        
критичан ризик 

 
 
 

        
висок ризик 

 
 
 

        
средњи ризик 

 
 
 

        
низак ризик 

 
 
 

        
незнатан ризик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ГРАЂЕВИНСКИ   ИНСПЕКТОР 
          Миладин Пикула 

 
 

  1           2                  3          4            5  
 

Л   е   г   е   н   д   а 

1. Радови на инвестиционом одржавању  
-Радови за које се не издаје грађевинска дозвола 

2. Објекат користи супротно издатој употребној дозволи 
-Рушење дотрајалих објеката без одобрења 
-Осматрање и одржавање објеката 

3. -Извршени радови и материјал не одговарају прописима и 
стандардима квалитета 
-Градилиште није обележено 
-Не води се грађевински дневник, књига инспекције 
-Није пријављен завршетак темеља објекта 
-Објекти се користе без употребне дозволе 
-Нису ангажовани стручни надзори 

4. -Нису предузете мере за безбедност радника и околине, 
суседних објеката и заштита животне средине 
 

5. - Изградња објеката без грађевинске дозволе 
-Грађење објеката супротно издатој грађевинској дозволи. 
 



 

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
Општинска управа 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Инспекција за заштиту животне средине 
Број : 014-501- 119 /2022 
Дана : 21. 11. 2022.године 
К у л а 
 
 
 
 

 ( ПРЕДЛОГ ) 
 ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2023.ГОД. 
ОПШТИНЕ КУЛА 

 
 
 

1. УВОД 
 
 
 

Годишњи План инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине 
Одељења за инспекцијске послове општинске управе општине Кула , донет је на основу 
члана 10. Закона о инспекцијском надзору ( „ Сл.гласник РС „ бр.36/15, 44/2018-др.закон и 
95/2018  ). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 
инспектора за заштиту животне средине , Одељења за инспекцијске послове у 2023.години 
, непосредне примене закона и других прописа , те праћење стања на територији општине 
Кула из предметне области. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне 
средине Одељења за инспекцијске послове је повећање ефективности и транспаретности 
као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу општине Кула : 

1. Непосредну примену закона и других прописа , 
2. Спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом 

степену , 
3. Праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену , на територији 

општине Кула, 



4. Превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 
инспекцијског надзора. 

 
Инспектор за заштиту животне средине послује у оквиру Одељења за инспекцијске 

послове , обавља послове у оквиру Општинске управе општине Кула , на територији 
општине Кула са седиштем у Кули , улица Лењинова бр.11. 

У складу са горе наведеним годишњим Планом инспекцијског надзора , који садржи 
опште и специфичне циљеве које је потребно остварити , задатке/програмске активности 
које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили , индикаторе резултата тј. 
начин на који меримо остварене задатке односно програмске активности , рокове у којима 
се задаци односно активности морају обавити , одговорност за спровођење активности 
односно задатака , врсту активности и др.... 

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и 
других прописа тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и 
планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности 
нерегистрованих субјеката , очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у 
коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор , као и друге елементе од значаја за 
планирање и вршење инспекцијског надзора. 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке  о специфичним циљевима који 
се планирају остварити у 2023.години. 

Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и техника 
како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање 
инспекције , уз обавезно коришћење контролних листа. 

Инспекција у складу са законом , обавештава надзиране субјекте и надзиране 
стране и заинтересоване стране о процењеном степену ризика како би се постигло 
избегавање и смањење ризика које се конкретизује кроз различите мере и радње 
превентивног , корективног и принудног карактера ( нпр. пружање информација и 
савета , налагање и отклањања узрока вероватноће могуће штете ). Пренос ризика 
се огледа у вредновању корпоративних система унутрашњег надзора и осигурања 
од различитих ризика , а прихватања ризика у толеранцији незнатног ризика. 

Инспектор за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове 
наведеним годишњим Планом инспекцијског надзора је утврдио приоритете , 
циљеве и показатеље те на основу њих створио предуслов развојне , организационе 
, кадровске , материјалне и финансијске смернице у свом даљем раду. 

Послове и задатке из делокруга односно годишњег Плана инспекцијског 
надзора, Инспектор за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове 
,обавља свакодневно како у свом седишту тако и на терену општине Кула. 
 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ЗА  
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ : 

 
 
    1.РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  , ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  
      СРЕДИНЕ 
 
 
    2.ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА                                                



 
        3.САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
                                     
         4.КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
 
         5.ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
          
         6.СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА 

                                                 
 
 

 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 
 
Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијског надзора и 
службених контрола у области грађевинске , саобраћајне  , за заштиту животне 
средине , комуналне , просветне инспекције и спортске инспекције : 
 
 
Број Назив службеног места за спровођење инспекцијског надзора и 

службених контрола 
 

1 Руководилац одељења , Инспектор за заштиту животне средине 164 
1 Грађевински инспектор 164 
3 Комунални инспектор 164 
1 Саобраћајни инспектор 164 
1 Просветни инспектор 164 
1 Спортски инспектор 164 

 
 
 
 
РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 
 
Расподела расположивих дана за вршење инспекцијских надзора и службених 
контрола у 2023.години. 
 
 
Расподела расположивих дана за вршење инспекцијских надзора и службених 
контрола у 2023.години : 
Укупан број дана у години  365 
Викенди  104 
Годишњи одмори  31 
Празници  9 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА  222 
Редовни инспекцијски надзори 8  
Ванредни инспекцијски надзори 15+4  



Саветодавне посете  12  
Административни послови 60  
Едукације 4  
Састанци 20  
Контролни инспекцијски надзори 20  
 
 

 
 

3. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ У 2023.ГОДИНИ 

 
 

1. Правни основ 
 

Годишњи План инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне 
средине Одељења за инспекцијске послове општинске управе општине Кула , 
доноси се на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору ( „ Сл.гласник РС „ 
бр.36/15 , 44/2018-др.закон и 95/2018 ). 

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области 
инспекцијског надзора и процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи план 
инспекцијског надзора , осим у случајевима када постоје нарочито оправдане 
изузетне околности које је у томе спречавају . Годишњи план инспекцијског 
надзора спроводи се кроз оперативне планове инспекцијског надзора . Инспекција 
за заштиту животне средине Општинске управе општине Кула , припрема , односно 
утврђује предлог плана инспекцијског надзора , прибављање мишљења надлежног 
органа државне управе , односно органа државне управе са чијим делокругом су 
повезана питања из плана инспекцијског надзора.По прибављеном мишљењу , 
годишњи план инспекцијског надзора се усваја. 

Инспекција на својој интернет страници објављује план инспекцијског 
надзора. 

 
 

2. Надлежност поступања Инспекције за заштиту животне средине 
 
 

Правни основ по којем поступа инспекција за заштиту животне средине 
представљају законски и подзаконски акти из области које дефинишу област 
заштите животне средине , ресор Министарства заштите животне средине  
Републике Србије .Закони и  прописи из области заштите животне средине , 
поверени су јединици локалне самоуправе . Инспекцијски надзор над извршавањем 
поверених послова врши јединица локалне самоуправе. На основу утврђеног 
чињеничног стања инспектор предузима законом прописане управне мере 
укуључујући и покретање поступка против правних лица , одговорних лица у 
оквиру правних лица , предузетника и физичких лица у домену прекршаја , 
привредног преступа као и кривичне одговорности. 

 
 
 



3. Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од 
степена ризика 

 
         
           Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине 
спровешће се кроз Оперативни план инспекцијског надзора постројења , урађен за све 
области животне средине ( спречавање и контрола загађивања животне средине , контрола 
поступања са отпадом , заштита и коришћење природних добара, нејонизујућих зрачења, 
заштита ваздуха , заштита од буке и др.). Оперативни план инспекцијског надзора урађен 
је на основу процењеног ризика , уз коришћење алата за процену ризика и одређивање 
приоритета контроле и садржи динамику и учесталост вршења редовног инспекцијског 
надзора по кварталима током 2023.године. 
 Контролне листе које се користе у редовним инспекцијским надзорима доступне су 
надзираним субјектима на интернет страници општине Кула , kula.rs . Контролне листе 
које ће бити коришћене у планираним инспекцијским надзорима у 2023.години , се односе 
на област : заштите од буке КЛ -10-01/03 ( 3 ) , контрола управљања отпадом КЛ-01-02/02 ( 
2 ) , студија о процени утицаја на животну средину КЛ-01-01/03 ( 1 ) , заштита ваздуха код 
стационираних извора загађивања без континуалног мерења КЛ-05-02/02 ( 2) .  
 

4.   Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор , 
односно делатности или активности које ће се надзирати , ако није могуће утврдити 
надзиране субјекте или је њихов број превелик , са одговарајућим информацијама 
од значаја за вршење инспекцијског надзора и одређивање субјеката код којих ће се 
вршити надзор    

 
 

Кроз оперативни план инспекцијског надзора у области заштите животне 
средине , дат је списак надзираних субјеката односно делатности које ће бити 
предмет контроле. 

Према потреби као и по захтеву странака инспектор ће давати стручну и 
саветодавну подршку привредним субјектима у складу са Законом о инспекцијском 
надзору. 

Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се по захтеву 
оператера , као и по представкама. 

 
 

 Оперативни план редовног инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне 
средине 
 
 
 

Надзирани 
субјекат 
(адреса) 

Делатност/постројење Област 
надзора 

Период 
инспекцијског 
надзора 
Број 
инсп.надзора 

Процена 
ризика 

1 „ Империја 
D&M плус “ 
доо , ПР 
Страхиња 
Ковачевић 
Сивац , РЈ 
Кула , 

Сакупљање , 
транспорт,третман и 
складиштење 
неопасног отпада 
(папир, картон , најлон 
, пластика и гума) 

Управљање 
неопасним 
отпадом 

I квартал 
Бр.надзора 1. 
 

Низак 



ул.Ј.Крамера 
бр.69 

2 Шећерана 
Црвенка , 
Масарикова 
бр.7 

Прерада шећерне репе 
, производња шећера 

Заштита 
ваздуха 

I квартал 
Бр.надзора 1. 
 

Низак 

3  
Угоститељски 
објекат „ 
Наргила бар „ 
, Кула , 
ул.М.Тита 
бр.246. 

Емитовање музике у 
угоститељском објекту 

Заштита од 
буке 

II квартал 
Бр.надзора 1. 

Низак 

4 Угоститељски 
објекат “ 
Урбан Арена „ 
Црвенка , 
ул.М.Тита 
бр.119 

Емитовање музике у 
угоститељском објекту 

Заштита од 
буке 

II квартал 
Бр.надзора 1. 

Низак 

5 Угоститељски 
објекат , „ 
Дуга „ Кула , 
ул.Ј.Крамера 

Емитовање музике у 
угоститељском објекту 

Заштита од 
буке 

III квартал  
Бр.надзора 1. 

Низак 

6 “ Екстра ауто 
транспорт „ 
доо , Врбас 
,М.Тита бр.56 

Пројекат за изградњу 
силоса за цемент и 
друге суве агрегате са 
постројењем за 
мешање бетона маџ 
капацитета 120м3/сат 
Сагласност на студију 
бр.018-501-175/2021-1 
од 21.01.2022.г. 

Процена 
утицаја на 
животну 
средину 
 

III квартал 
Бр.надзора 1. 

Низак 

7 
 
 
 

„ Јаффа „ 
Фабрика кекса 
и бисквита , 
Црбвенка , 
ул.М.Тита 

Фабрика за 
производњу кекса и 
бисквита 

Заштита 
ваздуха 

IV квартал 
Бр.надзора 1. 

Низак 

8 „ Екопласт „ 
ПР Зора 
Леђенац , 
Кула , 
ул.Ј.Крамера 
бр.69. 

Сакупљање , 
транспорт,третман и 
складиштење 
неопасног отпада 
(папир, картон , најлон 
, пластика и гума) 

Управљање 
неопасним 
отпадом 

IV квартал  
Бр.надзора 1. 
 

Низак 

 
 
 

 



5. Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор 
 
Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе општине Кула надлежан је за 
вршење поверених послова инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите животне 
средине на територији општине Кула , која обухвата насељено место Кула и 6. сеоских 
насеља : Црвенка , Сивац , Крушчић , Липар , Руски Крстур , Нова Црвенка. 

 
 

6. Процењени ризик за надзиране субјекте , односно делатности или активности које 
ће се надзирати или територијално подручје или другу територијалну или сличну 
целину, објекат или групе објеката 

 
 

За све области заштите животне средине развијен је механизам за одређивање 
процене ризика које се користи приликом прављења плана инспекцијског надзора и 
одређивање приоритета контроле. Процена ризика је базирана на одговарајућим 
критеријумима приликом којих се врши процена вероватноће настанка штетних 
последица при раду надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица како би 
се добио одређени степен ризика. За одређивање процене ризика за постројења за 
чију делатност није потребно прибављање Интегрисане дозволе , као и постројења 
за управљање отпадом , коришћен је метод интегрисане процене ризика ( ИРАМ ). 
Методологија се састоји од процене емисије, сложености постројења , локације 
(осетљивости медијума животне средине ) , врсте и количине опасних материја на 
локацији , усаглашености оператера који управљају постројењем са важећом 
законском регулативом и других фактора који у различитој мери утичу на повећање 
ризика.За одређивање процене ризика планираних надзора користи се и Правилник 
о посебним елементима процене ризика , учесталости вршења инспекцијског 
надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског 
надзора у области заштите животне средине ( „ Сл.гласник РС „ , бр.45 од 13.јуна 
2018., 59 од 23.августа 2019.) У поступку одређивања процене ризика наведених 
постројења, где инспекцијски надзор врши инспектор јединице локалне самоуправе 
, користе се одговарајуће Контролне листе за процену ризика које су доступне на 
интернет страници општине Кула као и надлежног министарства. 
На основу извршене процене ризика , сачињен је оперативни план инспекцијског 
надзора инспектора за заштиту животне средине за 2023.годину. 
 
 

7. Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор 
 
 
        Инспектор за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током целе  
        календарске 2023.године. Инспекцијски надзори вршиће се радним данима у радно  
        време надзираних субјеката , осим у хитним случајевима када се отклања непосредна  
        опасност по живот и здравље људи , имовину веће вредности , животну средину или 
       биљни и животињски свет. 
       
 

8. Информације у облицима инспекцијског надзора који ће се вршити 
 
      



Редовни инспекцијски надзори су планирани у циљу контроле спровођења  
заштитних мера и законских прописа. Ванредан инспекцијски надзор вршиће се када је  
 неопходно да се , сагласно делокругу инспекције заштите животне средине , предузму 
хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или  
здравље људи , имовину , привреду , животну средину , биљни или животињски свет,     
безбедност : када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени  
 да је ризик висок или критичан или промене околности , када такав надзор захтева  
 надзирани субјекат , када се поступа по представци правног или физичког лица. 

Ванредни инспекцијски надзор вршиће се по захтеву надзираног субјекта и може 
бити утврђујући, који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова 
наког чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављање 
делатности , вршења активности или остваривање одређеног права , у складу са посебним 
законом , или потврђујући , који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се 
потврди законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу 
одређене обавезе , односно у његовом пословању.Контролни инспекцијски надзор вршиће 
се ради утврђивања извршења мера које су предложене или наложене надзираном субјекту 
у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора.Допунски инспекцијски надзор 
вршиће се по службеној дужности или поводом захтева надзираног субјекта, ради 
утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор , а које нису утврђене у 
редовном , ванредном или контролном инспекцијском надзору , с тим да се може извршити 
само један допунски инспекцијски надзор , у року који не може бити дужи од 30 дана од 
окончања редовног , ванредног или контролног инспекцијског надзора. 

 
 

9. Подаци о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење 
инспекцијског надзора  

 
Општинска управа општине Кула има једног инспектора за заштиту . 
Инспекторима у оквиру Одељења за инспекцијске послове, укључујући и 

инспектора за заштиту животне средине обезбеђено је службено возило, службене 
легитимације, службени мобилни телефони и остала опрема неопходна за вршење 
инспекцијског надзора. 

Током 2023. године планира се учествовање на обукама и другим видовима 
стручног усавршавања из области инспекцијског надзора за коју је задужен 
инспектор за заштиту животне средине.   

 
10. Планиране мере и активности превентивног деловања инспектора за заштиту 

животне средине 
 

Једна од активности инспектора за заштиту животне средине у току 2023. 
године јесте превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета. 
Инспектор ће вршити превентивно деловање и давати стручну и саветодавну 
подршку, на захтев надзираног субјекта у складу са чланом 13. Закона о 
инспекцијском надзору у областима контроле животне средине које су му 
поверене.  

Планирани број службених саветодавних посета је најмање (1) једна 
месечно, што износи најмање (12) дванаест годишње. Њихов број зависиће и од 



заинтересованости привредних субјеката као и од броја поднетих захтева за 
службене саветодавне посете инспектору за заштиту животне средине. 

 
11. Планиране мере и активности за спречавање обављања делатности и вршења 

активности нерегистрованих субјеката 
 

Један од главних приоритета Инспектора за заштиту животне средине кроз 
све инспекцијске надзоре током 2023. године јесте смањење броја нерегистрованих 
привредних субјеката. Ови инспекцијски надзори вршиће се у складу са чланом 33. 
Закона о инспекцијском надзору, и односе се на привредне субјекте за које је 
инспекција утврдила да:  

- нису регистровани у АПР, 
- нису прибавили дозволу за управљање неопасним отпадом, 
- управљач заштићеног подручја не поседује план управљања заштићеним 

подручјем и/или програм управљања заштићеним подручјем, 
- да носилац пројекта (уколико не поседује употребну дозволу) од 

надлежног органа није прибавио сагласност на студију процене утицаја, односно 
студију затеченог стања или одлуку да није потребна студија утицаја, односно 
студија затеченог стања... 

Такође, посредан начин откривања нерегистрованих привредних субјеката 
вршиће се и кроз координисане инспекцијске прегледе са другим инспекцијским 
органима Републике Србије МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ.. 

Планирани број контрола усмерених у правцу откривања нерегистрованих 
субјеката биће најмање 1(једна) контрола квартално, односно најмање 4 (четири) 
годишње. У случају сазнања о привредним субјектима који обављају делатност или 
врше одређену активност као нерегистровани субјекти, контроле ће се вршити 
чешће. Контроле ће се обављати према плану инспекцијског надзора као и када 
нису предвиђене планом, без обавештења о предстојећем инспекцијском надзору 
као и без издавања налога за инспекцијски надзор у границама предмета које 
инспектор утврђује током трајања инспекцијског надзора, уз предузимање мера 
забране као и казнених мера у складу са посебним прописима. Доноси се решење за 
отклањање незаконитости , забране обављања делатности или вршења активности 
и заплене робе , документације и других предмета који су нерегистрованом 
субјекту послужили за незаконито обављање делатности или вршење активности 
или су тиме настали , доноси се одмах пошто инспектор открије нерегистрованог 
субјекта. Решење се одмах доставља нерегистрованом субјекту и њиме му се 
:налаже да без одлагања покрене поступак за упис у основни регистар , односно у 
одговарајући посебни регистар или евиденцију коју води надлежни орган или 
организација или прибави сагласност надлежног органа или организације или 
пријави надлежном органу или организацији ; забрањује се обављање делатности 
или врши активности до испуњења за то прописаних услова ; заплењује роба, 
документација и други предмети који су му послужили за незаконито обављање 
делатности или вршење активности или су тиме настали ; налаже да отклони друге 
откривене незаконитости . 

 



 
12. Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се 

вршити редован инспекцијски надзор , са одговарајућим образложењима 
 

Инспектор за заштиту животне средине ће у 2023. години поред редовних 
инспекцијских надзора, обављати и ванредне инспекцијске надзоре. На основу 
вишегодишњег искуства, обим ванредних инспекцијских надзора је различит у 
различитим областима контроле животне средине али се са сигурношћу може 
тврдити да ће очекивани обим ванредних инспекцијских надзора бити најмање  
50%  већи у односу на редовне надзоре, а зависиће највише од поднетих представки 
грађана и правних лица као и захтева надзираних субјаката за утврђујући или 
потврђујући инспекцијски надзор. 

Ванредни инспекцијски надзори односе се на пријаве грађана на загађење 
животне средине, затим на захтеве надзираних субјеката за ванредне утврђујуће 
инспекцијске надзоре, који се односе на контролу испуњености услова из прописа у 
области заштите животне средине за потребе добијања енергетске лиценце, за 
обављање енергетске делатности. 

 
13. Други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора 

 
За унапређење рада инспектора, неопходна је редовна размена искуства 

између инспекција и других државних органа, сарадња са судским органима, 
тужилаштвом и полицијом и више едукација у смислу примене законске 
регулативе у области заштите животне средине. 

Инспектор за заштиту животне средине, осим инспекцијског надзора у 2023. 
години пружаће стручну помоћ надлежном органу ЈЛС приликом израде аката који 
се односе на предметну област. 
 

14. Завршна напомена 
  
 Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске 
управе општине Кула, задржава право на измену и допуну Плана инспекцијског 
надзора инспектора за заштиту животне средине за 2023. годину.  
 До измене или допуне Плана инспекцијског надзор инспектора за заштиту 
животне средине општине Кула за 2023.годину  , може доћи , из разлога јер је 
,Инспектор за заштиту животне средине општине Кула ,  од 01.09.2021.године ,  
ангажован и на пословима Руководиоца Одељења за инспекцијске послове 
општине Кула , те  доста утроши радног времена и на ове додатне обавезе . Око 
100%  радног времена које сам до сада посвећивала повереним пословима заштите 
животне средине , 40% минимум ћу од сад посветити додатним ангажовањима , али 
ћу се трудити да моје основно ангажовање , а то су поверени послови у области 
заштите животне средине не заостају .       
 
 
 План сачинила : Биљана Леовац 
 Инспектор за заштиту животне средине  општине Кула 
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ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ 
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Саобраћајна инспекција врши надзор над спровођењем Закона о превозу 
терета у друмском саобраћају („Сл. Гл. РС“ број. 68/2015 и 41/2018),  Закона 
о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. Гл. РС“ број. 68/2015, 
41/2018, 44/2018, 83/2018 и 31/2019), Закона о путевима („Сл. Гл. РС“ број 
41/2018 и 95/2018-др.закон), Закона о комуналним делатностима („Сл. Гл. 
РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18), Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Сл. Гл. РС“ број41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 
55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – 
др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон)   и одговарајућих 
општинских одлука и то Одлуке о јавном превозу путника у друмском 
саобраћају на територији општине Кула (Сл.лист општине Кула бр. 5/2014) и 
Одлуке о ауто такси превозу и лимо сервису (Сл.лист општине Кула бр. 
9/2019). 
Послове надзора из надлежности инспекције за путеве и друмски саобраћај 
обавља један инспектор. 
 
 

КОНТРОЛА ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ТЕРЕТА 
 

Превоз терета се може вршити као обављање јавног превоза терета 
и превоз терета за сопствене потребе. На основу праћења и анализе стања 
у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве и друмски 
саобраћај процењује да је ризик средњи у области јавног превоза терета и 
низак у области превоза терета за сопствене потребе. Сходно процењеном 
ризику редовне инспекцијске контроле у овој области ће се вршити једном 
недељно током целе године, по пријавама и по службеној дужности. 

Посебна пажња контроли превоза терета ће се посветити у периоду 
септембар-децембар када је интензивнији превоз (превоз шећерне репе) и 
када ће се поред редовних контрола по потреби вршити и ванредне 
контроле. Редовне контроле ће се вршити у радно време током целе године 



док ће ванредне контроле у назначеним критичним периодима бити вршене 
и ван редовног радног времена у поподневним односно вечерњим часовима 
и викендом. 

Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за 
обављање јавног превоза ствари који буду затечени у обављању јавног 
превоза на територији општине Кула и субјекти који су регистровани за 
превоз терета за сопствене потребе. 

Инспекцијски надзор ће се спроводити на свим јавним путевима, а у 
периоду септембар - децембар на путевима који гравитирају ка шећерани у 
Црвенки и Врбасу. 
У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија 
обавештавати о плану активности инспекције као и о потребним 
одобрењима које субјекти морају имати. 

 
Јавни превоз путника се може обављати као јавни линијски превоз, 

ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и такси превоз. 
На основу праћења и анализе стања у јавном линијском и 

ванлинијском превозу путника инспекција за путеве и друмски саобраћај 
процењује да је ризик низак. 

Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле линијског и 
ванлијнијског превоза путника на територији општине Кула ће се обављати 
континуирано у току целе године. 
Редовне контроле ће се обављати у току радног времена док ће се по 
потреби ванредне контроле  вршити и ван редовног радног времена и 
викендом. Контроле ће се вршити на свим путевима и улицама на 
територији општине Кула. 

Ауто-такси превоз представља посебан вид јавног ванлинијског 
превоза коме се посвећује посебна пажња. 
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора 
инспекција за путеве и друмски саобраћај процењује да је ризик низак. 

Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле превоза 
путника на територији општине Кула ће се обављати континуирано у току 
целе године. 
Редовне контроле ауто такси превоза ће се обављати у току радног 
времена док ће се ванредне контроле вршити викендом и ван редовног 
радног времена. 

Контроле ауто-такси превоза обухватају проверу регистрације такси 
радње, проверу поседовања решења о одобрењу обављања ауто-такси 
превоза на територији општине Кула, потврде о прегледу возила, проверу 
такси дозвола, полисе осигурања путника, проверу исправности и 
баждарењу таксиметара, начина наплате услуга и укључења таксиметра. 
Посебан акценат у контролама, у циљу сузбијања сиве економије, ће се 
ставити на поседовање важећих решења о регистрацији предузећа и 
радњи. 



Такође ће се у контролама вршити провера обављања такси превоза на 
територији општине Кула ауто-такси превозника који имају регистровану 
радњу на територији других општина. 
У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија 
обавештавати о плану активности инспекције као и о потребним 
одобрењима које субјекти морају имати.  
 

 
КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 

 
У надлежности инспекције за путеве и друмски саобраћај је и надзор над 
спровођењем Закона о путевима. 
У пословима контроле инспектор ће предузимати следеће мере : 
- забрањивати или обустављати извршење радова на јавним путевима који 
се изводе противно прописима, 
- наређивати отклањање недостатака на путевима који угрожавају 
безбедност саобраћаја, 
- наређивати обустављање радова који се изводе у непосредној близини 
путева, а који могу довести у питање сигурност пута и безбедност 
саобраћаја, 
- наређивати рушење објеката, односно уклањање инсталација изграђених, 
односно постављених у заштитном појасу пута, 
- наређивати рушење или уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа и 
растиња изграђених, остављених или подигнутих противно Закону о јавним 
путевима 
- наређивати и предузимати мере за обезбеђење пута и по потреби 
предложити органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану 
саобраћаја или саобраћаја за одређене врсте возила, на државном путу, 
његовом делу или путном објекту 
- предузимати и друге мере и радње за које су овлашћени прописима. 
Контроле ће се вршити по службеној дужности и по пријавама странака. 
Посебна пажња у раду се посвећује пријавама месних заједница и грађана 
који као странке учествују у поступку и пружају потребну подршку. 
 
Посматрајући контроле са временског аспекта инспектор ће у појединим 
временским периодима посебну пажњу посветити појединим врстама 
контроле и то: 

Контрола стања дрвећа, живица, траве и растиња и других засада 
поред путева ће се вршити у периоду април - јун тј. у периоду пуне 
вегетације, као и током целе године по потреби. 

Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду 
од 01. новембра до 01. априла. 

Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити 
континуирано у току целе године, а посебна пажња ће се посветити у 
периоду мај - септембар због извођења радова на санацији оштећења 
асфалтних коловоза. 



Све остале врсте контрола из области заштите путева ће се вршити 
континуирано у складу са потребама посла. 

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског 
надзора инспекција за путеве и друмски саобраћај процењује да је ризик 
средњи. Ово се пре свега односи на сегмент одржавања косине насипа и 
усека у смислу одржавања траве и растиња, живице и дрвећа, док се за 
друге сегменте може рећи да је процењени ризик низак. 
У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати са секретарима 
месних заједница како би месне заједнице у пролеће спровеле акције 
уређења и на време обавестиле своје суграђане о потреби сечења растиња 
како би се избегле казнене одредбе. 
 
 
Табеларни приказ активности саобраћајне инспекције по месецима: 
 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Редовне конроле јавног 
превоза терета 

x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле јавног 
превоза терета 

        x x x x 

Редовне конроле јавног 
превоза путника 

x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле јавног 
превоза путника 

    x x   x x   

Редовне контроле ауто-такси 
превоза 

x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле ауто-такси 
превоза 

x x x x x x x x x x x x 

Контроле јавног превоза 
путника и робе 
по пријавама странака 

x x x x x x x x x x x x 

Редовне контроле путева, 
путне опреме 
и путних објеката 

x x x x x x x x x x x x 

Контроле путева, путне 
опреме и путних 
објеката по пријавама 
странака 

x x x x x x x x x x x x 

Контрола стања дрвећа, 
траве, растиња, живица и 
других засада поред путева 

  x x x x x x x x x  

Контрола зимског одржавања 
путева и улица 

x x x        x x 

Контрола стања коловоза пута 
(оштећења коловоза) 

x x x x x x x x x x x x 
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1. УВОД 
 
 

 

Годишњи план инспекцијског надзора Општине Кула,  Одељење за инспекцијске послове- Спортски 
инспектор сачињен је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („ Службени гласник РС“, број 
36/15, 44/15,-др. Закон и 95/18). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова спортске инспекције у 
2023. години, непосредне примене  закона и других прописа и праћење стања на територији Општине Кула. 

Ступањем на снагу Закона о спорту („ Службени гласник РС“, број 10/16), инспекцијски надзор на 
територији јединице локалне самоуправе за разлику  од претходног Закона о спорту поверен је градским 
инспекторима односно општинским спортским инспекторима. 

Чланом  169 став 3.  Закона о спорту одређено је да на територији јединице локалне самоуправе, 
инспекцијски надзор, осим за националне спортске савезе, територијалне спортске савезе, организације које 
се баве стручним  оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у 
професионалним спортским лигама,врши надлежан орган јединице локалне самоуправе, преко градског, 
односно општинског спортског инспектора, као поверени посао. 

Правна и физичка лица која обављају спортске активности и спортске делатности дужна су да омогуће 
спортском инспектору  омогуће несметан  инспекцијски надзор,  да му на његов захтев благовремено 
достављају потпуне и тачне податке, да му на његово тражење пруже усмено или писано изјашњење о 
чињеницама и доказима који су  изнети, односно утврђени у поступку инспекцијског надзора, као и да 
поступе по другом захтеву спортског инспектора. 

На садржину,  границе овлашћена,  права и обавезе при вршењу инспекцијског надзора од стране 
спортског инспектора примењује се одредбе  Закона о спорту и закона којим је уређен инспекцијски надзор. 

Ако се код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива према закону или  другом 
пропису,спортски инспектор надлежном правосудном органу подноси кривичну пријаву,пријаву за 
привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог, у 
складу са законом. 

Спортски инспектор спорводи поступак инспекцијског надзора и у поступку вршења инспекцијског 
надзора има овлашћења и обавезе у складу са овим законом и закном којим је уређен инспекцијски надзор. 

Инспекцијски надзор и редовне службене  контроле спроводиће се употребом метода и техника које су 
прописане законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно 
коришћење контролних листи. 

 
 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦОНА СТРУКТУРА ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 
ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, 

ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СПОРТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ  ОПШТИНЕ КУЛА 

 
 У Општини Кула у  2022. године запослено је лице на пословима спортског инспектора. 
 На пословима спортске инспекције запослено је једно лице систематизовано на радном 
месту. 

1. Извршилац за послове спортске инспекције са описом посла:“ Врши инспекцијски 
надзор над спровођењем Закона о спорту и прописа донетих на основу овог 
закона, осим за нациналне спортске савезе, територијалне спортске савезе, 
организације које се баве стручниом оспособљавањем у области спорта и спортске 
организације које се такмиче у професионалним спортским лигама; даје 
мишљења и упутства у погледу примена закона и других прпописа у области у 
којој врши инспекцијски надзор; иницира, учествује и сарађује у изради општих 
аката из области спорта које  доноси Општина Кула; врши и друге послове које 
му поверава шеф одсека или руководилац одељења“. 
 
Осим планираних активности које су везане за инспекцијски надзор, 
едукацију,предвиђене састанке, извршење управних мера и контролу истих у оквиру 
рада спроводе се и друге активности и непланиране активности  за које је такође 
потребно планирати време. 
 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
1. Руководилац одељења, инспекција за заштиту животне средине 
2. Грађевинска инспекција 
3. Саобраћајна инспекција 
4. Комунална инспекција 
5. Просветна инспекција 
6. Спортска инспекција 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

 

Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијског надзора и 
службених контрола у области грађевинске , саобраћајне  , за заштиту животне средине , 
комуналне , просветне инспекције и спортске инспекције : 

 



 

БР. Назив службеног места за спровођење инспекцијског надзора и службених 
контрола 

1 Руководилац одељења , Инспектор за заштиту животне средине 164 

1 Грађевински инспектор 164 

3 Комунални инспектор 164 

1 Саобраћајни инспектор 164 

1 Просветни инспектор 164 

1 Спортски инспектор 164 

 

 
 
 

2. ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области 
инспекцијског надзора и процени ризика и састоји се од вишегодишњег плана 
инспекцијског надзора и годишњег плана инспекцијског надзора који ће бити подељен 
на полугодишње,тромесечне  планове инспекцијског надзора. 

 
 
 
 

ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
  
 
 

Вишегодишњи план инспекцијског надзора има за циљ контролу свих  субјеката 
контроле, односно организација из области спорта на територији Општине Кула из 
надлежности општинског спортског инспектора. 

 
 
 
 



 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 

 
Годишњи план инспекцијског надзора спроводи се кроз оперативне                            

( полугодишње, тромесчне и месечне) планове инспекцијског надзора. 
 
 
 

РБ. МЕСЕЦ РЕДОВАН 
ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР 

МАТИЧАН 
БРОЈ 

ВАНРЕДНИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР 

СТРУЧНЕ 
САВЕТОДАВНА 

ПОСЕТА 
1. Јануар   По пријави  
2. Фебруар   По пријави  

3. Март   По пријави  

4. Април   По пријави  

5. Мај   По пријави  

6. Јун Одбојкашки клуб 
„Хајдук“ 

08878285 По пријави  

Фудбалски клуб      
„Полет“ Сивац 

08084009 
АК „ Маратон тим 

Хајдук“ Кула 
08917299 

7. Јул Фудбалски клуб 
„ Црвенка“ Црвенка 

 

08080020 По пријави   30 саветодавних  
            посета 

Тенис клуб 
“Хајдук „Кула 

 

08173389 

Фудбалски клуб 
“ Русин“ Руски Крстур 

 

08884269 

8. Август Рукометни клуб“Лаки“ 
Црвенка 

08841667 По пријави  

Карате клуб“ Хајдук“ 
Кула 

08162042 
Стонитенис клуб 

„Русин“ Руски крстур 
08857865 

9. Септембар Женски кошаркашки 
клуб „Сивац“ Сивац 

08786267 По пријави  

Спортско кошаркашко 
удружење „ АЛЛ 
СТАРС“ Црвенка 

28726236 

Спортско удуржење 
 „ Хелм“  Кула 

28726074 



 
10. Октобар Атлетски клуб 

„Црвенка“ Црвенка 
08778515 По пријави 

 
 

Атлетски клуб „Русин“ 
Руски Крстур 

08884277 
Кошаркашки клуб         
“ Хајдук“ Кула 

28781423 

11. Новембар КБС 
Констриктор“Хајдук 

Академик“ Кула 

08005001 По пријави 

Рвачки клуб“ СМД“ 
Кула 

28717768 
Женски рукометни 

клуб“ Круле“ Сивац 
28726457 

12. Децембар Стрељачка 
дружина“Хајдук“ Кула 

08164606 По пријави 

Карате клуб“Мастер 
Т&М“ Кула 

08840717 

 
ЦИЉЕВИ КОЈИМ ИНСПЕКЦИЈА ТЕЖИ ДА ОСТВАРИ У ПЛАНИРАНОМ 

ПЕРИОДУ- ИСКАЗАНИ У МЕРЉИВИМ ЕФЕКТИМА И НАЧИН ЗА ПОСТИЗАЊЕ 
ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА 

 У току 2023. године спортски инспектор Општине Кула тежи да изврши 20 редовних 
инспекцијских надзора,  5 ванредних инспекцијских надзора и 30 саветодавних посета  као и да 
врши инспекцијски надзор на територији Општине Кула са циљем да превентивним деловањем 
или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност рада  организација у области спорта на 
територији Општине  Кула које су у надлежности општинске спортске инспекције и да се 
поступање надзираних субјеката  отклоне и спрече штетне последице по закон и другим 
заштићена добра, права и интересе. 

 
УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 

РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА  У 2023. ГОДИНИ 

Укупан број дана у години 365 
Викенди(дани) 104 
Годишњи одмор 30 
Празници(нерадни дани) 9 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 222 
 

 



 

Обавезни послови у оквиру инспекцијског надзора: 

 

 

- За сваку контролу сачинити налог и обавештење надзираном субјекту о спровођењу 
инспекцијског надзора, 

- По извршеној контроли благовремено сачинити и доставити записник овлашћеном 
лицу организације над којим је  рађен инспекцијски надзор, уз предлог мера и надзора, 
уколико је утврђена њихова потреба за изрицањем, 

- Израда решења о утврђивању испуњености услова за спровођење спортских 
активности и спортске делатности, 

- Израда одговара на евентуалне жалбе изјављене на  решење, 
- Уколико је организацији изречена одређена мера или налог, по истеку рока њиховог 

извршења, а по законом прописаним условима и у току извршења мера или 
налога,спровести контролни надзор, 

- У случају непоступања по изреченој мери или налогу предузетих  законом прописаних 
мера( покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима), 

- Вођење евиденције о инспекцијскох надзора. 
 
 
 
 
 
 

На основу наведених чињеница и околности, односно радњи и времена неопходног за 
окончање инспекцијског надзора, као и радног капацитета који се огледа у броју инспектора на 
територији Општине Кула- 1( ЈЕДАН) и расположивог броја радних дана у току календарске радне 
године – приближно 222 (ДВЕСТОТИНЕДВАДЕСТДВА) утврђен је план рада  општинског 
спортског инспектора за 2023. Годину тако што би требало извршити: 

 

 

 

 

 



РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

 

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАТИЧНИ БРОЈ 
Одбојкашки клуб „Хајдук“ Кула 08878285 
Фудбалски клуб „ Полет“ Сивац 08084009 
Атлетски клуб „ Хајдук Маратон Тим“ Кула 08917299 
Фудбалски клуб „ Црвенка“ Црвенка 08080020 
Тениски клуб „Хајдук“ Кула 08173389 
Фудбалски клуб „Русин“ Руски Крстур 08884269 
Рукометни клуб „Лаки“ Црвенка 08841667 
Карате клуб „Хајдук“ Кула 08162042 
Стонитенис клуб „ Русин“ Руски Крстур 08857865 
Женски кошаркашки клуб „Сивац“ Сивац 08786267 
Атлетски клуб „Црвенка“ Црвенка 08778515 
Тенис клуб „Хелм“ Кула 28726074 
Спортско кошаркашко удружење“ АЛЛ СТАРС“ Црвенка 28726236 
Атлетски клуб „ Русин“ Руски Крстур 08884277 
Кошаркашки клуб „Хајдук“ Кула 28781423 
КБС Констриктор „Хајдук Академик“ Кула 08005001 
Рвачки клуб „ СМД“ Кула 28717768 
Женски рукометни клуб „Круле“ Сивац 28726457 
Стрељачка дружина“ Хајдук“ Кула 08164606 
Карате клуб“ Мастер Т&М“ Кула 08840717 
 

 

 

 

 



ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Узимајући  у обзир да је  ово нова  активност Општинске управе Кула, Одељења за 
инспекцијске послове, крајње је незахвално у овој години планирати број ванредних 
инспекцијских надзора, поучен искуством  колега из других  градова, општина, планирано је 5 
(пет) ванредних инспекцијских надзора. 

 

ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, ОДНОСНО ДЕЛАТНОСТ ИЛИ АКТИВНОСТ КОЈА 

ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ 

 

На основу достављених података Агенције за привредне регистре (АПР) добијени су 
следећи подаци о организацијама у области спорта на територији Општине Кула, са изворним 
подацима: 

 

РБ. ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА БРОЈ 
1. Спортска удружења 58 
2. Спортско друштво 5 
3. Друго удружење и савез у области спорта 1 
4. Стручно спортско удружење 0 
5. Предузетници у области спорта 0 
6. Спортска привредна друштва у области спорта 0 
7. Територијални спортски савез 2 
8. Грански спортски савез 2 
УКУПНО 68 
 

 

 

Чланом 169 став 3. Закона о спорту одређено је да на територији јединице локалне 
самоуправе, инспекцијски надзор, осим за националене спортске савезе,територијалне спортске 
савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области и спортске организације 
које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, преко градског, односно општинског спортског инспектора, као поверени посао. 

 

 

 



 

ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ 
НАДЗОР 

 

 Инспекцијски надзор вршиће се на територији Општине Кула, односно над организацијама 
из области спорта, из своје надлежности, чија су седишта на територији Општине Кула која 
обухвата насељено место Кула и 6 сеоских насеља: Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Липар, 
Крушчић, Нова Црвенка. 

 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ, ОДНОСНО ДЕЛАТНОСТИ 
ИЛИ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ ИЛИ ТЕРИТОРИЈАЛНО 

ПОДРУЧЈЕ И ДРУГУ ТЕРИТОРИЈАЛНУ СЛИЧНУ ЦЕЛИНУ, ОБЈЕКТЕ ИЛИ 
ГРУПЕ ОБЈЕКАТА 

 

 Процењен ризик за надзиране субјекте констатоваће се на основу  КОНТРОЛНИХ 
ЛИСТИ. 

 

ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 Инспекцијски надзор на територији Општине  Кула вршиће се у периоду  јануар –децембар 
2023.  године. Инспекцијски надзор врши ће се радним данима у радно време надзираних 
субјеката осим, у хитним сличајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље 
људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни и животињски свет, безбедност. 

Важно је напоменути и област деловања спортског инспектора са посебним освртом на: 

- Редовне контроле  здравствених способности спортиста( лекарске прегледе), 
- Редовне контроле књиге чланова и уписа нових чланова, 
- Ванрене контроле здравствених способности спортиста, 
- Редовне контроле дозвола за рад спортских стручњака, 
- Ванредне контроле дозвола за рад спортских стручњака, 
- Редовне контроле спортских објеката, 
- Ванредне контроле спортских објеката, 
- Редован инспекцијски надзор спортских организација, 
- Ванредан инспекцијски надзор спортских организација, 
- Редован инспекцијски надзор спортских организација у раду са млађим категоријама, 
- Ванредан инспекцијски надзор спортских организација у раду са млађим категоријама. 

 



ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЛИЦИМА  ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ВРШИТИ 

Врсте инспекцијског надзора који ће се вршити  током 2023. године су: 

 
1. Редован инспекцијски надзор, 
2. Ванредан инспекцијски надзор, 
3. Мешовити инспекцијски надзор, 
4. Контролни инспекцијски надзор, 
5. Допунски инспекцијски надзор. 

 
Редован инспекцијски надзор вршиће се према плану инспекцијског надзора за 2023. 

годину. 
Ванредан иснпекцијски надзор вршиће се кад је неопходно да се: 
 
1. Предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот  

или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица, привреду, 
животну средину, биљни и животињски свет, јавне приходе, несметан рад органа и 
организација,комунални ред и безбедност: 

2. Кад се после доношења годишњег плана инспекцијског  надзора процени да је ризик 
висок или критичан или промене околности; 

3. Када такав надзор захтева надзирани субјекат; 
4. Ради спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката; 
5. По захтеву јавног тужиоца; 
6. Кад се поступа по представци правног или физичког лица; 
7. Када другостепени орган преко инспекције допуњава поступак или понавља цео 

поступак или његов део, а нисун испњени услови за допунски инспекцијски надзор. 
Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као  редован и ванредан 

инспекцијски надзор код истог надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног 
инспекцијског надзора делимично или у целости  поклапају или су повезани. 

Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршења мера које 
предложене или наложене  надзираном субкјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског 
надзора 

Допунски инспекцијски надзор вршиће се по службеној дужности или поводом захтева 
надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор а које 
нису утврђене у редовном, ванредном иликонтролном инспекцијском надзору, с тим да се може 
извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може да буде дужи од 30 дана 
од окончања  редовног,ванредног или контролног инспекцијског надзора. 

Теренски инспекцијски надзор вршиће се изван службених просторија инспекције, на лицу 
места и састоји се од непосредног увида у земњиште, објекте, постројења, уређаје, просторије, 
возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете, акте и 
документацију надзираног субјекта. 

Канцеларијски инспекцијски надзор вршиће се у службеним просторијама инспекције, 
увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 



 
ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОПРЕДЕЉЕНИ ЗА 

ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

 
Спортски инспектор располаже ресурсима који  се користе за редовне активности  

Одељења за инспекцијске послове, Општине Кула односно компјутер, штампач, скенер и  возило 
за теренски рад. 

 
 
 

ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА 
ИНСПЕКЦИЈЕ И ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ  ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊА АКТИВНОСТИ НЕРЕГИСТРОВАНИХ 
СУБЈЕКАТА 

 
Сви важећи прописи објавиће се на веб страници Општине Кула, Одељења за инспекцијске 

послове. План инспекцијског надзора као и контролне листе ће такође бити обајвљене на интернет 
адреси Општине Кула. За  2023. годину планирано је непрестано пружање стручне и саветодавне 
подршке како би надзираним субјектима тако и лицима која остварују одређена права у 
надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом или желе да остваре одређена права. Овај 
вид превенције оствариће се или путем  комуникације преко  електронске поште или непосредно у 
пословним просторијама у седишту инспекције. 

 
У циљу спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката 

спортска инспекција ће на званичној интернет страни Општине Кула објавити позив свим лицима 
која имају сазнања о бављењу спортским активностима од стране нерегистрованих субјеката да о 
томе обавесте инспекцију. 

 
 
 

ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА У 
ПЕРИОДУ У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, СА 

ОДГОВАРАЈУЋИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 
 

 
Веома је тешко проценити обим ванредних инспекцијских надзора  у току 2023.  године на 

територији Општине Кула из разлога што досад није постојала спортска инспекција Општине Кула 
 
 
 
 
 



 
ТРАЈАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНЕ 

КОНТРОЛЕ 
 
 

Обавезни послови у оквиру инспекцијског надзора; 

1. Сачињавање НАЛОГА о спровођењу инспекцијског надзора; 
2. Сачињавање  ОБАВЕШТЕЊА надзираном субјекту о спровођењу инспекцијског 

надзора; 
3. Извршење контроле надзираног субјекта; 
4.  Након извршене контроле благовремено  сачинити и доставити записник овлашћеном 

лицу организације над којом је вршен надзор, уз предлог мера  и налога, уколико је 
утврђена потреба за њихово изрицање; 

5. Израда решења о утврђивању испуњености услова за обављање спортске активности и 
спортске делатности; 

6. Израда одговора на евентуалне жалбе изјављене на решење; 
7. Уколико је организацији изречена одређена мера или налог, по истеку рока за њихово 

извршење а по законом прописаним условима и у току извршења мера и налога, 
спровести контролни надзор; 

8. У случају непоступања по изреченој мери или налогу предузети Законом прописане 
мере ( покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима); 

9.  Вођење евиденције о инспекцијском надзору. 
 

 

План сачинио:  

Голочорбин Саша 

Одељење за иннспекцијске послове 

СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР 

 
 


