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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. 
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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 : 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
 
 
 

 

    Спортски инспектор                                                                                                Руководилац                                                                                                   

МСц  Голочорбин Саша Одељења за инспекцијске послове 

                                                                                                                                          Биљана Леовац 

 
 

 


