
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ИНСПЕКТОР ЗА СПОРТ 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2019 ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЏАЦИ  МАРТ 2020 
 



 

 

САДРЖАЈ 
 

 

 

 *  УВОД 

 *  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 *  ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ У 2018 ГОДИНИ 

 *  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 *  ЗАВРШНА НАПОМЕНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Оџаци 

Општинска управа општине Оџаци 

Одељење за инспекцијске послове и 

Инспектор за спорт 

Број: 66-1-4/2020-05 

Дана, 18.03.2019. године 

        О Џ А Ц И 

 

 

1. Увод: 

 

Овај документ представља Годишњи извештајо раду инспектора за спорт општине Оџаци, 

у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора, на подручју општине Оџаци за 

2019.годину, а донет је на основу чл.44. Закона о инспекцијском надзору ( „Сл.гласник 

РС“ бр. 36/2015, 44/2018 и др.закони 95/2018.), почев од 01.01.2018.године када је 

систематизацијом општинске управе општине Оџаци предвиђено извршилачко радно 

место инспектор за спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Спровођење инспекцијског надзора 

  

Послове инспекцијског надзора из надлежности инспекције за спорт обављала су 2 

извршиоца: 

 - Руководилац одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине са 

високом стручном спремом и 

            - један инспектор за спорт са високом стручном спремом. 

Циљ рада и деловања инспектора за спорт је превенција и упознавање странки са 

законским обавезама у смислу законитог и безбедног пословања и поступања спортских 

клубова и спортских удружења. 

Приликом инспекцијског надзора инспектор за спорт дужан је да се придржава Законом 

предвиђених процедура уз обавезно коришћење контролних листи предвиђених за ту 

намену, односно инспекцијски надзор. 

 



Инспектор у складу са законским овлашћењима и надлежностима врши: 

 

 - Надзор над радом спортских клубова и удружења којима је делатност област 

спорта;  

            - У складу са редовним активностима инспекције у области спорта обавља 

службено саветодавне посете надзираних субјеката; 

            -  Вођење посебних евиденција у складу са Законом, као и друге послове 

инспекцијског надзора у области спорта. 

            -  Вођење управног и извршног поступка; 

            -  Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку 

инспекцијског надзора из области спорта; 

            -  подношење прекршајног налога и захтева за покретање прекршајног поступка; 

            -  припремање извештаја и информација о озвршеном инспекцијском надзору; 

            -  Извршава ванредне инспекцијске надзоре на основу поднетих представки; 

            -  Сарађује са другим инспекцијама  и другим надлежним органима; 

            -  Врши увид у документа других органа ради спровођења инспекцијског надзора. 

 

Прописи по којима поступа инспектор за спорт: 

 - Закон о инспекцијском надзор ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/2015,44/2018 и др.закони 

95/2018.) 

            - Закон о општем управном поступку ( „СЛ.гласник РС“ бр. 18/2016.) 

            - Закон о спорту ( „Сл.гласник РС“ бр. 10/2016.) 

  

 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 - Организациона структура спортске инспекције 

 - Одељење за инспекцијске послове и заштиу животне средине 

 - Инспектор за спорт 

 - Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијског надзора 

инспектора за спорт. 

 -Назив службеног места за спровођење инспекцијског надзора  

 - Руководилац одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине 

 - Инспектор за спорт 

 

 3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

- У 2018. години вршени су како редовни тако и један ванредни инспекцијски надзори. 

- Редовни инспекцијски надзори вршени су на територији општине Оџаци, код спортских 

клубова и удружења из области спорта. 

- Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднетим представкама или захтевима 

странака. 

- Инспектор за спорт благовремено и одговорно је приступио спровођењу Закона о 

инспекцијском надзору. 

- Контролне листе са проценом ризика објављене су на сајту општине Оџаци у складу са 

Законом о инспекцијском надзору. 



1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних 

последица по законом заштићена добра права и интересе – ПРЕВЕНТИВНО 

ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ; 

 

 2.) Обавештење јавности, пружању стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези 

са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и службено 

саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима 

усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедностипословања и 

поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом 

заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима ових активности у 

кругу лица обухваћених тим активностима. 

 

- ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

На основу члана 13. Закона о инспекцијском надзору( „Сл.гласник РС“ бр.36/2015,44/2018 

и др. Закони 95/2018.) и годишњег плана за 2018. годину извршене су службено 

саветодавне посете где је спортским клубовима и удружењима предочено на који начин да 

остваре испуњеност услова за обављање спортске делатности у складу са обавезама које 

произилазе из Закона о спорту („ Сл.гласник РС“ бр 10/2016.) и Правилника донетих на 

основу закона, са циљем да се обезбеди законито и безбедно пословање и поступање. 

 

 3). Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са Законом и 

другим прописима који се мери помоћу контролних листи 

 -  Контролне листе се примењују се у поступку редовног инспекцијског надзора те 

је исте инспектор за спорт користио у свом раду код надзираних субјеката. 

Инспектор за спорт није имао захтева за превентивно деловање, а приоритет су биле 

саветодавне посете, информисање и пружање стручне помоћи где је свакодневно било 

телефонских позива или обраћања е-мејл поштом, док смо у самој организацији 

покривени 24 часа ( радно време од 07,00 до 15,00 а од 15,00 – 07,00 свакодневно пасивно 

дежурство), како би спречили настанак штете и заштитили јавне интересе, односно када је 

било неопходно сагласно делокругу инспекције, предузети 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 или 

животињски свет, јавне приходе,несметан рад органа и организација, ред или безбедност, 

на основу члана 6. Закона о инспекцијском надзору ( „Сл.гласник“ бр.36/2015,44/2018 и 

др.закони 95/2018.) 

 

 4). Број откривених и отклољених или битно умањених насталих штетних 

последица по Законом заштићена добра, права и интересе( Корективно деловање 

инспекције) 

 - Обзиром да је радно место инспектор за спорт у општинској управи општине 

Оџаци почело дана 01.01.2018.године није откривена ни једна штетна последица по 

Законом заштићена добра, права и интересе – Корективно деловање инспекције. 

 5). Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере изречене према њима 

  



 - У складу са Законом о инспекцијском надзору један од приоритетних 

инспекцијских надзора у извештајној години био је и инспекцијски надзор код 

нерегистрованих привредних субјеката. 

 - У извештајној години 2018-ој током инспекцијског надзора није откривен ниједан 

нерегистрован надзирани субјекат. 

 

 6). Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству 

 - узимајући у обзир да је инспекција за спорт нова како у нашој локалној 

самоуправи тако и на републичком и покрајинском нивоу ступио сам у контакте са 

републичким и покрајинским инспекторима као и са инспекторима чији су градови и 

општине систематизовали радно место инспектор за спорт у циљу унапређења рада и 

успостављања безбедног пословања и поступања надзираних субјеката. 

 

 7). Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора , нарочито о 

односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских 

надзора који нису извршени као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор. 

 

 - Редовни инспекцијски надзор вршен је у складу са планом инспекцијског надзора 

за 2018. годину 

 - Ванредни инспекцијски надзор вршен је по поднетим представкама или захтевима 

странака. 

 Број редовних инспекцијских надзора ( 10) 

 Број ванредних инспекцијских надзора (1) ванредни потврђујући 

 Број дописа ( 20) 

 Број службених белешки (31) 

 Број пријава за привредни преступ ( 0) 

 Број захтева за покретање прекршајног поступка (0) 

Приоритет за 2018 су биле службено саветодавне посете које су служиле за упознавање 

надзираних субјеката са Законом о спорту а са циљем обезбеђења законитог и безбедног 

пословања и поступања. 

 

 8). Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијском надзором кога 

врше друге инспекције. 

 - Сарадња за осталим инспекцијама за 2018.годину је била више саветодавна са 

републичким и покрајинским  као и са инспекторима у општинама и градовима где је 

образована инспекција за спорт. 

 

 9). Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса 

инспекције и резултатима предузетих мера 

 - Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине општинске управе 

општине Оџаци има једног инспектора за спорт. 

 - Материјалне ресурсе које инспектор за спорт користи у спровођењу 

инспекцијског надзора је службени аутомобил, потребна опрема за вршење инспекцијског 

надзора ( рачунар, фото апарат, камера, мобилни телефон и друго.) 



 

 10). Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

 

 - У вршењу послова инспекцијског надзора, инспектор за спорт поступа по Закону 

о општем управном поступку, Закону о инспекцијском надзору и Закону о спорту, и све 

радње и акта донешена приликом инспекцијског надзора или службено саветодавне 

посете су у складу са горе поменутим законима. 

 - Благовремено је припремљен План инспекцијског надзора за 2019. годину у 

складу са Законом о инспекцијском надзору на који је Министарство за омладину и спорт  

Републике Србије,одсек за инспекцијске послове у спорту  дало сагласност. 

 

 11). Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору, ( број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов 

исход.) 

 

 - У протеклој 2018-ој години није било поднетих жалби на акта донета од стране 

Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине ( Инспектор за спорт.) 

 

 12). Поступање у решавању поднетих притужби на рад инспекције, са исходима тог 

поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се 

притужбе односиле. 

 

 - Током прошле 2018-те године није било поднетих притужби на рад Одељења за 

инспекцијске послове и заштиту животне средине (Инспектор за спорт.) 

 

  13). Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно 

службеника за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања и бројем инспектора, односно службеника овлашћених за вршење 

инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике стручног усавршавања. 

 

 - Инспектор за спорт Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине 

општинске управе општине Оџаци, протекле 2018- те присуствовао је на два семинара и 

то: 

 - Семинар одржан  20.04.2018.године у Новом Саду , Жарка Зрењанина бр.2 у 

просторијама Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада под називом „ 

Спортска инспекција – теорија и пракса“,  

Циљ организовања састанка био је упознавање спортских инспектора, размена искустава, 

едукација и унапређење рада спортских инспектора са територије јединице локалне 

самоуправе. 

 `- Семинар одржан од 07-08 Децембра у Андревљу на Фрушкој Гори, на којем је 

поред едукације спортских радника и значаја медицине за остваривање врхунских 

резултата у спорту, реализован и посебан програм за спортске инспекторе и надзорнике 

над стручним радом у спорту. 

- У оквиру семинара на Андревљу одржало се и стручно саветовање под називом 

„Инспекцијски надзор и надзор над стручним радом у спорту“ између осталог спроведене 

су и стручне радионице  а учесници су били: 



-  Републички спортски инспектори, Покрајински спортски инспектори, градски и 

општински спортски инспектори, као и стручни спортски надзорници. 

- Циљ семинара био је реализација и применљивост Закона о спорту („ Сл.гласник РС“ 

10/2016.) 

 

 14). Иницијативе за измене и допуне Закона и других прописа 

 

 - На горе поменутом Семинару који је одржан од 07-08 децембра 2018. године било 

је дебате на тему примене и сврсисходности актуелног Закона о спорту и прилагођеност 

Закона у односу на Републику, Покрајину, градове и локалне самоуправе (општине). 

 

 15). Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурираности података у 

информационом систему 

 

 - Инспектор за спорт Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине 

општинске управе општине Оџаци, уноси све активности у формирану електронску базу 

података након извршеног инспекцијског надзора. 

 

 16). Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 

 

 -  Спортски инспектор у вршењу поверених послова инспекцијског надзора 

поступа у складу са Законом прописаним правима, дужностима и овлашћењима. У 

извештајном периоду није било Захтева за покретање прекршајног поступка у области 

извршавања поверених послова инспекцијског надзора. 

 

 17). Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је 

поднела инспекција. 

 

 - Предходне године није поднет ни један захтев за покретање прекршајног 

поступка, нити је поднета пријава за привредни преступ као ни кривична пријава, наиме 

као што је и предходно наведено инспектор за спорт Одељења за инспекцијске послове и 

заштиту животне средине са радом је почео 01.01.2018.године, стога нам је ова година 

била искључиво саветодавна у смислу упознавања надзираних субјеката са Законом и 

обезбеђењем услова законитог и безбедног пословања и поступања. 

 

 УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 

- Вршена је редовна размена искустава између инспекције и државних органа у циљу 

унапређења рада инспектора, спровођено је континуирано стручно усавршавање 

инспекције како би се ускладио инспекцијски надзор са Законом о инспекцијском надзору 

и квалитетно примењивао са законом о спорту у циљу проналаска бољих решења. 

 

 

 

 



 

 

 ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

 

 

- План инспекцијског надзора инспектора за спорт одељења за инспекцијске послове 

општинске управе општине Оџаци за 2018. годину није ревидиран, али је редовно 

анализиран и контролисан у складу са потребама. 

 

 

 

 С поштовањем                                                                                  Руководилац одељења 

            

    Инспектор за спорт                                                                          

       Ћуић Ненад                                                                                         

 

 


