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УВОД 

 

 

Годишњи план инспекцијског надзора спортског инспектора сачињен је у складу са 

чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18 – др. 

Закон и 95/18). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи  приказ задатака и послова спортског 

инспектора у 2022. години, непосредне примене закона и других прописа и праћење стања 

на територији Града Крушевца. 

Ступањем на снагу Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), 

инспекцијски надзор на територији јединице локалне самоуправе поверен је општинским 

односно градским 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 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, преко градског, односно општинског 

спортског инспектора, као поверени посао. 

На садржину, границе овлашћења, права и обавезе при вршењу инспекторског 

надзора од стране спортских инспектора примењују се одредбе Закона о спорту и Закона 

којим је уређен инспекцијски надзор. 

Спортски инспектор спроводи поступак инспекцијског надзора и у поступку вршења 

инспекцијског надзора има овлашћења и обавезе у складу са овим законом и законом којим 

је уређен инспекцијски надзор.  

Инспекцијски надзори и 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 листа. 

  

 

ПРАВНИ ОСНОВ  
 

1. Закон о спорту („Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) 

 

2. Закон о спречавању  насиља на спортским манифестацијама („Сл. гласник РС”, бр. 



67/2003 и 90/2007) 

 

3. Закон о спречавању допинга у спорту („Сл. гласник РС”, бр. 111/2014) 

 

4. Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС”, бр. 22/2009) 

 

5. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015 и 44/18) 

 

6. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) 

 

7. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) 

 

8. Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 

74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 

28/96 и 64/2001 и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон) 

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области 

инспекцијског надзора и процени ризика и састоји се од вишегодишњег (стратешког) плана 

инспекцијског надзора и годишњег плана инспекцијског надзора који ће бити подељен на 

месечне планове инспекцијског надзора.  

 

ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Вишегодишњи (стратешки ) план инспекцијског надзора има за циљ контролу свих 

субјеката контроле, односно организација из области спорта на територији Града Крушевца 

из надлежности градске спортске инспекције.  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Једногодишњи план је подељен на месечне планове и то: редовна контрола клубова , 

контрола организатора спортских такмичења  

 

ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ 

НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Инспекцијски надзор вршиће се на територији Града Крушевца, односно над 

организацијама у области спорта, из своје надлежности, чија су седишта на територији Града 

Крушевца. 

 

 

 

ВРСТЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

 

 Послови у оквиру инспекцијског надзора према конкретним задацима, 

практично одређују врсту надзора и у том смислу разликујемо следеће врсте иснпекцијског 

надзора : редовни, ванредни, мешовити, контролни и допунски инспекцијски надзор. 

 



 

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ 

 
 Важеће Контролне листе објављене су на званичној интернет страници 

Министарства омладине и спорта, усклађене са Правилником о ближим условима за 

обављање спортских активности и спортских делатности. 

 

 

РЕСУРСИ СПОРТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АНАЛИЗА ДОСАДАШЊЕГ 

СТАЊА 

 

           У Крушевцу спортска инспекција има једног спортског инспектора који је почео са 

радом средином септембра 2021. године. Како у претходном периоду није било 

инспекцијског надзора и претходног искуства у овој области, не постоје релевантни  подаци 

и процењен ризик рада надзираних субјеката. 

 

ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА 

ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ И 

ВРШЕЊА АКТИВНОСТИ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

 

           Планом рада предвиђена је контрола свих субјеката који обављају делатност 

спортских организација на територији Града Крушевца, а посебан акценат је на проналажењу 

субјеката који нису регистровани и предузимање мера према истим у складу са законом.  

 

                        ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Превентивно деловање спортске инспекције вршиће се: 

 

1. Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа на 

сајту Града Крушевца. 

 2. Пружањем стручне и саветодавне помоћи надзираном субјекту или лицу које има 

одређена права у надзираном субјекту.  

3. Предузимањем превентивних инспекцијских надзора. Превентивним деловањем ове 

инспекције утиче се на смањење ризика и штетних последица, као и вероватноће њиховог 

настанка.  

 

 

РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОР 

 

 На основу чињенице да на територији Града Крушевца постоји један инспектор, број 

његових радних дана, а пре свега на број организација у области спорта које су предмет 

надзора утврђен је следећи план инспекцијског надзора : 

 

1. Контрола испуњености услова за обављање спортске активности и спортске 

делатности у складу са чл. 35 Закона о спорту, ради добијања позитивног решења 

од стране инспектора за спорт. 

 

Обавезни послови у оквиру инспекцијског надзора су: 



- Сачинити налог  и обавештење надзираном субјекту о спровођењу 

инспекцијског надзора за сваку контролу; 

- По извршеној контроли благовремено сачинити записник овлашћеном лицу 

организације над којом је вршен надзор, уз предлог мера и налога, уколико је 

утврђена потреба за њиховим изрицањем; 

- Издавање решења о утврђивању испуњености услова за обављање спортске 

активности и спортске делатности; 

- Спровођење контролног инспекцијског надзора, уколико је организацији 

изречена мера или налог, по истеку рока за њихово извршење, а под законом 

прописаним условима и у току извршења мере или налога; 

- Предузимање законом прописаних мера у случају непоступања по изреченој 

мери или налогу; 

- Вођење евиденције у складу са законом. 

 

2. Контрола спортских стручњака у вези са поседовањем дозволе за рад у складу са 

чланом 28.став 4 Закона о спорту и Правилником о дозволи за рад спортских 

стручњака. 

- Сачињавање налога и обавештења надзираном субјекту о спровођењу 

инспекцијског надзора за сваку контролу; 

- Израда решења о забрани обављања стручног рада; 

- Вођење евиденције о инспекцијском надзору у складу са законом 

 

3. Инспекцијски надзор над применом члана 19. Закона о спорту, утврђивање опште 

здравствене способности за обављање спортске активности ( спортиста и 

спортских стручњака). 

- Сачињавање налога и обавештења надзираном субјекту о спровођењу 

инспекцијског надзора за сваку контролу; 

- Благовремено сачињавање и достављање записника овлашћеном лицу 

организације над којим је вршен надзор, уз предлог мера и налога, уколико је 

утврђена потреба за њиховим изрицањем; 

- Израда решења о забрани обављања стручног рада; 

- Вођење евиденције о инспекцијском надзору у складу са законом 

4. Инспекцијски надзор испуњености услова у складу са одредбом члана 49. став 5 

Закона о спорту, усклађивање књиге чланова са Правилником о књизи чланова 

удружења, друштава и савеза у области спорта. 

 

ВАНРЕДНИ, МЕШОВИТИ, КОНТРОЛНИ И ДОПУНСКИ НАДЗОР 

 

- Инспектор  ће вршити ванредни, мешовити, конролни и допунски 

иснпекцијски надзор, чији се број не може унапред одредити, благовременим 

поступањем по пријавама. 

- Приликом вршења ових надзора, инспектор је овлашћен да предузме све мере 

као и приликом вршења редовног инспекцијског надзора. 

- Инспектор је у обавези да врши надзор и предузима све потребне радње и мере  

и по службеној дужности када дође досазнања да је дошло до повреде 

одредаба Закона о спорту, а да је то у његовој надлежности. 

 

На основу наведеног инспекција планира да изврши 60 редовних инспекцијских 

надзора и 50 службених саветодавних посета, док се број ванредних инспекцијских 

надзора не може унапред предвидети. 



 

 

 

 

ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ 

 

Процењен ризик за надзиране субјекте констатоваће се на основу контролних листи. 

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
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Саветодавне посете спортским организацијама Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Редовна контрола клубова у колективним  X X X X X X X X X X X X 

Редовна контрола организатора спортских 

такмичења и манифестација 
  X  X X   X X   

 

 

 

СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР      НАЧЕЛНИК  

              Одељења за друштвене делатности 

 

     Милош Јовановић                                                                 Светлана Видановић      

 

 

    ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

         ГРАДСКЕ УПРАВЕ     

 

                                                           Весна Анђелић     


