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1. УВОД 

 
 

 
            План рада има за циљ унапређење рада инспектора за спорт у спровођењу инспекцијских 
надзора на територији града Лознице за период јануар – децембар 2020. године  и донет је на 
основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС”, број 36/15). 
            Годишњи план инспекцијског надзора садржи приказ задатака и послова спортске 
инспекције у 2020. години и сачињен је ради праћења стања у области спорта на територији 
града Лознице. 
            Предности израде годишњег плана, огледају се у следећем: праћењу квалитета спорта, 
прикупљању података за вођење и ажурирање локалног регистра у области спорта, 
квалитетнијој изради извештаја и пружању информација становништву о спроведеним 
активностима и подизању свести  о значају спорта на територији Града Лознице. 
 
. 
 2. ЦИЉЕВИ       
 

 
 
            Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су: примена закона и других прописа и  
планираних мера и превентивног деловања инспекције, као и други елементи од значаја за 
планирање и вршење инспекцијског надзора. 
            Општи циљ овог Плана је законитост и безбедност пословања и поступања надзираних 
субјеката у области  примене прописа утврђених Законом о спорту и вршење инспекцијског 
надзора и праћење и унапређивање стања у области спорта. 
            Посебан циљ у области законитости и безбедности у спорту се постиже превентивним 
мерама,  надзором и контролом њиховог спровођења и отклањања штетних утицаја или њиховог 
свођења на најмању могућу меру. 

                                          
 
3. ПРАВНИ ОСНОВ:  
 - ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА – 
 
 
- Закон о спорту („Сл. гласник РС“, број 10/2016); 
- Закон о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС”, број 36/15 и 44/2018-др. Закон и 95/2018); 
- Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник СРЈ”, број 18/2016 ); 
- Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 
(Службени гласник РС“ , број 42/17); 
- Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта („Сл.гл. РС“, бр. 
8/2018) 
- Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 
активности и учествовање на спортским такмичењима („Сл.гл. РС“, бр. 15/2012) 
- Правилник о дозволии за рад спортских стручњака („Сл.гл. РС“, бр.7/2013) 
- Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Сл.гл. РС“, бр. 92/2011) 
 
 



 
 
4. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА 
 
 
    План рада ће се заснивати на стицању искуства инспектора и формирању базе података  на 
основу рада и контрола у претходном периоду. 
      План инспекцијског надзора се заснива на припреми и спровођењу инспекцијског надзора, 
планирању и усавршавању рада у складу са законским прописима, односно спровођењу 
редовних, ванредних, допунских и канцеларијских надзора у области спорта. 
 
 
 
 5. НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКОГ ИНСПЕКТОРА 
 
 
     Непланиране активности могу да настану  по представкама грађана, захтевима надзираних 
субјеката, сазнањима о нерегистрованим субјектима и слично.  
 
 
 
   6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
       У ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 
        Спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, у виду превентивних 
деловања, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања 
спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или 
одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера,  
потребних ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду 
организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани 
обављања одређене спортске активности односно делатности. Поред тога ова инспекција 
покреће поступке и предузима и друге мере из надлежности утврђене Законом. 
 
             
 
 
      НАПОМЕНА: 
 
 
      Инспекцијски надзор на територији града Лознице обавља један спортски инспектор са 
високом стручном спремом. 
 
 
 
 
 
            
 



 
 
    7.  ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
 
         Превентивно деловање спортске инспекције вршиће се: 
  
 
1. Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа на сајту 
Одељења за инспекцијске послове. 
 
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. 
 
 
      8. ПРИПРЕМА И ИЗВРШАВАЊЕ ОСТАЛИХ РЕДОВНИХ ПОСЛОВА 
          У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 
          Припрема инспекцијског надзора вршиће се координацијом рада у оквиру Одељења за 
инспекцијске послове. Остали редовни послови у оквиру инспекцијског надзора су поред 
осталог и: отварање предмета, праћење рокова за извршење решења и друге техничке припреме. 
 
 
       9. ОБУКА, ОСПОСОБЉАВАЊЕ, СЕМИНАРИ, ЕДУКАЦИЈЕ У ВРШЕЊУ 
           ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ 
           НАДЗОРУ 
 
 
           Ради ефикаснијег обављања инспекцијског надзора неопходна је припрема, планирање и 
оспособљавање инспектора из области спорта, као и праћење иновација, норми и стандарда у 
области инспекцијског надзора у складу са Законом о инспекцијском надзору и Законом о 
спорту. 
 
 
         10.  ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 
Р.бр.   Циљ плана рада                      Надлежност                          Рок за                        Прописи 
           (шта се жели постићи)                                                          обављање 
                                                                                                            активности 
__________________________________________________________________________________ 
_1___________2_____________________3_____________________4________________5_______ 
                 



             
1.        Спровођење Закона                   Спортска                           Континуирано и         Закон и 
           о спорту                                      инспекција                        по потреби                  Правилници  
           (инспекцијски надзор на  
           терену и сарадња са  
           другим инспекцијама и 
           правосудним органима) 
 
2.        Предузимање мера и                  Спортска                            Континуирано и       Закон и 
           контрола спортских                    инспекција                        по потреби,               Правилници 
           организација и удружења                                                      временски рок 
           (контрола документације                                                      назначен у  
            за надзирану спортску                                                          решењу 
            делатност) 
 
3.        Спровођење Закона и                 Спортска                           Континуирано и        Закон и 
           Правилника                                 инспекција                        по потреби,                Правилници 
                                                                                                            временски рок      
                                                                                                            назначен у 
                                                                                                            решењу 

 
4.        Инспекцијски надзор над             Спортска                        Континуирано и         Закон и  
           применом чл.19 Закона о             инспекција                     по потреби,                 Правилници 
           спорту, утврђивање опште                                                    
           здравствене способности                                                      
           за обављање спортских                                                         
           активности (спортиста и 
           спортских стручњака) 
  
 
5.         Дозволе за рад                                Спортска                       Континуирано и        Закон и           
            спортских стручњака                     инспекција                   по потреби,                Правилници 
            и стручњака у спорту                                                             
            (испуњеност услова)                                                              
                                                                                                             
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
1__________2______________________3______________________4_______________5______ 
 
6.      Предузимање                                Спортска                           Континуирано        Закон и 
         активности на повећању              инспекција                                                        Правилници 
         учешћа деце, младих, 
         жена и особа са 
         инвалидитетом у 
         спортским активностима, 
         омасовљавање женских  
         спортских организација 



         и давање равноправног 
         значаја женама и  
         особама са 
         инвалидитетом у спорту 
 
 
7.     Припрема и спровођење                Спортска                          Континуирано       Закон и 
        инспекцијских надзора и               инспекција                                                      Правилници 
        планирање и                                                                                                                
        усклађивање рада                                                                                                       
        инспектора у складу са                                                                                              
        законским прописима          
 
 
8.     Спровођење редовних,                    Спортска                          Континуирано       Закон о 
        ванредних,допунских                     инспекција                                                      инспекцијском  
        и канцеларијских                                                                                                       надзору 
        инспекцијских надзора 
        у области спорта (у 
        складу са Годишњим 
        планом инспекцијског 
        надзора) 
 
9.     Обрада и анализа                            Спортска                           Континуирано     Закон и 
        података о обављеном                    инспекција                                                     Правилници 
        инспекцијском надзору 
       (број записника, решења, 
       прекршајних налога и сл.)    
 
10.  Обука,оспособљавање                     Спортска                           Континуирано      Закон и 
       семинари,едукација у                       инспекција                                                      Правилници 
       вршењу инспекцијског 
       надзора и примена 
       Закона о спорту  
       (планирање и оставрење) 
 
11.  Припрема и извршавање                  Спортска                           Континуирано      Закон и 
       осталих редовних послова                инспекција                                                      Правилници 
_______________________________________________________________________________ 
__1________2_____________________3________________________4_____________5______ 
 
       у оквиру инспекцијског 
       надзора (отварање 
       предмета и праћење  
       рока извршења истог и сл.) 
 
12.   Превентивно деловање                   Спортска                            Континуирано        Закон и 
        инспекције                                        инспекција                                                         Правилници 
        (утиче на смањењe  



        ризика и штетних последица) 
 
     11. ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 
 
           Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2020. годину Одељења за 
инспекцијске послове вршиће се на основу инспекцијског надзора у наведеним областима, 
односно на основу анализе стања у вршењу инспекцијског надзора, као и на основу 
информација и добијених података од других инспекција и до сада обрађених контролних листа. 
 
             Процена ризика ће се вршити у току припреме плана инспекцијског надзора, пре 
инспекцијског надзора и у току инспекцијског надзора, како би се уједно и надзирани субјекти 
упознали са системом процене ризика (критичан, висок, средњи, низак и незнатан ризик).   
 
 
      12. ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
 
            Спортска инспекција ће најкасније до 01.03.2020. године сачинити и објавити извештај о 
раду у 2019. години.  
 
 
     13. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 
 
 За унапређење квалитета рада спортског инспектора потребно је обезбедити: 
 
 
- неопходна средстава за рад инспекције на терену; 
- побољшање материјалног положаја инспектора; 
- службено возило (ова инспекција не поседује службено возило што отежава спровођење плана 
инспекцијског надзора); 
- обавезну обуку која ће омогућити ефикасније извршавање садашњих и будућих послова из 
области спорта;   
- формирање јединствене базе података. 
 
 Потребно је стално унапређење квалитета рада спортског инспектора на промовисању 
значаја спорта и омогућити услове за додатну едукацију инспектора, као и информисање 
јавности о значају и резултатима сталног унапређења рада, у циљу унапређења квалитета свих 
категорија спорта.   
 
 
 
     14. ЗАВРШНИ ДЕО 
 
 
            Градска управа града Лознице, Одељење за инспекцијске послове – спортска инспекција 
задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину.  



 Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину ће се редовно ажурирати и 
контролисати у складу са потребама. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР 
 
                                                                                                                 _________________________ 
                                                                                                                           Драган Карајчић 
 
 
 
                                                                         
 
                    


