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Контролна листа 04: ПРОСТОР односно СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И СПОРТСКА ОПРЕМА – 
члан 35.(став 1 тачка 3) ЗОС 

 
Врсте инспекцијског надзора 
 

1. редовни                                        3.    допунски 
 

2. ванредни                                      4.    контролни 
 

Почетак инспекцијског 
надзора 
 
Датум: 
 
Време: 

Пословно име надзираног субјекта 
 
 
 
Адреса седишта надзираног субјекта 
 
Поштански број Место 

Телефон Факс e-mail 

Решење АПР /број и датум/ 

Матични број ПИБ Шифра дел. 

Одговорно лице/лице за заступање и представљање: 
 
 
Назив/ознака огранка надзираног субјекта у коме се врши инспекцијски надзор 
 
 
 
 
Адреса огранка надзираног субјекта у коме се врши инспекцијски надзор 
 
 
Поштански број Место 

Телефон Факс e-mail 

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору 
 
 
 
 
Питање   Одговор 

А-УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА (ОБЈЕКТА) 
1. Да ли постоји спортски објекат, односно простор за припреме 
(тренинг) и вежбање спортиста у току целе године (са основним 
просторијама, односно површинама за извођење једне или више 
спортских активности, пратећим простором, инсталацијама и 
одговарајућом техничком опремом) који испуњава услове 
утврђене спортским правилима ННГСС, у зависности од врсте 
и нивоа спортских активности? 

 да-2  не-0 



2. Да ли постоји спортски објекат за организовање 
спортских  такмичења, уколико се организација бави 
таквом спортском делатношћу, који испуњава услове 
утврђене спортским правилима ННГСС и међународног 
гранског спортског савеза, у зависности од врсте и нивоа 
такмичења? 

 да-2  не-0 

3. Да ли организација поседује пословну просторију 
(канцеларију) – седиште организације, најмање површине 
од 6м квадратних метара (за једног корисника простора) са 
пратећим тоалетом, с тим да пословни простор спортске 
организације која се такмичи у националном рангу 
такмичења и професионалном спортском такмичењу и 
националног спортског савеза мора бити површине од 
најмање 15м кавадратних (за једног корисника) ? 

 да-2  не-0 

4. Какав је правни основ објекта који користи спортска организација ? 

       
  

Власништво:   да  не 

Друго:   да  не 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ( из Питања 1.,2. и 3.) ЗА ОБАВЉАЊЕ 
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ : 

5. Да ли основне просторије и пратећи простор испуњавају 
опште услове (санитарно-хигијенске, противпожарне и др.) ? 

 да-2  не-0 

6. Да ли димензије омогућавају да се на том спортском 
објекту несметано одвија најмање једна спортска активност, 
у зависности од тога да ли је у питању тренинг или 
такмичење, с тим да простор намењен само спортском 
обучавању или развоју физичких способности не може бити 
мањи од 4x4, висине 2,60м, за пoкривени простор, односно 
1x20 метара за отворени простор?                                              

 да-2  не-0 

 Делимично-1 

7. Да ли је подлога терена на коме се обавља спортска 
активност од материјала прописаног спортским правилима;     

 да-2  не-0 

8. Да ли спортски објекат поседује гардеробу, с тим да 
женска гардероба буде одвојена од мушке, односно најмање 
две гардеробе ако се на спортском објекту организује 
такмичење?                                                                                     

 да-2  не-0 

 Делимично -1 

9. Да ли спортски објекат поседује тоалет и купатило, са по 
једним местом односно тушем на сваких 20 корисника истог 
пола                                                           

 да-2  не-0 

10. Да ли спортски објекат поседује просторију за спортску 
опрему, одговарајуће величине?                                                    

 да-2  не-0 

11. Да ли спортски објекат поседује гледалишни простор од 
најмање 100 места уколико се на спортском објекту 
организује такмичење ?                                           

 да-2  не-0 

12. Да ли спортски објекат поседује прикључке за водоводну 
и електричну мрежу?                                                                      

 да-2  не-0 

13. Да ли спортски објекат поседује противпожарни апарат ?   да-2  не-0 

14. Да ли спортски објекат поседује комплетан прибор и 
средства за пружање прве помоћи?                                               

 да-2  не-0 



15. Да ли спортски објекат поседује инсталације за 
равномерно осветљавање затворених делова објекта где се 
одвија спортска активност, које емитују светлост јачине 150 
лукса на висини од 1 метра од пода (тла) на начин којим се 
онемогућава стварање сенки, треперење и блесак, уколико 
се на спортском објектру спортске активности обављају по 
мраку?                                                                                              

 да-2  не-0 

 Делимично -1 

16. Да ли спортски објекат поседује инсталације и 
капацитете грејних тела које омогућавају да се температура 
у сали са пратећим просторијама прилагоди потребама 
обављања спортских активности, с тим да температура у 
простору за вежбање, гардероби и купатилу на сме бити 
нижа од 21 степен целзијуса?                                                        

 да-2  не-0 

17. Да ли спортски објекат поседује инсталације филтерског 
постројења у базенима и инсталације за загревање воде које 
обезбеђују температуру најмање 23 степена целзијуса?             

 да-2  не-0 

18. Да ли спортски објекат има постављена најмање 3 
јарбола на којима ће истицати заставе, уколико се на 
сортском објекту организује такмичење?         

 да-2  не-0 

ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ ОБЈЕКАТ (из питања 2.)  МОРА ДА 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 

19. Да ли спортски објекат има с е р т и ф и к а т  који  издаје 
менаџер за безбедност надлежног националног спортског 
савеза ?                                                             

 да-2  не-0 

20. Да ли постоје б е з б е д о с н и   у с л о в и – прописује 
Правилник о ближим условима за обављање спортских 
активности и делатности  
„Сл. гласник РС”, број 17/13 ?                                                       

 да-2  не-0 

21. Да ли постоји најмање 1 соба за прву помоћ и негу 
гледалаца уз обавезно постављене на самом објекту јасно 
видљиве ознаке које омогућавају лак и брз долазак до собе 
за прву помоћ ?    

 да-2  не-0 

Соба за прву помоћ мора да  испуњава следеће услове: 
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  

Одговарајућу површину:  да-2  не-0 

Локација –лак долазак 
повређених и 
амбулантних возила: 

 да-2  не-0 

Врата и ходници-довољно 
широки: 

 да-2  не-0 

Осветљење, вентилација, 
уређаји за грејање-у 
оптималном стању: 

 да-2  не-0 

Електричне прикључке, 
уређаји за топлу и хладну 
воду, санитарне 
просторије: 

 да-2  не-0 

Боца за кисеоник и маска:  да-2  не-0 

Апарат за мерење 
притиска: 

 да-2  не-0 

Стаклени ормар за лекове 
и мед. материјал: 

 да-2  не-0 

1 кревет – минимум:  да-2  не-0 

2 носила – минимум:  да-2  не-0 

Телефон:  да-2  не-0 



21. Да ли је објекат тако припремљен - да је гледаоцима са 
инвалидитетом омогућено да посматрају такмичење на 
приближно истом нивоу као и остали присутни на 
спортском објекту? 

 да-2  не-0 

Обавезни услови за гледаоце са инвлидитетом: 
       
                   
  
       
  

Засебна улазна капија са 
рампом: 

 да-2  не-0 

Смештај за пратиоце:  да-2  не-0 

Места са неометаним 
прегледом терена и то на 
сваких 3.000 седишта 5 
места минимум: 

 да-2  не-0 

Б-УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ 
21. Да ли су лопте, тренерке, десови, справе, уређаје и друге 
спортски реквизити за опремање и активности спортиста, у 
складу са спортским правилима ННГСС?                                    

 да-2  не-0 

                               Атестирани :  да-2  не-0 

Канцеларијска опрема 

   
 
       
  

Сто, столица, орман на 
закључавање, телефон 
(фиксни или мобилни): 

 да-2  не-0 

Испуњени услови према 
правилима ННГСС 

 да-2  не-0 

Канцеларијска опрема за организације које учествују у сениорској конкуренцији у највишем 
националном рангу такмичења и национални спортски савези : 
 Факс, компјутер, штампач 

и интернет веза: 
 да-2  не-0 

В-УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА УЧЕСТВУЈЕ У СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
       
                        
  

Јасно разграничен рад са 
спортистима од обављања 
других спортских 
делатности : 

 да-2  не-0 

Безбедност спортиста и 
других учесника:    

 да-2  не-0 

Испуњени услови према 
правилима ННГСС 

 да-2  не-0 

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ ТАКМИЧИ У НАЦИОНАЛНОМ СТЕПЕНУ ТАКМИЧЕЊА 
(додатно): 
22. Да ли организација  има екипе млађих селекција  да-2  не-0 

     Број :  

Писани четоворогодишњи 
програм развоја 
омладинског спорта: 

 да-2  не-0 

Одобрен од ННГСС:  да-2  не-0 

Датум одобрења:  да-2  не-0 

23. Да ли организација  има формиран секретаријат спортске 
организације 

 да-2  не-0 

24. Програм развоја омладинског спорта – обавезна садржина 

 Циљеви и страгетија:  да-2  не-0 

Организација омл. спорта 
(шема/тела/органи за рад): 

 да-2  не-0 

Инфраструктура на 
располагању: 

 да-2  не-0 



Финансијска средства:  да-2  не-0 

Медицинска заштита за 
младе спортисте: 

 да-2  не-0 

Програм спортског 
усавршавања: 

 да-2  не-0 

Поступак анализе и 
добијања повратних 
информација: 

 да-2  не-0 

Ангажована лица / 
минимум квалификација 
за свако: 

 да-2  не-0 

Мере подршке обавезном 
школском образовању 
младих спортиста: 

 да-2  не-0 

Важи за све спортске организације 
 Обезбеђено стално 

медицинско праћење свих 
регистрованих спортиста: 

 да-2  не-0 

ННГСС:  да-2  не-0 

Радни дани:  да-2  не-0 

Радно време:  да-2  не-0 
Г-УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

(САМО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА) 
25. Да ли је ревидирани финансијски извештај поднет 
ННГСС пре почетка такмичења 

 да-2  не-0 

26. Да ли има довољно новчаних средстава пре почетка 
такмичења -пословни рачун  

 да-2  не-0 

ОРГАНИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ: 
27. Да ли је статутом одређен број чланова спортског 
удружења који могу захтевати добијање информациј о 
активностима и делатностима удружења и његовом 
финансијском пословању: 

 да-2  не-0 

Назив органа у организацији: 
         

 

Број чланова:  

Датум одржавања 
последње седнице 
скупштине: 

 

28. Да ли лице за заступање и представљање испуњава све 
услове прописане чл. 33. Закона о спорту: 

 да-2  не-0 

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ: 
     
     
     

Да ли су вршене:    да  не 

Навести које промене 
су вршене: 

 

Решење АПР:  да  не 

Број решења АПР:  

Датум доношења 
решења АПР: 

 

                                                                                     УКУПНО ПОЕНА/БОДОВА:  
 
 
 



Степен ризика Број поена/бодова 

Незнатан 119 – 132 
Низак 103 – 118 

Средњи 88 – 102 
Висок 73 – 87 

Критичан мање од 72  
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са 
собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине 
ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у 
повољнији положај. 
 
 
 

 
             ИНСПЕКТОР                            ПРИСУТНО ЛИЦЕ    
 
_________________________                     _________________________�
 


