
                                                                                                                                                                     -1- 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА          

ГРАД ЛОЗНИЦА 

Одељење за инспекцијске послове 

и ванредне ситуације 

Одсек за инспекцијске послове 

СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Број: 66-Сл./2023-08 

Датум: 24.02.2023. године 

ЛОЗНИЦА, Карађорђева број 2 

 

 

 

                       ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
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                                                       Надлежност спортске инспекције 

 

 

 

          Спортска Инспекција Градске управе града  Лознице обавља послове на примени 

закона и правилника који се односе на спортске активности и спортске делатности, односно 

обавља послове инспекцијског надзора, првенствено да се превентивним деловањем  оствари 

законитост и безбедност пословања надзираних спортских субјеката. 

           Поред тога Спортска Инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта у 

оквиру утврђених надлежности, као поверене послове од стране Министарства омладине и спорта 

Републике Србије, где доноси решења, којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези 

обављања спортских активности и спортских делатности, а ради отклањања утврђених 

незаконитости, неправилности и недостатака у раду организација у области спорта, у складу са 

законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности, 

односно делатности. 

          По потреби ова инспекција даље покреће поступке и предузима мере у оквиру 

надлежности утврђених законом. 

 

Прописи из надлежности Спортске Инспекције 

           

ЗАКОНИ: 

 

1. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. Закон и 95/2018) 

2. Закон о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

3. Закон о спорту („Сл.гл. РС“, бр. 10/2016) 

4.Закон о спречавању допинга у спорту („Сл.гл. РС“, бр. 111/2014) 
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ПРАВИЛНИЦИ: 

 

1. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортскиих делатности 

(„Сл.гл. РС“, бр. 42/2017) 

2. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Сл.гл. РС“, бр. 63/2013) 

3. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Сл.гл. РС“, бр. 7/2013) 

4. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Сл.гл. РС“, бр. 92/2011) 

5. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним 

спортским објектима („Сл.гл. РС“, бр. 55/2013) 

6. Правилник о дозволи за рад  спортских стручњака („Сл.гл. РС“, бр. 7/2013)  

7. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 

активности и учествовање на спортским такмичењима („Сл.гл. РС“, бр. 15/2012) 

8. Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта („Сл. гл. РС“, 

бр.10/2018) 

 

Извршиоци и организација 

 

                 Спортска Инспекција спроводи инспекцијски надзор на целокупном подручју града 

Лознице. 

                У извештајном периоду послове инспекцијског надзора у области спорта обављао је 

један спортски инспектор. 

                                                                            

 

                                                  Општи показатељи    
 

 Спортски инспектор је у извештајној 2022. години  отвориo укупно 119 предмета. 

 У редовном инспекцијском надзору по службеној дужности отворено је 25 предмета, при 

чему је урађенo  25 записникa. За редовне инспекцијске надзоре издато је 25  писмених налога. 

  Спортски инспектор је урадио 25 писмених  обавештења, којим је благовремено обавестио 

странке о предстојећим инспекцијским надзорима. У редовним инспекцијским надзорима 

попуњено је и примењено је 25 контролних  листа (КЛ. Број 07 – СПОРТИСТИ), које су саставни 

део записника. 

    За сваки предмет у редовном инспекцијском надзору Спортске Инспекције урађене су 

писмене службене белешке, које се односе на приступ бази података у регистру спортских 

субјеката Агенције за привредне регистре (АПР), а на основу чега је  урађено 25 писмених 

службених белешки од стране спортског инспектора. 

    Поводом захтева странака отворена су  два предмета, поводом чега су урађена два 

записника и донета два решења од стране спортског иинспектора,  на која није било изјављених 

жалби. 

    Поред тога је извршено 92 саветодавне службене посете, у облику превентивног деловања 

Спортске Инспекције код надзираних субјеката из области спорта, где је урађено 92 писмене 

службене белешке и отворено 92 предмета из те области.      

    На акте у наведеним предметима Спортске Инспекције у извештајном периоду, није 

изјављена ниједна жалба другостепеном органу - Министарству омладине и спорта Републике 

Србије. 

      У извештајном периоду је био и већи број усмених и писмених интервенција и 

обавештења и објашњења странкама, које су решене без покретања управног поступка. 

      Са републичким спортским инспекторима у Министарству омладине и спорта Републике 

Србије је било повремених консултација и размене информација.  
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Показатељи делотворности 

 

            1. Превентивно деловање и обавештавање јавности 

  

 Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно 

деловање, што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и 

саветодавне помоћи заинтересованим лицима, као и објављивање важећих прописа, на интернет 

страници Градске управе града Лознице, а за доступност широј јавности. 

Спортска Инспекција је у законском року, у новембру месецу 2022. године,  на интернет 

страници Градске управе града Лозница, објавила годишњи план и контролне листе по којима 

поступа у вршењу инспекцијског надзора. 

 На предлог годишњег плана инспекцијског надзора Спортске Инспекције Градске управе 

града Лозница за 2023. годину, достављен у писменој форми а сходно чл. 10. и 12. Став 11. Закона 

о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС“, 36/15, 44/18 – др закон  и 95/18), Министарство 

омладине и спорта Републике Србије дало је позитивно мишљење својим актом број: 66-00-

28/2022-01, од 29. новембра 2022. године. 

 

                                                                           

2.Усклађеност пословања и поступања са Законом и прописима које се мери контролним 

листама                   
 

               У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво 

усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама 

задовољавајући. 

 

3. Нерегистровани субјекти и предузете мере 

 

               Инспекцијским надзором у извештајном периоду нису откривени спортски субјекти који 

нису регистровани у Агенцији за привреднне регистре, због чега није било потребе за 

предузимање мера из надлежности Спортске Инспекције. 

 

4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора 

 

               У 2022. години извршено је 27 редовних инспекцијских надзора, где је од стране 

спортског  инспектора уручено 25 писмених обавештења и 25 писмениха налога за инспекцијски 

надзор, и сачињено је 25 записника и 25 контролних  листа.  

                Два предмета Спортске Инспекције су била на основу захтева странака, после којих су 

урађена два решенња, на која није било жалбе.  

                У 2022. години није било захтева за ванредне инспекцијске надзоре, а ни потребе за 

истим.  

 

5. Координација инспекцијског надзора 
 

                            У извештајном периоду није било заједничких координираних акција са  другим градским 

инспекцијама,  Комуналном Милицијом и  представницима Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије. Повремено је било потребе за сарадњом са републичким спортским 

инспекторима у Министарству омладине и спорта Републике Србије у смислу консултација 

и објашњења. 
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6, Ресурси 

 

                
 Послове инспекцијског надзора у области спорта обављао је један спортски инспектор. 

Обзиром да  спортски инспектор обавља послове на целокупној територији града Лознице  за 

боље резултате у раду неопходно је поред боље опремљености за рад и једно службено возило, 

да би се благовремено стигло на заказане инспекцијске прегледе до свих спортских субјеката. 

                 

 

7. Придржавање рокова за поступање 

  

Обзиром да је Закон о инспекцијском надзору прописао предузимање хитних мера у 

законом предвиђеним ситуацијама, спортски инспектор ће у таквим случајевима поступати у 

најкраћем року и предузимати мере из своје надлежности.. 

             Управне радње и управне мере се предузимају и доносе благовремено у законским роковима, а 

исти поступак ће и даље бити заступљен у раду спортске инспекције. 

 

 

 

                                                                          

 

 8. Законитост управних аката                                                                                  

 

               Спроводећи одредбе Закона о инспекцијском надзору и Закона о спорту, приликом сваког 

редовног инспекцијског надзора, спортски инспектор је надзираном субјекту благовремено упутио 

обавештење о предстојећем инспекцијском надзору, а на почетку самог инспекцијског надзора 

уручио налог за инспекцијски надзор,  урадио контролну листу и сачинио записник, где је после 

обостраног потписивања уручио надзираном субјекту по један примерак записника и контролне 

листе као саставног дела записника. 

Надзирани субјекти нису имали ниједну примедбу на рад спортске инспекције у 2022. 

години. 

У случају ванредног поступања по представци спортски инспектор обавештава подносиоца 

представке о исходу поступка. 

На акте донете од стране спортске инспекције у 2022. години није изјављена ниједна жалба 

другостепеном органу – Министарству омладине и спорта Републике Србије. 

 

9. Притужбе на рад инспекције 

 

У 2022. години није било никаквих притужби надзираних а ни других субјеката на рад 

спортског  инспектора. 

  

10. Обука запослених 

 

               Спортски инспектор у 2022. години није имао обуке и семинаре, а мислим да није ни било 

потребе за истим, обзиром да је исто било детаљно заступљено у претходној години. 
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11. Информациони систем 

 

 

 

 Спортски инспектор за потребе инспекцијског надзора користи базу података од Агенције 

за привредне регистре (АПР) и базу података формирану на основу инспекцијских надзора у 

претходном периоду.  За потребе увида у стање о досадашњем раду, спортски инспектор води 

интерну евиденцију података о инспекцијским надзорима. 

 
12. Извршни поступак  

 

   Спортски инспектор у 2022. години није имао ниједно решење о дозволи извршења, 

обзиром да су све наложене мере ове инспекције извршене у датим роковима и да за истим није 

било потребе. 

 

13. Прекршајни поступак 

 

 Обзиром да спортски инспектор у складу са Законом о инспекцијском надзору, посебан 

значај даје превентивним мерама у инспекцијском раду и обзиром да су налагане мере у 

поступцима ове инспекције извршаване у датим роковима, у 2022. години није било основа за 

покретање прекршајних и других поступака. 

 

 

 

 

                                                                               
 

14. Област извршавања поверених послова 

 

 У вези обављања поверених послова од Министарства омладине и спорта Републике 

Србије, спортски инспектор је имао повремене контакте са републичким спортским инспекторима, 

у смислу консултације и информисања  око спорних питања.                                                                

 

 У извештајном периоду није било никаквих примедби на рад спортског инспектора. 

 

Напомене 

 

              Примена новог Закона о инспекцијском надзору захтева детаљнији и свеобухватнији рад 

инспектора. Приоритет се ставља на превентивни рад са надзираним субјектима. 

  Пре извршеног инспекцијског надзора инспектор је обавезан да надзираном субјекту 

достави писмено обавештење, најмање три дана пре почетка инспекцијског надзора и истовремно 

га обвештава о датуму и времену инспекцијског надзора, која ће област бити предмет надзора, коју 

документацију  да припреми, као и обавештење о контролној листи која ће бити примењена. 

              Поступак инспекцијског надзора почиње уручењем надзираном субјекту писменог налога 

о инспекцијском надзору. Приликом редовног инспекцијског надзора сачињава се записник у три 

примерка, који се састоји од три стране. Као саставни део инспекцијског надзора поред записника 

попуњава се једна од  контролних листа, које су различитог обима и садржаја и од свега наведеног 

по један примерак после обостраног потписивања се доставља надзираном субјекту. 
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Претходно наведено захтева детаљну припрему инспектора за редован инспекцијски надзор и 

садржи  више формалних ствари, што  захтева доста времена, и знатно успорава вршење 

инспекцијског надзора. Због истог би се требао сам поступак надзора додатно поједноставити. 

                              Уколико инспектор у вршењу надзора утврди неправилности у раду надзираног субјекта 

не доноси одмах решење, већ на записнику налаже мере за отклањање неправилности. Уколико 

надзирани субјект не поступи по налогу инспектора у остављеном року, инспектор тек тада доноси 

решење. Ако  се код надзираног субјекта не утврде неправилности, то се констатује записнички   и 

у том случају се не доноси акт о обустави поступка. 

                 Обзиром на све наведено, а што је у складу са новим Законом о инспекцијском надзору, 

који прописује такав начин рада и посебан значај и приоритет у раду даје превентивном деловању, 

логично је да ће се драстично смањити број решења, прекршајних налога и сличних мера, у односу 

на претходни период рада, пре доношења новог Закона о инспекцијском надзору и његове 

примене у раду. 

                Спортски инспектор у свом раду води интерну евиденцију о инспекцијским надзорима. 

                             Све претходно наведено доста усложњава рад инспектора, знатно повећава обим  послова 

и већи утрошак материјала, и захтева много више времена за припрему инспектора за редовни 

инспекцијски надзор и поступак рада на терену.   

                       Обзиром да послове инспекцијског надзора у области спорта обавља један спортски 

инспектор на целокупној територији града Лознице, за боље резултате у раду и остваривање 

годишњег плана рада, потребно је да поред боље опремљености за рад, спортски инспектор 

на располагању има  једно службено возило (које најчешће недостаје, а неопходно је у раду 

током целе године), да би се на време стигло на све заказане инспекцијске надзоре до свих 

спортских субјеката, а посебно у такмичарским периодима сезоне када су спортски субјекти 

активни. 

 

                                                                                                                             

                                                                                                               СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР  

                                                                                                                               

                                                                                                                      Драган Карајчић                                                                         

                                                                                             


