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1. УВОД 

 

Годишњи план инспекцијског надзора спортске инспеккције сачињен је у складу са 

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

и 95/18). 

Годишњи план инспекцисјког надзора садржи општи приказ задатака и послова 

спортске инспекције у 2023. години, непосредне примене закона и других прописа и 

праћење стања на територији града Ужица. 

С обзиром да инспекција за спорт тек почиње са радом на територији града Ужица 

у изради овог плана нисмо се могли ослонити на претходна искуства везана за територију 

града Ужица већ је израђен на основу консултација са колегама из других локалних 

самоуправа распоређеним на пословима спортског инспектора. 

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

инспекцијски надзор је , за разлику од решења претходним Законом, предвиђен само над 

радом спортских клубова. Овај посао поверен је надлежном органу града Ужица. 

Правна и физичка лица која обављају спортске активности и спортске делатности 

дужна су да омогуће спортском инспектору обављање инспекцијског надзора , да на његов 

захтев благовремено достављају потпуне и тачне податке, да на његово тражење пруже 

усмено или писано изјашњењео чињеницама и доказима који су изнети или утврђени у 

поступку инспекцијског надзора, да и да поступе по другим захтевима спортског 

инспектора. 

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

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

инспекцијском надзору. 

 Откривање незаконитости у раду надзираног субјекта, која је кажњива према 

закону или другом пропису, омогућава спортском инспектору да надлежном органу 

поднесе кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање 

прекршајног поступка, односно издаје захтев за покретање прекршајног поступка, у складу 

са законом. 

Инспекцијски надзори и службен контроле спроводиће се употребом метода и 

техника које су прописане законским и подзаконским актима који су основ за поступање 

инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа. 

 

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. 

План инспекцијског надзора спортске инспекције усмерен ја ка остварењу  

наведених циљева. 
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3. ПРАВНИ ОСНОВ: 

- ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА - 

 
 

1. Закон о спорту („Сл. Гласник РС“ бр.10/2016) 

2. Закон о спречавању допинга у спорту („Сл. Гласник РС“ Бр.111/2014) 

3. Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018 - други 

закон и 95/2018) 

4. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018) 

5. Правилник о изменама Правилника о спортским гранама и областима спорта у РС и 

спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Сл. Гласник РС“ 

бр.10/16) 

6. Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и 

пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у спорту („Сл. Гласник 

РС“ бр.10/16) 

7. Правилник о спортским гранама и областима спорта у РС и спортским дисциплинама у 

оквиру спортских грана и области спорта („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) и Закон о Влади 

(„Сл. Гласник РС“ бр.55/05, 71/05, исправка 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, УС 72/12, 7/14 – 

УС 44/14) 

8. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за РС („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) 

9. Правилник о националној категоризацији спортиста („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) 

10. Правилник о ближим условима у обављању спортских активности и спортских 

делатности („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) 

11. Правилник о измени Правилника о спортским гранама и области спорта у РС и 

спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Сл. Гласник РС“ 

бр.10/16) и Закон о Влади („Сл. Гласник РС“ бр.55/05, 71/05, исправка 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12, УС 72/12, 7/14 – УС 44/14) 

12. Правилник о националним евиденцијама у области спорта („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) 

13. Правилник о изменама и допунама Правилника о спортским гранама и областима 

спорта у РС и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта 

(„Сл. Гласник РС“ бр.10/16) 

14. Правилник о надлежним спортским савезима за спортске гране и области спорта у РС 

(„Сл. Гласник РС“ бр.10/16) 

15. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес 

у области спорта („Сл. Гласник РС“ бр.10/16) и Закон о Влади („Сл. Гласник РС“ 

бр.55/05, 71/05, исправка 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, УС 72/12, 7/14 – УС 44/14) 

16. Правилник о условима за обављање спортских делатности („Сл. Гласник РС“ бр.24/11) 

17. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у 

спорту („Сл. Гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 – др.закон) 

18. Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, 

организација и предузетника у области спорта ( „ Сл. Гласник РС“ бр.10/16 

19. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора („Сл. 

Гласник РС“ бр.24/11) 
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20. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања(„Сл. Гласник РС“ бр.24/11 и 

99/11 – др.закон) 

21. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака („Сл. Гласник РС“ 

бр.24/11 и 99/11 – др.закон) 

22.  Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Сл. Гласник РС“ 

бр.24/11 и 99/11 – др.закон) 

23. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Сл. Гласник РС“ бр.24/11) 

24. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављање спортских активности 

у јавним спортским објектима („Сл. Гласник РС“ бр.24/11) 

25. Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве 

оспособљавањем у области спорта („Сл. Гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 – др.закон) 

26. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Сл. Гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 – 

др.закон) 

27. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирања врхунских 

спортиста, аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским 

спортистима са посебним заслугама („Сл. Гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 – др.закон) 

 

 

 4. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ 

КОНТРОЛА 
 

План рада ће се заснивати на стицању искуства инспектора и формирању базе 

података која ће бити коришћена у наредном 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 НСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор 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 и 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. 

Инспекцијски надзор може се јавити у више облика: 
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  Редовни инспекцијски надзор  врши се према плану инспекцијског надзора, који је 

заснован на утврђеном стању у области примене закона о спорту, и прописа донетих на 

основу овог закона,и процени ризика.редован инспекцијски надзор је правило. 

Ванредни инспекцијски надзор обухвата надзор над спровођењем Закона о спорту и 

прописа донетих на основу овог закона , када спортски инспектор поступа по захтеву 

надзираног субјекта и пријавама физичких  и правних лица која сматрају да је одређеним 

радњама или актима дошло до повреде закона. 

Ванредни инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити 

утврђујући,који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова или 

потврђујући, који се врши када надзирани субјект поднесе захтев да се потврди законитост 

поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене обавезе. 

Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као и редован и ванредан 

надзор код истог надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног инспекцијског 

надзора делимично или у целости поклапају или су повезани. 

Контролни инспекцијски надзор обухвата проверу извршења и примене мера и 

налога изречених од стране спортског инспектора у вршењу редовног и ванредног 

инспекцијског надзора. 

Допунски инспекцијски надзор врши се , по службеној дужности или поводом 

захтева надзираног субјекта , ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски 

надзор,а које нису утврђене у редовном, ванредном, мешовитом или контролном 

инспекцијском надзору. 

Може бити инициран и примедбама надзираног субјекта на записник о 

инспекцијском надзору. 

Рад инспекције за спорт на територији града Ужица у 2023. години биће заснован 

пре свега на обавештавању субјеката надзора (спортских колектива и удружења) о почетку 

рада инспекције у нашем граду као и саветодавним посетама субјектима надзора са циљем 

њиховог упознавања са обавезама које проистичу из Закона о спорту и подзаконских аката 

везаних за обављање делатности у области спорта. 

 

 7. ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

                 Превентивно деловање спортске инспекције вршиће се: 

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

сајту града Ужица. 

 
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. Као што је претходно већ наведено, рад 

спортске инспекције у 2023. години биће првенствено заснован на саветодавним посетама 

и упознавању спортских колектива са законским обавезама па се може рећи да ће у 
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наредном периоду акценат у раду инспекције бити стављен управо на превентивно 

деловање. 

 

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 
 

 С обзиром на чињеницу да спортска инспекција на територији града Ужица 

тек почиње са радом, те се стога не можемо ослонити на претходна искуства, у плану 

инспекцијског надзора навешћемо само субјекте над којима ће у наредном периоду бити 

спровођен инспекцијски надзор без ближих одредница о времену и природи инспекцијског 

надзора који ће над њима бити спровођен. Како смо већ навели, рад спортске инспекције ће 

у 2023. години пре свега бити усмерен на упознавање са тренутном ситуацијом на терену у 

циљу прикупљања података као и на формирању базе података о субјектима надзора. 

 Број доле наведених субјеката није коначан и вероватно ће у току године 

претрпети одређене измене у складу са чињеницама до којих ћемо доћи радом спортске 

инспекције. 

 

Редни 

број 

Назив клуба, 

удружења или савеза 
Спортска грана Ранг такмичења 

1. АК „Младост“  атлетика  Републички, Међународни  

2. АК „Ужице“  атлетика  Републички, Међународни  

3. БК „Ера“  бициклизам  Републички-пионири  

4. БК „Слобода“  бокс  Лига Централне Србије  

5. ВК „Слобода“  ватерполо  школа  

6. ГК „Ужице“  гимнастички спорт  школа  

7. ГК „Звезда“  гимнастички спорт  школа  

8. ГК „Севојно“  гимнастички спорт  Републички  

9. ГК „Спортић УЕ“  гимнастички спорт  Школа  

10. КРГ „Грација“  ритмичка гимнастика  Републички-млађе категорије  

11. КРГ „Папилон“  ритмичка гимнастика  Републички-млађе категорије  

12. КК „Слобода“  кошарка мушкарци  II лига  

13. ЖКК „Play off“  кошарка - жeне  II лига  

14. КК „Play off“  кошарка мушкарци  II српска лига  

15. ОКК „Ужице“  Кошарка мушкарци  II српска лига  
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Редни 

број 

Назив клуба, 

удружења или савеза 
Спортска грана Ранг такмичења 

16. КК „Шампион“  кошарка мушкарци  Окружна лига  

17. ОК „Јединство“  одбојка - жене  I лига Србије  

18. ОК „Ужице“  одбојка мушкарци  II лига Запад  

19. ОК „Тајм“  одбојка - жене  II лига Запад  

20. ОК „Форма“  одбојка - жене  II лига Запад  

21. ПК „Ужице“  пливање  Централна лига Србије-млади  

22. ПК „Слобода“  пливање  Централна лига Србије-млади  

23. ПК „Ајкуле са 

Ђетиње“  

пливање  Централна лига Србије-млади  

24. ОРК „Ужице“  рукомет  II рукометна лига  

25. СК „Ски арт“  скијање  Републички-млађе категорије  

26. СК „Профи“  скијање  Републички-млађе категорије  

27. СТК „Јединство“  стони тенис  II лига Србије  

28. СК „Алекса Дејовић“  стрељаштво  Републички, Међународни  

29. ТК „Јединство“  тенис  Републички-млађе категорије  

30. ТК „Александар“  тенис  школа  

31. ФК „Слобода-Ужице“  фудбал  II лига Србије  

32. ФК „Јединство путеви“  фудбал  II лига Србије  

33. ФК „Први Партизан“  фудбал  Окружна лига  

 

34. ФК „Севојно“  фудбал  Окружна лига  

Златиборског округа  

35. ФК ГП „Златибор“  фудбал  Општински фудбалски ранг  

36. ФК „Биоска“  фудбал  Општински фудбалски ранг  

37. ФК „Тара“  фудбал  Општински фудбалски ранг  

38. ФК „Полицајац 92“  фудбал  Општински фудбалски ранг  

39. ФК „Ракета“  фудбал  Општински фудбалски ранг  

40. ОФК „Црвена звезда“  фудбал  школа  

41. ЖФК „Ужице“  фудбал -жене  II лига Западне Србије  

42. КМФ „Ужице“  мали фудбал  II лига Србије  

43. КМФ „92“  мали фудбал  III лига Србије  

44. КБВ „Шкорпион“  аикидо  школа  

45. КБВ „Хокаидо“  аикидо  школа  

46. КРА „Капедунум“  аикидо  школа  

47. БК „Masse“  билијар  I лига Србије  

48. ААК „Крила Ужица“  Ваздухопловство  Републички  

49. КК „Ужице“  карате  Републички  

50. КК „Студент“  карате  Републички  

51. КК „Uniline“  карате  Републички  

52. ККС „Фајтер“  карате  Републички  

53. КБС „Дон“  карате  /  

54. КК „Супермен“  карате  /  

55. КК „Мећавник“  карате  /  

56. KБС „Слобода УЕ 

лавови“  

кик бокс  Републички  

57. ПД „Златибор“  планинарство  Акције-школа  

58. ПД „Рујно“  планинарство  Акције-сениори  

59. ПК „Ера“  планинарство  Акције-сениори  

60. ПСД „Севојно“  планинарство  Акције-сениори  
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Редни 

број 

Назив клуба, 

удружења или савеза 
Спортска грана Ранг такмичења 

61. ПСК „Јелова Гора“  планинарство  Акције-сениори  

62. ПК „Пикадере“  пикадо  I лига Србије  

63. ПК  

„Студио лот Лоријен“  

плес  Републички  

64. КОСИ „Стари град“  спорт особа са 

инвалидитетом  

Републички, Међународни  

65. АК ОСИ „Пора“  спорт особа са 

инвалидитетом  

Републички, Међународни  

66. Спортско друштво 

глувих Ужице  

спорт особа са 

инвалидитетом  

Републички, Међународни  

67. АСК  „Спорт ауто 

Веснић“  

аутомобилизам  Републички, Међународни  

68. ЖАМС 

„М.М.Кнежевић“  

аутомобилизам  Окружни  

69. АСК „Ужице Рели 

Тим“  

аутомобилизам  Републички  

70. АСК „Тerzić Racing“  аутомобилизам  Републички  

71. ГО СР „Ђетиња“  спортски риболов  Републички  

72. СПК „Стари град“  спортско пењање  Републички  

73. ШК „Слобода“  шах  Лига централне Србије  

74. ШК „Ужице“  шах  Лига централне Србије  

75. ШК „ФОШК“  шах  Регионални  

76. ШК „Слануша“  шах  Регионални  

77. СД „Стефан и Див“  соколски спорт  Републички, Међународи  

78. СУРС „Партизан“  раднички спорт  Рекреација  

79. УСР „Спорт за све“  рекреација  Рекреација  

80. Општински фудбалски 

савез Ужице  

/  /  

81. Удружење педагога 

физичке културе града 

Ужица  

/  /  

82. Удружење спортских 

новинара града Ужица  

/  /  

 

 

11. ПРОЦЕНА РИЗИКА 

 
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019. 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). 
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12. ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
 

Спортска инспекција ће најкасније до 31.01.2024. године сачинити и објавити 

Извештај о раду у 2023. години. 

Саставни део овог извештаја биће и предлози за унапређење квалитета рада 

спортске инспекције који ће бити базирани на стању затеченом на терену и  чињеницама 

до којих ћемо доћи радом у наредном периоду. 
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         Дејан    Николић 
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