
  
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 

СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ 
Високо образовани  да-2  не-0 
     Број :  

Са вишим образовањем  да-2  не-0 

                                                                                                      
 КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
OПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ОПШТИНСКА УПРАВА 
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Контролна листа преузета са сајта Министарствa омладине и спорта 
https://www.mos.gov.rs/odsek-za-inspekcijske-poslove-u-sportu 

 
КОНТРОЛНА ЛИСТА 

СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ – члан 35.(став 1. тачка 2.) ЗОС 
 



 Број :  
Стручно оспособљени  да-2  не-0 

  Број:  

Рад са децом  да-2  не-0 
  Број:  

Начин ангажовања 
       
  

Члан с.о.      да-2  не-0 
Уговор са с.о.   да-2  не-0 

За рад са спортистима  да-2  не-0 
  Број:  

Однос спортиста / стручњак 
  Број спортиста:  
 Број стручњака:  

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ ТАКМИЧИ У СЕНИОРСКОМ НАЈВИШЕМ НАЦИОНАЛНОМ 
РАНГУ ТАКМИЧЕЊА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ 

Спортски стручњак:  да-2  не-0 
       
  

запослен   да  не 
ангажован   да  не 

   
Стручњак у спорту са положеним спортским стручним и спитом:  да-2  не-0 
       
  

запослен   да  не 
ангажован   да  не 

Спортски стручњак за рад са спортистима и координацију стручног рада 
у клубу 

 да-2  не-0 

  Број:  
Број стручњака / број спортиста (гранична вредност...160) 

  Број спортиста:  

Број стручњака:  
Спортски стручњак-руководилац програма развоја омладинског спорта  да-2  не-0 

  Број:  
Спортски менаџер за оперативно извршне послове, генерални секретар            да-2  не-0 

  Број:  

Финансијски руководилац:  да-2  не-0 
Клупски лекар:  да-2  не-0 

  Број:  
НАДЛЕЖНИ НАЦИОНАЛНИ ГРАНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ 

Спортски стручњак:  да-2  не-0 
       
  

запослен   да  не 
ангажован   да  не 

   
Стручњак у спорту са положеним спортским стручним и спитом:  да-2  не-0 
       
  

запослен   да  не 
ангажован   да  не 

Спортски стручњак за рад са спортистима и координацију стручног рада 
у клубу 

 да-2  не-0 

  Број:  

Спортски стручњак-руководилац програма развоја омладинског спорта  да-2  не-0 
  Број:  

Спортски менаџер за оперативно извршне послове, генерални секретар            да-2  не-0 
  Број:  

 
                                                                                    УКУПНО ПОЕНА/БОДОВА:  



Степен ризика Број поена/бодова 
Незнатан 31 – 38 

Низак 24 – 30 
Средњи 17 – 23 
Висок 10 – 16 

Критичан мање од 9 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
      ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                              ИНСПЕКТОР  
 
_________________________                     _________________________ 
 
 


