
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Град Панчево
Градска управа 
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељењe за друге инспекцијске послове

                  Контролна листа 01: 

СПОРТСКА ПРАВИЛА – члан 100. Закона о спорту

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
Одговорно лице

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 Назив акта Датум
доношења

Одговор

1. Да ли постоји  акт (правилник) којим регулишете следећа питања:
А. Правила која се односе на такмичења:

Систем такмичења  да-2  не-0

Пропозиције такмичења  да-2  не-0

Правила такмичења  да-2  не-0

Календар такмичења  да-2  не-0

Правила за организовање спортских
такмичења

 да-2  не-0

Услови и критеријуми за учешће и
поступак утврђивања њихове

испуњености
 да-2  не-0

Услови за организовање и учешће у
такмичењима за подручје више држава

или више региона различитих држава
 да-2  не-0

Услови и критеријуми за учешће на
националном

лигашком(професионалном) и поступак
утврђивања њихове испуњености –

дозвола за сезону

 да-2  не-0

Б. Статусна правила: 
Начин и поступак регистровања уговора

између спортисте и спортске органиазције
 да-3  не-0

Услови и начин регистровања спортиста и
спортских тренера укључујући и

регистровање страних спортиста
 да-3  не-0

Статус спортиста и национални и
инострани преласци укључујући и

уступање спортиста
 да-3  не-0

Услови за вршење посредовања у
преласцима спортиста

 да-2  не-0

В. Негативне појаве и мера за спречавање:
Допинг  да-3  не-0

Насиље и негативно понашање  да-3  не-0

Лажирање спортских резултата  да-3  не-0

Расизам и шовинизам  да-3  не-0

Г. Заштита спортиста, дисциплинки поступци и статус судија и др. службених лица:
Медицинска заштита спортиста  да-3  не-0

Дисциплински поступак и дисциплинске
казне

 да-2  не-0



Статус судија, суђење на такмичењима и
статус других службених лица на

такмичењима
 да-2  не-0

Обављање стручног рада  да-3  не-0

Друга питања утврђена Законом  да-2  не-0

                                                                                     УКУПНО ПОЕНА/БОДОВА: 

Степен ризика Број поена/бодова
Незнатан 46 – 51

Низак 39 – 45
Средњи 33 – 38

Висок 28 – 32
Критичан 27 и мање

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   

_________________             _________________________


