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1.ПРАВНИ ОСНОВ 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 
44/2018 - др. закон и 95/2018)  сачињен је Извештај о раду Туристичке инспекције  
Општинске управе општине Мало Црниће са прописаним информацијама и подацима. 

2. ПРОПИСИ 
 

Надлежност Туристичке инспекције је  обављање поверених послова инспекцијског 
надзора који се односе на примену следећих Закона и Одлука:  

1.Закон о туризму (“Службени гласник РС”, број 17/2019), 
2.Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/2019) 
3.Одлука о боравишној такси („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 

1/2020 и 17/2020) 
4.Одлука о радном времену у области трговине,угоститељства, занатства и услуга 

на подручју општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 
бр.4/05,1/09 и 10/16)  

 
2.1.ОСТАЛИ АКТИ 

 

Инспекцијски надзори у 2021. години вршени су у складу са Годишњим планом 
инспекцијског надзора Туристичке инспекције, који је сагласно одредби члана 10. став 6. 
Закона о инспекцијском надзору објављен на интернет страници Општине Мало Црниће: 
http://opstinamalocrnice.rs/inspekcija 

 

3. РЕЗУЛТАТИ  ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
 

Туристичка инспекција  Општинске управе општине Мало Црниће поступала је и 
спроводила активности у складу са донетим Планом рада за 2021. годину, на који је 
позитивно мишљење дало Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 

 

 

http://opstinamalocrnice.rs/inspekcija
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3.1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
 

Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада, а нарочито: 
објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа; 
обавештавањем јавности о променама прописа и правима и обавезама за надзиране 
субјекте који из њих произилазе; обавештавањем јавности о сазнањима инспекције о 
постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, 
животну средину или биљни или животињски свет, предузетим мерама и радњама како би 
се тај ризик отклонио или умањио; пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном 
субјекту или лицу које остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са 
надзираним субјектом, укључујући и издавање аката о примени прописа и службене 
саветодавне посете. 

Превентивно деловање туристичке инспекције  остварено је  кроз информисање 
јавности о инспекцијском раду објављивањем Плана инспекцијског надзора за 2021. 
годину и контролних листа из области угоститељства. 

 
3.2.СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 
 

У 2021.години нису вршене стручне саветодавне посете. 
 

3.3. НИВО УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ПОСТУПАЊА НАДЗИРАНИХ 
СУБЈЕКАТА СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСОМ, КОЈИ СЕ МЕРИ ПОМОЋУ 
КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ 
 

Током 2021. године, вршене су контроле правних лица и предузетника у циљу 
усклађивања њиховог пословања са законским прописима.  

Редовни  инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за инспекцијски 
надзор. О редовним инспекцијским надзорима, надзирани субјекти су обавештени на 
прописани начин и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о инспекцијском 
надзору. Сами инспекцијски надзори вршени су према контролним листама за одређене 
области надзора, које су објављене на сајту Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација. 

 У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора туристичка инспекција је у 
2021. години обављала  надзоре у следећим областима: 
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• угоститељски објекти за смештај 
• уплата наплате и уплате боравишне таксе 
• контрола радног времена угоститељских објеката 

 
 
3.4. БРОЈ ОТКРИВЕНИХ И ОТКЛОЊЕНИХ ИЛИ БИТНО УМАЊЕНИХ 
НАСТАЛИХ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЗАКОНОМ ЗАШТИЋЕНА ДОБРА, 
ПРАВА И ИНТЕРЕСЕ (КОРЕКТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ) 

Током 2021. године туристичка инспекција  није имала извршених надзора у правцу 
спречавања или битног умањења вероватног настанка штетних последица по законом 
заштићена природна добра, у складу са својим правима, дужностима и овлашћењима.  

 

3.5. БРОЈ УТВРЂЕНИХ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА И МЕРАМА 
СПРОВЕДЕНИМ ПРЕМА ЊИМА 
 

Током 2021. године туристички инспектор нема  извршених  инспекцијских надзора 
код  нерегистрованих субјеката. 

 

3.6. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА И ЊИХОВОМ ДЕЈСТВУ 
 

У циљу уједначавања рада туристичког инспектора, а у складу са Законом о 
инспекцијском надзору, у инспекцијским надзорима коришћене су контролне листе које се 
налазе на сајту Министарства: https://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/kontrolne-liste-
turizam/. 

Током 2021. године,  вршени су ванредни заједнички инспекцијски надзори за 
санитарном инспекцијом у циљу контроле примене епидемиолошких мера у 
угоститељским објектима због  епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид 19. 

3.7. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА И ВАЉАНОСТИ ПЛАНИРАЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 
 
 

У складу са чл. 10. Закона о инспекцијском надзору, сачињен је Годишњи план 
инспекцијског надзора за 2021. годину, који је одобрен од стране Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација. 
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 Годишњим планом инспекцијског надзора за 2021. годину, извршени  су следећи 
инспекцијски надзори:  
 

Број инспекцијских надзора у 2021. години: 5 
Број редовних инспекцијских надзора у 2021. години:5  
Број ванредних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број контролних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број превентивних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2021. години: 0 
 

3.8. НИВО КООРДИНАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Туристички инспектор је вршио координацију и контролу послова инспекцијског надзора 
из делокруга надлежности поверених послова туристиче инспекције јединице локалне 
самоуправе.  
 
 

3.9. МАТЕРИЈАЛНИ, ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ КОЈЕ ЈЕ 
ИНСПЕКЦИЈА КОРИСТИЛА 
 

За реализацију Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину туристичком 
инспектору  обезбеђена су основна средства за рад: рачунар и возило.  

 

4.0. ПРИДРЖАВАЊЕ РОКОВА ПРОПИСАНИХ ЗА ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Туристички инспектор се придржавао рокова прописаних Законом о инспекцијском 
надзору и Законом о општем управном поступку.  

4.1. ЗАКОНИТОСТИ УПРАВНИХ АКАТА ДОНЕТИХ У ИНСПЕКЦИЈСКОМ 
НАДЗОРУ 
 

Није било донетих решења од стране туристичког инспектора јер су надзирани субјекти 
извршили мере које су наложене записником о инспекцијском надзору. 
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4.2. ПОСТУПАЊЕ У РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

У 2021. години није било је притужби на рад  туристичког инспектора. 

4.3. ОБУКЕ И ДРУГИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНСПЕКТОРА 
 

Током 2021. године туристички инспектор је учествовао на обуци за стручно усавршавање 
у вези примене Закона о угоститељству. 

4.4. ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА 
 

Није било достављених иницијатива од стране туристичког инспектора у 2021. години.  

 

4.5. МЕРЕ И ПРОВЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ЦИЉУ ПОТПУНОСТИ И АЖУРНОСТИ 
ПОДАТАКА У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ 
 

Туристички инспектор не располаже информационим системом. 
Предмети су евидентирани кроз апликацију електронске писарнице Општинске управе. 

 

4.6. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ИЗВРШАВАЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Законом о инспекцијском надзору, прописана је координација послова инспекцијског 
надзора из делокруга републичке инспекције поверених jединици локалне самоуправе. 

Туристички инспектор обавља и послове инспектора за заштиту животне средине, пореске 
инспекције и послове у локалној пореској администрацији што доводи до обимности 
послова који се обављају. 

 

4.7. ИСХОДИ ПОСТУПАЊА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА 
 

Током 2021. године није било поступања туристичког инспектора у покретању 
прекршајног поступка.  
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5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА РАДОМ ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
 

Током 2021. године није било осталих активности у вези са радом туристичке инспекције. 

6. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

У циљу унапређења делотворности инспекцијског надзора потребно је : 
Обучавање туристичког инспектора  у циљу даљег усавршавања и оспособљавања за 
вршење инспекцијских надзора. 
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