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 Инспекцијски надзор је посао државне управе са циљем да се превентивним 

деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и 

поступања надзираних субјеката, и спрече или отклоне штетне последице по законом и 

другим прописом заштићених добара, права и интереса (живот и здравље људи, 

животна средина, биљни и животињски свет, имовина, права и интереси запослених и 

других радно ангажованих лица, привреда и поштена тржишан утакмица, јавни 

приходи, несметан рад органа и организација, комунални ред и др.) 

 План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области 

инспекцијског надзора и процене ризика.  

 Оперативни циљеви туристичке инспекције општинске управе Куршумлија 

усмерени су на смањење броја нерегистрованих субјеката и повећања уплате 

боравишне таксе у буџет оопштине Куршумлија.  

 Сврха доношења плана инспекцијског надзора туристичке инспекције је већа 

избалансираност и равномернија покривеност свих области инспекцијског надзора из 

делокруга рада Туристичке инспекције, повећана ефективност и транспарентност, као и 

јачање поверења грађана у локалну самоуправу и рад управе. 

 

1. Извршиоци, опрема и организација 

 

Послове инспекцијског надзора обавља један инспектор.  

Туристички инспекција не поседује аутомобил већ користи возило намењено 

свим инспекцијским службама. 

За потребе канцеларијског рада и прикупљање података обезбеђен је један 

рачунар. 

 

2. Правни основ 

 

Туристичка инспекција општинске управе Куршумлија поступа сходно 

одредбама Закона о туризму, Закона о инспекцијском надзору, Закона о управном 

поступку, Одлуке о одређивању ближих техничких и других услова за рад 

угоститељских објеката који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама, 

Одлуке о боравишној такси, Одлуке о радном времену, Правилника о условима и 

начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, 



разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и 

опремање угоститељских објеката доноси Скупштина општине Куршумлија, 

Правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и 

евиденцију (Сл.гласник РС бр.55/12 и 4/16), Правилника о облику, садржини и начину 

вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај (Сл.гласник РС 

бр.96/09), Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у 

домаћој радиности (Сл.гласник РС бр.96/09), Правилника о облику, садржини и начину 

вођења евиденције гостију у сеоском домаћинству (Сл.галсник РС бр.96/09). 

 

3. Врсте и мере у поступку инспекцијског надзора 

 

Поред редовног планираног инспекцијског надзора туристичка инспекција врши 

и ванредне инспекцијске контроле инициране представкама грађана, прати и 

анализира стање у области инспекцијског надзора и делокруга рада туристичке 

инспекције са освртом на процене ризика, сачињава евиденције, извештаје, усклађује 

и координира инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима. Континуирани 

рад туристичког инспектора подразумева и превентивне активности и предлаже 

органима јединице локалне самоуправе предузимање мера и активности. 

Једна од активности инспекцијског надзора представља превентивно деловање 

што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и 

саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, 

објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива и сл. Поред 

превентивног деловања туристичка инспекција у циљу и брзог и делотворног 

деловања на појаве незаконитости, небезбедности и спречавање казнене мере, 

подношење захтева за покретање прекршајног поступка, издавање прекршајног налога 

како би се постигло ускалђивање стања са Законом, другим прописом и безбедношћу. 

 

4. Процена ризика 

 

Окосницу планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика. 

Зависно од процењеног степена ризика, утврђује се динамика и учесталог редовног 

(планираног) или ванредног инспекцијског надзора. У циљу делотворнијег 

инспекцијског надзора и сузбијања делатности или активности нерегистрованих 

субјеката, усклађује планове инспекцијског надзора. Поред праћења и анализе стања у 

области инспекцијског надзора инструмент процене ризика су и контролне листе 

помоћу којих се мери усклађеност субјекта са прописима и установљава стање 

законитости и безбедности у надзираној области. 

 

5. Редовни инспекцијски надзор 

 

1. Активности и контроле: контрола обављања угоститељске делатности и 

испуњености минимално техничких и санитарних услова у објектима типа 

хостел - рок/време: у току целе године - ризик: висок, због истека рока за 

усаглашавање са одлуком о одређивању ближих техничких и других услова 

за угоститељске објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним 

зградама. 

2. Активности и контроле: контрола обављања угоститељске делатности и 

испуњености минимално техничких услова у објектима домаће радиности - 

рок/време: у току целе године - ризик: средњи. 

3. Активности и контроле: контрола обављања угоститељске делатности и 

испуњености минимално техничких услова у сеоском турустичком 

домаћинству - рок/време: јун, јул, август - ризик: средњи. 

4. Активности и контроле: контрола обављања угоститељске делатности и 

испуњености прописаних услова у угоститељском објекту који се налази у 

стамбеној згради - рок/време: у току целе године - ризик: висок. 



5. Активности и контроле: контрола истицања и придржавања прописаног 

радног времена угоститељских објекта за исхрану и пиће - рок/време: у току 

целе године - ризик: висок. 

6. Активности и контроле: контрола наплате и уплате боравишне таксе - 

рок/време: у току целе године - ризик: висок. 

7. Активности и контроле: превентивне мере: упозорење надзираног субјекта о 

његовим обавезама из закона и других прописа, као и о прописаним радњама 

и мерама управљеним према надзираном субјекту и санкцијама за поступања 

супротна тим обавезама, указивање надзираном субјекту на могућност 

наступања штетних последица његовог пословања - рок/време: у току целе 

године, по потреби, у непосредном контакту, саветодавне посете, упознавање 

са прописима, и др. 

8. Активности и контроле: заједнички инспекцијски надзор са другим 

инспекцијама и полицијом (бука из угоститељских објеката, радно време 

угоститељских објеката, боравишна такса и др.) - рок/време: по потреби и уз 

договор и координацију са другим инспекцијама. 

9. Активности и контроле: мере и активности за спречавање делатности и 

вршења активности нерегистрованих субјеката - рок/време: перманентно. 

 

6. Ванредни инспекцијски надзори по представкама грађана 

 

Поред редовног планираног инспекцијског надзора, туристичка инспекција 

општине Куршумлија врши и ванредни инспекцијски надзор инициран представкама 

грађана. На основу расположивих података у 2019.год. очекује се око 15 представки 

којим грађани иницирају ванредне инспекцијске надзоре. На основу представке 

инспектор ће покренути поступак. 

 

7. Остале планиране активности 

 

- Анализа прдставки грађана у циљу процене ризика по областима и територији 

надзора и потребе планирања, динамике и учесталости инспекцијског надзора. 

- Сачињавање ивиденција, извештаја, усклађивање и коорцинација инспекцијског 

надзора са другим инспекцијским органима. 

- Ажурирање контролних листа и процена ризика на основу стања на терену. 

 

8. Мере и задаци за ублажавање и самањење ризика 

 

а) На основу инспекцијског надзора у 2019. години, сачињене типологије ризика, 

анализе стања на терену и представки грађана у претходном периоду, у 2020. години 

планира се учесталији и појачани инспекцијски надзор код субјеката код којих је 

процењен висок или критичан ризик. 

б) Туристичка инспекција планира заједнички инспекцијски надзор  са другим 

инспекцијама и службама. 

С обзиром да није могуће предвидети све неповољне околности, туристичка 

инспекција ће у случају промена стања на терену, и на основу којих је процењен ризик, 

сачинити план рада са новонасталим околностима. 
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