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ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА 

ППШТИНСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГПДИНУ 

 
Увпдни деп 
 
Инспекцијски надзпр је ппсап државне управе с циљем да се превентивним 

делпваоем или изрицаоем мера пствари закпнитпст и безбеднпст ппслпваоа и ппступаоа 
надзираних субјеката и спреше или птклпне щтетне ппследице пп закпнпм и другим 
прпписпм защтићена дпбра, права и интересе (живпт и здравље људи, живптна средина, 
биљни и живптиоски свет, импвина, права и интереси заппслених и других раднп 
ангажпваних лица, привреда и ппщтена тржищна утакмица, јавни прихпди, несметан рад 
пргана и прганизација, кпмунални ред и др.) 

Гпдищои план инспекцијскпг надзпра ппщтинске туристишке инспекције за 2022. 
гпдину дпнпси се на пснпву шлана 10. Закпна п инспекцијскпм надзпру (”Службени гласник 
РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закпн и 95/18) и заснива се на утврђенпм стаоу у пбласти 
инспекцијскпг надзпра и прпцени ризика.  

Сврха дпнпщеоа Плана инспекцијскпг надзпра Oдељеоа туристишке инспекције је 
већа избалансиранпст и равнпмернија ппкривенпст свих пбласти инспекцијскпг надзпра из 
делпкруга рада туристишке инспекције, ппвећаое ефективнпсти и транспарентнпсти, кап и 
јашаое ппвереоа грађана у лпкалну сампуправу и рад управе. 

 ЦИЉЕВИ:  
- Унапређеое стаоа у пбластима кпје су предмет инспекцијскпг надзпра, 
- Унапређеое нашина пбављаоа делатнпсти кпје представљају ризик, 
- Кпнтрпла субјеката кпја је пп пбиму, пблику и ушесталпсти примерена ризику 

кпји пбављаое делатнпсти са спбпм нпси, степену прганизпванпсти и нашину рада 
надзиранпг субјекта, 

- Даље унапређеое рада инспекцијских служби, ппвећаваое пдгпвпрнпсти и 
пмпгућаваое већег степена ефикаснпсти, 

- Пбезбеђиваое јавнпсти у раду инспекција. 
Пперативни циљеви ппщтинске туристишке инспекције усмерени су на смаоеое брпја 

нерегистрпваних субјеката и ппвећаое уплате бправищне таксе у бучет ппщтине Гплубац. 
СПРПВПЂЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА: Инспекцијски надзпр пбавља један 

инспектпр са виспкпм струшнпм спремпм. Приликпм инспекцијскпг надзпра, ппщтински 
туристишки инспектпр дужан је да се придржава закпнских прпцедура уз пбавезнп 
кприщћеое кпнтрплних листа. 

ПЛАНИРАОЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА: При изради пвпг Плана инспектпр је 
кпристип искуства из претхпдних инспекцијских кпнтрпла кпје су врщене на пснпву 
пперативних планпва. 

 Гпдищои план инспекцијскпг надзпра израђен је у складу са Закпнпм п 
инспекцијскпм надзпру и садржи:   

 
1. Преглед закпнских и ппдзакпнских аката кпјима је инспекцијски надзпр 

ппверен ппщтинскпј туристишкпј инспекцији; 
2. Ушесталпст и пбухват врщеоа инспекцијскпг надзпра са прегледпм надзираних 

субјеката кпд кпјих ће се врщити инспекцијски надзпр пднпснп делатнпсти и активнпсти кпје 
ће се надзирати, акп није мпгуће утврдити надзиране субјекте или је оихпв брпј превелик, 
са пдгпварајућим инфпрмацијама пд знашаја за врщеое инспекцијскпг надзпра и пдређеое 
субјеката кпд кпјих ће се врщити надзпр; 

3. Теритпријалнп ппдрушје на кпме ће се врщити инспекцијски надзпр; 
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4. Перипд и ресурсе за врщеое инспекцијскпг надзпра; 
5. Планиране мере превентивнпг делпваоа инспекције; 
6. Пшекивани пбим ванредних инспекцијских надзпра; 
7. Прпцеоени ризик. 
 
 
1. ПРЕГЛЕД ЗАКПНСКИХ И ППДЗАКПНСКИХ АКАТА КПЈИМА ЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 

ППВЕРЕН ППШТИНСКПЈ ТУРИСТИЧКПЈ ИНСПЕКЦИЈИ 
 

 а) Прпцесни прпписи 
Закпни: 
• ЗАКПН П ИНСПЕКЦИЈСКПМ НАДЗПРУ ("Сл.гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 – 

др закпн и 95/2018); 
• ЗАКПН П ППШТЕМ УПРАВНПМ ППСТУПКУ ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016 и 

95/2018 – аутентишнп тумашеое); 
• ЗАКПН П ПРЕКРШАЈИМА ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - 

Пдлука УС РС. и 91/2019 – др. закпн). 
 
б) Материјални прпписи 
Закпни: 
• ЗАКПН П УГПСТИТЕЉСТВУ („Службени гласник РС“, брпј 17/2019); 
• ЗАКПН П ЗАШТИТИ ППТРПШАЧА („Службени гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 – 

др. закпн, 44/2018 – др. закпн); 
• ЗАКПН П ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 

83/14-др.закпн, 5/15, 44/18 и 95/18). 
 
Правилници: 
- Правилник п минималним технишким и санитарнп-хигијенским услпвима за 

уређеое и ппремаое угпститељских пбјеката („Службени гласник РС ˮ, бр. 41/10 и 48/12 – 
др. правилник); 

- Правилник п минималним технишким и санитарнп-хигијенским услпвима за 
пружаое угпститељских услуга у дпмаћпј радинпсти и у сепскпм туристишкпм дпмаћинству 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 41/10 и 48/12 – др. правилник); 

- Правилник п услпвима и нашину пбављаоа угпститељске делатнпсти, нашину 
пружаоа угпститељских услуга, разврставаоу угпститељских пбјеката и минималнп 
технишким услпвима за уређеое и ппремаое угпститељских пбјеката („Службени гласник 
РСˮ, бр. 48/12 и 58/16); 

- Правилник п стандардима за категпризацију угпститељских пбјеката за смещтај 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 83/16 и 30/17); 

- Правилник п услпвима и нашину пбављаоа угпститељске делатнпсти, кап и п 
нашину пружаоа угпститељских услуга у пбјектима дпмаће радинпсти и сепскпг туристишкпг 
дпмаћинства ("Службени гласник РС", бр. 13/2020); 

- Правилник п садржини и нашину ппднпщеоа пријаве за некатегприсани 
угпститељски пбјекат за смещтај, некатегприсани пбјекат за смещтај наутишкпг туризма, 
некатегприсани пбјекат за смещтај лпвнпг туризма и п садржини и нашину впђеоа 
евиденције пбјеката за смещтај ("Службени гласник РС", бр. 90/2019); 

- Правилник п нашину унпщеоа, рада, впђеоа и кприщћеоа централнпг 
инфпрмаципнпг система и оегпвпј садржини и врсти ппдатака ("Службени гласник РС", бр. 
87/2020 и 67/2021).  
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Уредбе: 
o Уредба п услпвима кпје мпра да испуоава здравствена устанпва за пружаое 

угпститељских услуга трећим лицима („Службени гласник РСˮ, бр. 18/12 и 54/13); 
o Уредба п највищем и најнижем изнпсу бправищне таксе („Службени гласник 

РСˮ, бр. 44/13 и 132/14); 
o Уредба п услпвима и нашину утврђиваоа висине гпдищоег изнпса бправищне 

таксе за физишкп лице кпје пружа угпститељске услуге смещтаја у пбјектима дпмаће 
радинпсти и сепскпм туристишкпм дпмаћинству, кап и нашин и рпкпви плаћаоа („Службени 
гласник РС“, 47/2019 и 51/2019). 

 
Пдлуке: 

• ПДЛУКА П БПРАВИШНПЈ ТАКСИ ( Сл. Гласник ппщтине Гплубац 
бр. 10-2019.); 

• Пдлука п раднпм времену угпститељских, тргпвинских, занатских 
и услужних радои на теритприји ппщтине Гплубац (''Службен и гласник 
ппщтине Гплубац бр.2/2009,3/2011 , 4/2013, 1/2017 и 5/2019); 

 Пдлука п услпвима и нашину извпђеоа музике у угпститељским 
пбјектима на теритприји ппщтине Гплубац (“Ппщтински сл. гласник” бр. 
1/2005., 2/2009 и 1/2017); 

 
Ппщтина Гплубац нема ппдзакпнске акте за кпнтрплу: 
• испуоенпсти прпписаних услпва и ппремаоа угпститељских пбјеката кпји се 

пднпсе на пдвпђеое дима, паре и мириса; 
• испуоенпсти прпписаних услпва у ппгледу ппремаоа пбјеката у кпјима се 

емитује музика или приређује забавни прпграм а кпјима се пбезбеђује защтита пд буке; 
• испуоенпсти прпписаних услпва кап и нашина пбављаоа угпститељске 

делатнпсти у угпститељским пбјектима кпји се налазе у стамбенпј згради. 
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2. УЧЕСТАЛПСТ И ПБУХВАТ ВРШЕОА ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА СА ПРЕГЛЕДПМ ДЕЛАТНПСТИ И АКТИВНПСТИ КПЈЕ ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ 

РР. 
Бр. 

Пблици 
надзпра/активнпсти 

Надзирани 
субјекти 

Месеци Учесталпст 
Степен 
ризика 

Теритприја 
Брпј 

извршилаца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

1
1 

Кпнтрпла пбављаоа 
угпститељске делатнпсти 
пружаоа смещтаја у 
дпмаћпј радинпсти 

Угпститељски 
пбјекти у дпмаћпј 
радинпсти 

   х х х х х     У тпку месеца Средои Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

2
2 

Кпнтрпла испуоенпсти 
минималнп-технишких 
услпва и стандарда  

Угпститељски 
пбјекти у дпмаћпј 
радинпсти 

   х х   х х    У тпку месеца Средои Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

3
3 

Кпнтрпла истицаоа и 
придржаваоа 
прпписанпг раднпг 
времена  

Угпститељски 
пбјекти за исхрану, 
пиће и напитке и 
смещтај 

х х х х х х х х х х х х У тпку месеца Виспк Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

4
4 

Кпнтрпла наплате и 
уплате бправищне таксе 

Угпститељски 
пбјекти за смещтај 

х х х       х х х У тпку месеца Виспк, 
Средои 

Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

5
5 

Струшне саветпдавне 
ппсете 

Угпститељска 
делатнпст 

х х х х х х х х х х х х На захтев 
странке 

 Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

6
6 

Пткриваое и сузбијаое 
нелегалнпг рада 

Угпститељска 
делатнпст 

х х х х х х х х х х х х Према 
пптреби  
пп сазнаоу 

Критишан Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

7
7 

Кппрдиниран рад са 
другим инспекцијама 

Угпститељска 
делатнпст 

х х х х х х х х х х х х Према 
пптреби 

Критиша, 
Виспк, 
Средои, 
Низак, 
Незнатан 

Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

8
8 

Превентивнп делпваое 
(пријем странака, 
састанци...) 

Угпститељска 
делатнпст 

х х х х х х х х х х х х Према 
пптреби 

 Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 

9
9 

Пшекивани пбим 
ванреднпг надзпра 

Угпститељска 
делатнпст 

х х х х х х х х х х х х Према 
пптреби 

Критиша, 
Виспк, 
Средои 

Теритприја 
ппщтине 
Гплубац 

1 
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3. ТЕРИТПРИЈАЛНП ППДРУЧЈЕ НА КПМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 
Инспекцијски надзпр ће се врщити на теритприји ппщтине Гплубац. 
 

4. ПЕРИПД И РЕСУРСИ ЗА ВРШЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА 
Инспекцијски надзпр ће се врщити у тпку шитаве гпдине.  
Брпј инспектпра: 1 са дпдата два реферата: кпмуналнпг инспектпра и инспектпра 

защтите живптне средине; 
 Расппред раднпг времена: 
- за редпвне кпнтрпле - радним данпм у раднп време, у изузетним слушајевима тпкпм 

шитавпг дана а нпћу самп при кпнтрпли ппщтпваоа прпписанпг раднпг времена 
угпститељских пбјеката; 

-  за ванредне кпнтрпле - радним данпм у раднп време и ван раднпг времена, пп 
пптреби и у нерадне дане; 

У 2022. гпдини према пблицима инспекцијскпг надзпра планира се утрпщак раднпг 
времена: 

- за канцеларијске кпнтрпле, припрему за терен, издраду аката и пстале активнпсти - 
40%  раднпг времена 

- за теренске кпнтрпле - 60% 
 

Недпстаци: 
Пптребнп је пбезбедити ппсебан аутпмпбил самп за пптребе ппщтинске туристишке 

инспекције за врщеое инспекцијскпг надзпра у туристишкпј сезпни (јун, јул, август и 
септембар кап и за првпмајски уранак). 

У туристишкпј сезпни, планирани су гпдищои пдмпри кпмуналних инспектпра Групе 
за инспекцијске ппслпве, па је из тпг разлпга ппвећан пбим ппслпва туристишкпм инспектпру 
из дела реферата кпјим се такпђе бави (кпмунална инспекција, уз тп и инспекција за защтиту 
живптне средине, са свпјим специфишнпстима) такп да је немпгуће ппстићи ефикасан ушинак 
ппщтинскпг туристишкпг инспектпра. 

Какп је ппвећан пбим ппслпва ппщтинскпг туристишкпг инспектпра (уз тп и кпмуналнпг 
и инспектпра за защтиту живптне средине) и са аспекта кпнтрпла пп пвлащћеоу из Закпна п 
защтити станпвнищтва пд заразних бплести (Sars Cov 2), тп се не пшекује ефекат рада 
инспектпра у пбласти пвих ппверених ппслпва у пунпм капацитету. 

 

5. ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНТИВНПГ ДЕЛПВАОА ИНСПЕКЦИЈЕ 
        У циљу превентивнпг делпваоа инспекције, предузимаће се следеће 

активнпсти: 
- едукација субјеката кпји пбављају угпститељску делатнпст путем медија и 

инфпрмативних скуппва; 
- активнпсти на прпмпвисаоу кприщћеоа кпнтрплних листа инспекцијскпг надзпра 

кпје ће бити пбјављене на интернет страници Ппщтине Гплубац; 
- саветпдавни надзпр кпд субјеката кпји пбављају делатнпсти, кап и субјеката кпји 

спрпвпде активнпсти кпје су предмет инспекцијскпг надзпра. 
 
6. ПЧЕКИВАНИ ПБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА 
Ппред редпвнпг-планиранпг инспекцијскпг надзпра ппщтинска туристишка инспекција 

и ванредни непланирани инспекцијски надзпр инициран представкама грађана. Представке 
имају дејствп иницијативе за ппкретаое ппступка, а ппднпсипци тих иницијатива немају 
свпјствп странке у ппступку кпји се мпже ппкренути на пснпву те иницијативе. Инспектпр 
неће ппкренути ппступак пп службенпј дужнпсти на пснпву представке акп је прпцеоен 
незнатан ризик или је ппсреди злпупптреба права. Какп је инспекцијски надзпр сразмеран 
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прпцеоенпм ризику, тпк и брзина ппступаоа инспектпра пп представци зависиће пд 
прпцеоенпг степена ризика, такп да преднпст има вищи степен ризика (безбеднпст, живпт и 
здравље људи, живптна средина, јавни прихпди). 

 
7. ПРПЦЕНА РИЗИКА 
Пкпсницу планираоа и врщеоа инспекцијскпг надзпра шини прпцена ризика. Зависнп 

пд прпцеоенпг степена ризика, утврђује се динамика и ушесталпст редпвнпг (планиранпг) 
или ванреднпг инспекцијскпг надзпра. У циљу делптвпрнијег инспекцијскпг надзпра и 
сузбијаоа делатнпсти или активнпсти нерегистрпваних субјеката, усклађује планпве 
инспекцијскпг надзпра, предлаже предузимаое заједнишких мера и рангира надзиране 
субјекте према ризишнпсти, зависнп пд тежине мпгуће щтетне ппследице и верпватнпће 
оенпг настанка те реагује благпвременп и ефикаснп на прпцеоени виспк и критишан ризик. 
Ппред праћеоа и анализе стаоа у пбласти инспекцијскпг надзпра инструмент прпцене 
ризика су и кпнтрплне листе ппмпћу кпјих се мери усклађенпст субјеката са прпписима и 
устанпвљава стаое закпнитпсти и безбеднпсти у надзиранпј пбласти. Кпнтрплне листе 
пбјављене су на интернет страници: http://www.golubac.org.rs/inspekcijski-nadzor/ 

 Прпцена ппшетнпг ризика, у пднпсу на делатнпст кпја се пбавља, дата је у 
табели ташке 2. пвпг плана. С пбзирпм да делатнпст није дпвпљан критеријум, у тпку 
инспекцијскпг надзпра утврђиваће се и други елементи кпји ће дпдатнп умаоивати или 
ппвећавати ппшетнп прпцеоени ризик кпд надзиранпг субјекта.  

 При пцени ризика кпд надзиранпг субјекта, кап и за утврђиваое ушесталпсти и 
припритета за врщеое инспекцијскпг надзпра узимаће се у пбзир:  

-  Прганизпванпст субјекта за пбављаое делатнпсти; 
-  Пднпс субјекта према сампм шину кпнтрпле и према службенпм лицу кпје ту 

кпнтрплу врщи; 
-  Пднпс субјекта према ушиоенпм прекрщају и налпженим мерама у 

предхпднпм перипду. 
 

Мере и задаци за ублажаваое и смаоеое ризика 
а) На пснпву прпцене ризика и евиденције ппдатака п инспекцијскпм надзпру у 2021. 

гпдини, сашиоене типплпгије ризика, оихпвпг утврђенпг стаоа на терену и анализе 
представки грађана у претхпднпм перипду, у 2022. гпдини у Ппщтини Гплубац планира се 
ушесталији и ппјашан инспекцијски надзпр субјеката кпд кпјих је прпцеоен виспк или 
критишан ризик. 

б) Ппщтинска туристишка инспекција планира и иницираое мера, ппднпщеое 
предлпга, заједнишких инспекцијских надзпра са другим инспекцијама. С пбзирпм да није 
мпгуће предвидети све неппвпљне пкплнпсти, ппјаве и пбим ванреднпг надзпра, ппщтинска 
туристишка инспекција у слушају прпмене стаоа на терену на пснпву кпјих је прпцеоен ризик 
и сашиоен план, ускладиће прпцену ризика и план рада са нпвпнасталим пкплнпстима. 

 

  
  Туристишки инспектпр:          

  Саща Стпкић, дипл.инж.знр. 
 
_____________________ 

 
 
 


