
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ФИНАНСИЈЕ НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И   ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Одсек за  инспекцијске послове - Туристичка инспекција    

 

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2020.годину 

према члану 44. Закона о инспекцијском надзору 

 

Редни 

број Информације и подаци са објашњењима о: Извештај 

1. 

броју спречених или битно умањених вероватних настанака штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно 

деловање инспекције); 

Одржане су  усмене саветодавне посете  у вези примене постојећих прописа и измена у области 
угоститељства (доношење Закона о угоститељству, нови начин плаћжања боравишне таксе од 1. 
јула 2019. године и нови начин плаћања пореза на доходак грађана, испуњеност МТУ и стандарда 
за физичка лица угоститеље). Угоститељи којима истиче решење о категоризацији обавештавани су 
телефонским путем у циљу превентивног деловања. 
 

2. 

обавештавању јавности, пружању стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним 

субјектима или у вези са надзираним субјектима, превентивним 

инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању и 

подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању 

настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, 

права и интересе, са подацима о броју и облицима ових активности и кругу 

лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање инспекције); 

Туристичка инспекција је у току 2020. године на порталу 
https://www.opstinasokobanja.com/ou/turisticka-inspekcija објавила програм рада туристичке 
инспекције у општини Сокобања за 2020. годину,  контролне листе,   и адресу електронске поште 
преко којих се могу добити одговори на разна питања и саопштење/обавештење о инспекцијском 
надзору.  
У сарадњи са Републичком санитарном инспекцијом, и др. инспекцијама   извршене су  је теренске 
контроле.  Посебна пажња усмрена је на радно време угоститељских објеката у време епидемије 
Ковид 19. 
 
Физичка лица тражила су помоћ приликом попуњавања образаца изјава које се прилажу уз захтев 
за категоризацију смештајних објеката, било лично, било електронском поштом и пружена им је 
помоћ при попуњавању образаца изјава о испуњености МТУ и стандарда, и начином пословања 
сходно новим прописима.  
 

3. 
нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом 

и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи;  

У поступку редовног инспекцијског надзора, туристички инспектор, поступајући у границама 
предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере и друге 
радње које су садржане у контролној листи. Уколико у току вршења инспекцијског надзора процени 
да постоји ризик утврђен путем контролних листи  који је висок или критичан – инспектор 
надзираног субјекта ставља под појачани инспекцијски надзор.  
У поступку контроле утврђено је да је ниво усклађености поступања са прописима, а који се мери 
контролним листама задовољавајући. 
 

4. 

броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно 

деловање инспекције); 

Код субјекта откривени су неправилности у раду, записником је наложено да се отклоне 
ненравилности, донета су  решења за отклањање недостатака и неправилности у раду.  
 Контролним инспекцијским надзором утврђено је да су неки надзирани  субјекти предузеи мере и 



 

отклонило утврђене неправилности и недостатке у пословању после мера наложених решењем и 
да неки нису. 3 прекршајна поступка покренута су  пред прекршајним судом  одељење у Сокобањи. 
 
 

5. 
броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према 

њима; 

Приликом вршења  ванредног инспекцијског надзора откривени су  нерегистровани субјекати  
којима је   наложено да поднесу захтев за категоризацију  код надлежног органа Општинске управе 
општине Сокобања.Покренуто је 25  прекршајна поступка  пред прекршајним  судом одељење у 
Сокобањи.Број нерегистрованих субјеката који су поступили по решењу инспектора и категорисали 
смештајне јединице 20. Инспектор је у пред сезони обилазио многе  субјекте за које постоје 
индиције да послују као некатегорисани субјекти у домаћој радиности,  што је дало позитиван 
ефекат , исти објекти извршили су категоризацију код надлежног органа Општинске управе 
општине Сокобања. 

6. 
о мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и 

њиховом дејству; 

Током вршења инспекцијског надзора поступано је на исти начин према свим субектима 
инспекцијског надзора, наведено је кроз контролне листе колика је усклађеност и неусклађеност 
пословања са законским прописима.У контролним надзорима извршене су контроле наложених 

мера. 

7. 

остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о 

односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних 

инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју 

допунских налога за инспекцијски надзор; 

План инспекцијског надзора за 2020. годину испуњен је  делимично  због туристичке сезоне, Ковид 
епидемије, Ванредне ситуације натериторији општине Сокобања,  а инспектор је ангажован и на 
пословима комуналног инспектора. 
 

8. 
нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога 

врше друге инспекције; 

У поступцима  ванредних инспекцијских надзора  остварена је за неке инспекцијске надзоре  
координација са Полицијом Сокобања – заједнички излазак , и др. инспекцијама. 
 

9. 

материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција 

користила у вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу 

делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера; 

У поступцима инспекцијског надзора инспектор није користио повећана материјална средства.  
Инспектор има на располагању рачунар, мобилни и фиксни телефон као и стабилну интернет 
конекцију. Приликом теренске контроле користи возило које је на располагању одељењу за 
инспекцијске послове и које  користи шест инспектора према распореду који договарају по 
потребама. 
Инспекцијске послове туристичке инспекције обавља једно лице са завршеним економским 
факултетом, положеним испитом за државног службеника и испитом за инспектора, а обавља и 
послове комуналног инспектора. 

10. придржавању рокова прописаних за поступање инспекције; 

Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера уколико се 
процени и утврди висок и критичан ризик по животну средину, односно када то захтевају разлози 
спречавања или отклањања непосредне опасности, а да је таквих ситуација било због Ковид 
епидемије ,  инспектор је поступао по плану рада за 2020. годину и према налозима Руководиоаца 
одељења за инспекцијске послове, шефа одељења, придржавајући се рокова прописаних Законом 
о инспекцијском надзору, Законом о туризму, Законом о угоститељству и Законом о управном 
поступку.   

11. 

законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и 

њихов исход); 

Није било примедби,  ни жалби другостепеном органу  на рад туристичког инспектора. 
 



 

12. 

поступању у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима 

тог поступања, уз посебно истицање броја поднетих проговора и притужби и 

области рада на које су се односиле; 

 
 

13. 

Програмима стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно 

службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора (област стручног 

усавршавања и тематске целине програма обуке, као и број учесника у свакој 

тематској целини, а ако је по завршетку програма вршена провера знања 

учесника и подаци о оствареном успеху); 

Током 2020. године туристички инспектор није присуствовао ни једној едукацији, семинару.  
 

14. иницијативама за измене и допуне закона и других прописа; 
Није било иницијатива за измене и допуне закона и других прописа. 
 

15. 
мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

Туристички инспектор   у свом раду за потребе инспекцијског надзора користи информационе 
податке АПР,  добија податке од других одељења Општинске управе Сокобања, од Туристичке 
организације општине Сокобања и користи их у складу са одредбама Закона о заштити података о 
личности.  Истовремено се врши евидентирање предмета кроз референтску књигу. Предмети се 
воде  преко заједничке e-писарнице у Општинској управи Сокобања.  
 

16. стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; Сви поверени послови извршавају се у законом прописаном року.   

17. 

исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 

пријавама које је поднела инспекција. 

Туристички инспектор у 2020. години је поднео 25 захтева за покретање прекршајних поступака код 
нерегистрованих субјеката  и 3 захтева за утврђене неправилност у раду. 
 

 
 

Пр.бр.02-01-332-140/2021.  
Сокобања  25.02.2020. године 

 
 
 
  

 Општински туристички инспектор 
               Наташа Јанковић 



ред. 

број Одељење

едукације, трибине, састанци 0

укупно број посета 0

на захтев странке 0
без захтева странке 0
број издатих препорука 0

број поступања по препорукама 0

критичан ризик 0
висок ризик 0

средњи ризик 2
низак ризик 7
незнатан ризик 5

23

0

0

решења о привременој забрани рада 25

решења о отклањању недостатака 3
закључци о обуст. поступка 0
печаћење објеката 0
број захтева за покретање прекр. поступка 28
број пријава за привредне преступе 0
број пријава за кривична дела 0
број пријава суду части 0
број прекршајних налога 0
укупан износ казни по издатим прекршајним 0

Број утврђених нерегистрованих субјеката 25

20

3

14
65

2

0

4

9

10

0

0
0
0

0

0
0

13

12
Притужбе на рад 

инспектора у 

2019. години

 Број примљених притужби
Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња 

контрола)
Исход поступка (текстуално образложење- прилог)

11

Број примљених жалби
Број другостепених поступака којима је поништено 

првостепено решење
Број покренутих управних спорова#
Број изгибљених управних спорова

8

Ниво координације 

са другим 

инспекцијама од 

01.01. до 31.12.2020.

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП

Број контрола са другим инспекцијам (којим*текстуални прилог)
Материјални, технички и кадровски ресурси**
Придржавање рокова прописаних за поступање??

5

Нерегистровани 

субјекти  у 2020. 

години

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се уписали у 

прописани регистар

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су престали са 

радом

7
Остварење плана 

контрола од 2020.

Број редовних инспекцијских надзора
Број ванредних инспекцијских надзора
Број допунских инспекцијских надзора

Број редовних инспекцијских надзора који нису извршени*

3 Ниво 

усклађености 

пословања

број 

контролних 

листи по 

којима је 

утврђен:

4

Број откривених 

и отклоњених 

неправилности у 

2020.

број контрола извршења

број субјеката код којих је откривена неправилност

број субјеката који су  отклонили неправилност

број управних 

мера

број казнених 

мера

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВЛАШЋЕНИХ ТУРИСТИЧКИХ ИНСПЕКТОРА СО 

СОКОБАЊА - 2020. година

(члан 44. Закона о инспекцијском надзору)

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ
2

1 и 2
Превентивно 

деловање

СЛУЖБЕНЕ 

САВЕТОДАВНЕ 

ПОСЕТЕ

број покренутих инспекцијских надзора због 

непоступања по препорукама 0



14 0
15

16
Извештај ЈЛС- 

текстуално 

образложење -

у току 25
окончан 2
осуђујућа пресуда 2
ослобађајућа пресуда 0
захтев одбачен 0

поступак обустављен 1
застарелост 0
смрт физичког лица, престанак постојања 

правног лица 1
плаћен
покренут поступак пред судом 0
поступак у току 0
прекршајни налог укинут 0
застарелост 0

Општински
туристички инспектор
Наташа Јанковић

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа*
Мере у вези ажурности података у информационом систему*

Стање у области извршавања поверених послова

17

Исходи 

поступања 

правосудних 

органа (из 

евиденције 

инспекцијског 

надзора)

по захтевима

по 

прекршајним 

налозима



Број донетих 

решења
Број мера

Број 

поднетих 

захтева

Број 

прекршаја

хостел 0 1 1 28 28 0 0

куће 0 0

апартмани 7 20 10 37 10

собе 7 30 13 50 14

сеоска туристичка домаћинства 0 0

Остало - контроле прописаног радног времена 

Угоститељски објекти за исхрану и пиће - 

контроле прописаног радног времена и 

прописаних услова за буку, дим (ресторани, 

кафане, барови, пицерије, киосци, кетеринг и др.) 0 15 0 15 0

У К У П Н О
14 65 23 102 25 3 3 28 28 0 0.00 0.00

ОПШТИНСКИ ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР

Наташа Јанковић

Број издатих 

прекршајних 

налога

Износ из  

прекршајни

х налога

Износ 

неуплаћене 

боравишне 

таксе

ИЗВЕШТАЈ О ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА 

 СОКОБАЊА          Извршене контроле овлашћених  туристичких инспектора у 2020. години

Угоститељски објекти за смештај (комплетна 

надлежност ЈЛС)

Број 

редовних 

надзора

Број 

ванредних 

надзора

Број 

контролних 

надзора

Укупан број 

надзора

Решења о привременој 

забрани обављања 

делатности

Решења о отклањању 

неправилности
Захтев судији за прекршаје
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