
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 2021.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  саветодавне посете,  едукације,  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 надзпраним 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 2021. године

 на порталу https://sokobanja.ls.gov.rs/turisticka-inspekcija Општине 

Сокобања, објавила План рада туристичке инспекције за 2021. годину, контролне 

листе, и адресу електронске поште преко којих се могу добити одговори на разна 

питања и саопштење/обавештење о инспекцијском надзору, као и остале прописе. 

Епидемија Ковид 19 

У сарадњи са Републичком санитарном инспекцијом, Републичком туристичком 

инспекцијом   извршене су  теренски нспекцијски надзори у 2021. години.. Посебна 

пажња усмрена је на Ковид мере, радно време угоститељских објеката. Сa  

Полицијом Сокобања, одрађене су контроле мера Ковид 19,  контрола радног 

времена, покренути су прекршајни поступци, пред прекршајним судом одељење у 

Сокобањи,  по захтеву тужилаштва Алексинац  достављена је документација 

записници  инспектора  на даљу надлежност тужилаштва.Свакодневно угоститељи 

у домаћој радиности  тражили су помоћ приликом попуњавања образаца, изјава које 

се прилажу уз захтев за категоризацију смештајних јединица  и пружена им је помоћ 

при попуњавању образаца  о испуњености МТУ и стандарда, и начином пословања 

сходно новим прописима.Едукације саветодавне усмене  појединачне, за 

угоститеље у домаћој радиности  за систем Етуриста ЦИС, пружена је усмена 

саветодавна помоћ  за пријаву угоститеља за  ваучере.  По пријему решења о 

категоризацији за смештајне јединице,    угоститељи у домаћој радиности у 

просторијама инспекција обраћали су се туристичком инспектору око начина 

вођења евиденције, примене прописа,едуковани су и уручене су контролне листе. 

Посебна пажња усмерена је на угоститеље кориснике  Е туристе, ЦИС.Инспектор 

је одрадио око 40 усмених појединачних саветодавних едукација.Сачињене су 17 

службене белешке за  предмете по замолници Министарства туризма,, 

неправилности у евиденцији Е туриста, које су отклоњене. 

https://sokobanja.ls.gov.rs/turisticka-inspekcija


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. 

У редовним инспекцијским  надзорима достављена су обавештења о инспекцијском 

надзору, обзиром да  угоститељи у домаћој радиности немају пребивалишта и не  

бораве  стално  у Сокобањи, неки су затражили су одлагање  инспекцијског надзора, 

а што је у складу са Законом о инспекцијском надзору  („Службени Гласник РС“ 

број 36/15,44/18,96/18) , те ће се надзори извршити у 2022. години. 

4. 

броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције); 

Код  субјеката откривене  су недостаци у раду, наложене  записничке мере. Велику 
СИСТЕМ Е туриста омогућио је инспектору контролу наложених мера, као и 
нет...Контролним инспекцијским надзором утврђено је да су неки надзирани 
субјекти поступили по наложеним мерама а неки нису.По представкмаа извршени 
су инспекцијски надзори, где су утвређене неправилности у раду наложене су мере 
решењем, покренути прекршајни поступци. 

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 11 прекршајних  
поступака  пред прекршајним судом одељење у Сокобањи.Број нерегистрованих 
субјеката који су поступили по решењу инспектора и категорисали смештајне 
јединице је задовољавајући. У поступку  су и остали  предмети за нерегистроване 
субјекта за које ће се покренути  прекршајни поступак  у 2022. години. Предмети 
који нису завршени из 2021. године по динамици завршиће се у 2022. 
години.Укупан број обуставе поступка 3. Инспектор је за  субјекте за које постоје 
индиције да послују као некатегорисани субјекти у домаћој радиности, утицао да се 
категоришу,  што је дало позитиван ефекат, извршене  су категоризације објекта  
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 2021. годину испуњен је делимично због туристичке 
сезоне, Ковид епидемије, Ванредне ситуације натериторији општине Сокобања, а 
инспектор је био ангажован и на пословима комуналног инспектора до 01.08.2021. 
године..Туристички инсдпектор  због здравственог стања одсуствовао је са посла 
дужи временски период у 2021. години. 



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 , 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.Обѕиром да се у домаћој 

радиности нерегистровани субјекти откривају непосредном контролом, инспектор 

за велики  број контрола и не корисзи ауто. 

Инспекцијске послове туристичке инспекције обавља једно лице са завршеним 

економским факултетом, положеним испитом за државног службеника и испитом 

за инспектора, са   5 година радног искуства на инспекцијским пословима.Од  

01.08.2021. године  туристички инспектор не 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 2021. годину и према налозима Руководиоаца одељења за инспекцијске послове, 

шефа одељења, придржавајући се рокова прописаних Законом о инспекцијском 

надзору, Законом о угоститељству и Законом о управном поступку у складу са 

могућностима. 

11. 

законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход); 
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; 

 

Није било примедби, ни жалби другостепеном органу на рад туристичког 

инспектора  

12. Програмима стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно  

13. 

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 јуна 2021. године  инспектор је присуствовао  едукацији  ЦИС Етурист  у 

Београду, у организацији Министарства трговине, туризма  и телекомуникација, и 

два вебинара. 



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 е-писарнице у Општинској управи Сокобања. 

16 стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 
Сви поверени послови извршавају се у складу са могућностима 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. Поступци у току пред Прекршајним судом одељење у Сокобањи. 

 
 

 

 

 

'                                                    Општински туристички инспектор 

                                                        Наташа Јанковић



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


