РЕПУБЛИКА СРБИЈА
OПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управ аСјеница
Одељење за инспекцијске послове
Туристички инспектор
Број:
11.10. 2017. године

На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС",
број 36/2015), Одељење за инспекцијске послове - Стручни сарадник за управно
надзорне послове у области туристичких делатности – туристички инспектор
Општинске управе Сјеница, доноси
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКОГ
ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области
инспекцијског надзора и процени ризика. План се спроводи у складу и активностима
утврђеним Законом о инспекцијском надзору.
Циљеви који се желе постићи реализацијом плана су:
- Унапређење стања у областима које су предмет инспекцијског надзора,
- Унапређење начина обављања делатности које представљају ризик,
- Контрола субјеката која је по обиму, облику и учесталости примерена ризику
који обављање делатности са собом носи, степену организованости и начину рада
надзираног субјекта,
- Даље унапређење рада инспекцијских служби, повећавање одговорности и
омогућавање већег степена ефикасности,
- Обезбеђивање јавности у раду инспекција.
Годишњи план инспекцијског надзора израђен је у складу са Законом о
инспекцијском надзору и садржи:
1. Преглед законских и подзаконских аката којима је инспекцијски надзор
поверен локалној туристичкој инспекцији.
2. Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора
3. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор
4. Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор
5. Процењени ризик
6. Период и ресурсе за вршење инспекцијског надзора
7. Планиране мере превентивног деловања инспекције
8. Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора
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1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНСКИХ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА КОЈИМА ЈЕ
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПОВЕРЕН ЛОКАЛНОЈ ТУРИСТИЧКОЈ
ИНСПЕКЦИЈИ
а) Процесни прописи

Закони:




ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ("Сл.гласник РС" број 36/15)
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл.лист СРЈ" број 33/97,
31/01 и "Сл.гласник РС" број 30/10)
ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005)

б) Материјални прописи

Закони:


ЗАКОН О TУРИЗМУ ("Сл. Гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.
закон, 93/2012 и 84/2015)
- Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу значке и одговарајућој
врсти одеће, обуће и опреме туристичког инспектора ("Сл. Гласник РС", бр.
78/2009, 14/2013 и 81/2015- и др. Правилник)
- Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој
радиности ("Сл. Гласник РС", бр. 96/2009)
- Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском
туристичком домаћинству ("Сл. Гласник РС", 96/2009)
- Правилник о минимално техничким и санитарно-хигијенским условима за
пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком
домаћинству ("Сл. Гласник РС", бр. 41/2010 и 48/2012- др. правилник)
- Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
("Сл. Гласник РС", бр. 41/2010, 103/2010 и 99/2012)
- Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставњу угоститељских објеката и
минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
(("Сл. Гласник РС", бр. 48/2012 и 58/2016)
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2. УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
1. Процена ризика од обављања делатности извршена је уз консултације са Републичком туристичком
инспекцијом и степена критичности у обављању делатности која је предмет инспекцијског надзора
2. Опис учесталости:
Редовна учесталост подразумева планирање броја контрола у оквиру законом прописаног минимума
Средња подразумева већи број контрола у зависности од процењеног ризика за појединачни објекат
Велика подразумева стални надзор односно велики број контрола у зависности од процењеног ризика
за појединачни објекат

Област надзора

Врста надзора

Учесталост

Процена ризика

Редовни
Ванредни

Константна

Висок

Редовни
Ванредни

Константна

Висок

Редовни
Ванредни

Константна

Висок

Редовни
Ванредни

Редовна до средња Средњи до низак

Испуњеност минимално техничких услова и
стандарда у објектима домаће радиности и
сеоском туристичком домаћинству

Ванредни

Редован

Средњи до низак

Наплата и уплата боравишне таксе

Редовни
Ванредни

Редован до средња

Средњи до
критичан

Истицање и придржавање прописаног радног
времена у угоститељском објекту

Ванредни

По потреби

Средњи до низак

Откривање нелегалног рада
Обављање угоститељске делатности од стране
правног лица, привредног друштва, предузетника, огранка страног правног лица и
физичког лица у објектима домаће радиности,
сеоском туристичком домаћинству и хостелу
ако гости нису евидентирани, односно
пријављени у складу са овим законом
Обављање угоститељске делатности од стране
физичких лица у објектима домаће радиности и
сеоском туристичком домаћинству, а да није
закључен уговор из члана 74. став 1. Закона о
туризму и члана 77. став 1. истог закона /уговор
са локалном тури-стичком организацијом,
туристичком агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем регистрованим за обављање привредне делатности/
Испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима
домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу

На захтев странке,
по потреби и
На лицу места
процени

Стручне саветодавне посете

Кординиран рад са другим инспекцијама

Редовни
Ванредни
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По договору

3. ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Надзирани субјекти у смислу овог Плана су субјекти који обављају делатност која је
предмет инспекцијског надзора.
Поред контрола обухваћених овим планом локална туристичка инспекција вршиће
константно и превентивне контроле како оне инициране од стране надзираних
субјеката тако и оне самостално покренуте код регистрованих субјеката.
Област надзора са списком субјеката код
којих ће се вршити инспекцијски надзор

Учесталост
надзора

Период
надзора

Напомена

ОБЛАСТ: КОНТРОЛА СМЕШТАЈА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ
Латовић Самир,Пријепољска бб,Сјеница
1
У току године
Трмчић Милисав,Јездимира Ловића бб,Сјеница
1
У току године
1
У току године
Радевић Верослав,јабланичка бр.83
„Мп Компани“ Марић Перица Сјеница
1
У току године
1
У току године
Област надзора са списком субјеката код
којих ће се вршити инспекцијски надзор

Учесталост
надзора

Период
надзора

Напомена

ОБЛАСТ: КОНТРОЛА СМЕШТАЈА У СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ
Мунић Славко,село Дружиниће,
1
У току године
Петаковић Желимир,село Дружиниће
1
У току године
ОБЛАСТ: КОНТРОЛА НАПЛАТЕ И УПЛАТЕ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
Друш.. за угост. и туризам Борови АД Сјеница
1
У току године
Чоловић ДО хотел Лане
1
У току године
Мунић Славко,село Дружиниће,
1
У току године
Петаковић Желимир,село Дружиниће
1
У току године
Латовић Самир,Пријепољска бб,Сјеница
1
У току године
Трмчић Милисав,Јездимира Ловића бб,Сјеница
1
У току године
Радевић Верослав,јабланичка бр.83
1
У току године
„Мп Компани“ Марић Перица Сјеница
1
У току године

4. ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекцијски надзор ће се вршити на територији Општине Сјеница.
5. ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК
Процена почетног ризика, у односу на делатност која се обавља, дата је у табели тачке
2. овог плана. С обзиром да делатност није довољан критеријум, у току инспекцијског
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надзора утврђиваће се и други елементи који ће додатно умањивати или повећавати
почетно процењени ризик код надзираног субјекта.
При оцени ризика код надзираног субјекта, као и за утврђивање учесталости и
приоритета за вршење инспекцијског надзора узимаће се у обзир:
1. Организованост субјекта за обављање делатности,
2. Однос субјекта према самом чину контроле и према службеном лицу које ту
контролу врши
3. Однос субјекта према учињеном прекршају и наложеним мерама у предходном периоду.

6. ПЕРИОД И РЕСУРСИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Инспекцијски надзор ће се вршити у току читаве године.
Број инспектора: 1
Распоред радног времена:
- за редовне контроле - радним даном у радно време, а у изузетним
случајевима током читавог дана
- за ванредне контроле - радним даном у радно и ван радног времена, по
потреби и у нерадне дане
Минимални број редовних контрола надзираних субјеката износи 45 у току
године.
У 2018. години према облицима инспекцијског надзора планира се утрошак
радног времена:
- за канцеларијске контроле, припрему за терен, издраду аката и остале
активности - 35% радног времена
- за теренске контроле - 65%
Утрошак радног времена зависиће од рутине и способности новог локалног
туристичког инспектора и од периода године.
7. ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ
У циљу превентивног деловања инспекције, предузимаће се следеће активности:
- едукација субјеката који обављају туристичку делатност путем медија и
информативних скупова,
- активности на промовисању коришћења контролних листа инспекцијског
надзора које ће бити објављене на сајту Општине Сјеница,
- саветодавни надзор код субјеката који обављају делатности, као и субјеката
који спроводе активности која је предмет инспекцијског надзора.
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8. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА
Као најчешћи повод за ванредни инспекцијски надзор пријаве грађана
представљају један од најважнијих покретача сваког инспекцијског посла, тако да ћемо
се у наредној години трудити да сваки њихов захтев буде узет у рад и процесуиран на
најбољи могући начин.
О процени броја пријава не можемо говорити јер немамо упоредне податке од
претходних година.

НАЧЕЛНИК ИНСПЕКЦИЈЕ
Азра Куртановић
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