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ПЛАН РАДА ОПШТИНСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНЕ 

 
1. Уводни део 

План рада општинске туристичке инспекције у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној 
дужности на подручју општине Велико Градиште за 2018. годину донет је на основу члана 10.Закона о инспекцијском надзору (”Службени 
гласник РС”, бр.36/15). 

ЦИЉЕВИ. Општи циљовог Плана је превенција и деловање ради контроле примене одредаба Закона о туризму и прописа донетих 
на основу овог закона, као и подзаконских аката које доноси јединица локалне самоуправе.  

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА. Инспекцијски надзор обавља један инспектор са високом стручном спремом. 
Приликом инспекцијског надзора, општински туристички инспектор дужан је да се придржава законских процедура уз обавезно 
коришћење контролних листа.  

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА. При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних 
инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних планова. 

 
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ОПШТИНСКА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА: 

 Закон о туризму, 
 Закона о инспекцијском надзору,  
 Закона о општем управном поступку, 
 Одлуку о висини боравишне таксе на територији општине Велико Градиште, 
 Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији општине Велико Градиште. 

 
 
 
 
 



Општина Велико Градиште нема подзаконске акте: 
- испуњености прописаних услова и опремања угоститељских објеката који се односе на одвођење дима, паре и мириса, 
- испуњености прописаних услова у погледу опремања објеката у којима се емитује музика или приређује забавни програм а којима 
се обезбеђује заштита од буке, 
- испуњености прописаних услова као и начина обављања угоститељске делатности у угоститељским објектима који се налазе у 
стамбеној згради. 

 
На основу члана 118. став 7. Закона о туризму, инспекцијски надзор над применом овог закона врши јединица локалне самоуправе преко 
овлашћених инспектора у делу којим се уређује: 

1) Обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног правног лица, као и 
физичког лица у собама, становима и кућама, за која није издато решење о разврставању у категорију 

2) Обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног правног лица, као и 
физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани, односно пријављени у 
складу са овим законом 

3) Обављање угоститељске делатности од стране физичких лица у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, а није 
закључен уговор из члана 74. став 1. овог закона и члана 77.став 1. овог закона / уговор са локалном туристичком организацијом, туристичком 
агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем регистрованим за обављање привредне делатности 

4) Испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству 
и хостелу 

5) Испуњеност минимално-техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству 
6) Испуњеност минимално-техничких услова и начина обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте хостел 
7) Испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и 

других непријатних емисија 
8) Испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а 

којима се обезбеђује заштита од буке 
9) Испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту, који се 

налази у стамбеној згради 
10) наплата и уплата боравишне таксе 
11) провера испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом из члана 114. oвог закона / акт о утврђивању просторних 

целина 
12) истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. 

 
 

 
 

 
 



2. Надзирани субјекти на територији општине Велико Градиште 
 
 
Укупан број долазака и ноћења домаћих и страних  туриста у периоду од 2009 – 2016 године 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доласци 15784 7075 9854 13120 13322 13490 14234 17891 

Ноћења 30382 12150 19488 26211 25848 27316 37476 52861 

 
 

Укупан број угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству на 
територији општине Велико Градиште који су категорисли собе, апартмане или куће је 56. Укупан број расположивих лежајева је 544.  

            На територији општине Велико Градиште нема регистрованих  хостела. 
            На територији општине Велико Градиште нема сеоских туристичких домаћинстава. 

 Износ боравишне таксе за територији општине Велико Градиште је 60,00 динара. 
 

3. Инспекцијски надзор 
Редни 

број 

Област надзора Месеци Ризик 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Контрола обављања угоститељске 
делатности и испуњености минимално-
техничких услова у објектима домаће 
радиности 

    x x x x x    Висок 

2 Контрола закључивања уговора са 
привредним субјектом или правним 
лицем 

x x x x x x x x x x x x Средњи 
Висок 
Критичан 

3 Контрола истицања и придржавања 
прописаног радног времена 
угоститељских објеката 

x x x x x x x x x x x x Средњи 

4 Контрола евидентирања гостију и 
наплате и уплате боравишне таксе 

x x x x x x x x x x x x Средњи 
Висок 

5 Превентивне мере: упозоравање 
надзираног субјекта о његовим 
обавезама из закона и других прописа, 

x x x x x x x x x x x x  



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 или поступања 

6 Заједнички инспекцијски надзор са 
другим инспекцијама и органима (бука 
из угоститељских објеката, радно време 
угоститељских објеката, боравишна 
такса и др.) 

x x x x x x x x x x x x  

7 Мере и активности за спречавање 
обављања делатности и вршења 
активности нерегистрованих субјеката 

x x x x x x x x x x x x  

 

У току 2018. године инспектор ће вршити и:   

 ванредне и контролне инспекцијске надзоре, 
 активности превентивног деловања инспекције – саветодавне посете, 
 активности за спречавање обављања делатности нерегистрованих субјеката, 
 остале послове из областиЗакона о туризму, 
 израда планова и извештаја о раду, 
 непланиране активности које се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, путем примљене електронске поште, телефонске 

пријаве и непосредно запажање инспектора на терену. 
 учешће н арадионицама,семинарима, курсевима, обукама итд.  

Поред редовног-планираног инспекцијског надзора општинска туристичка инспекција и ванредни непланирани инспекцијски 
надзор инициран представкама грађана. Представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива 
немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе. Инспектор неће покренути поступак по службеној 
дужности на основу представке а које процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба права. Како је инспекцијски надзор сразмеран 
процењеном ризику, ток и брзина поступања инспектора по представци зависиће од процењеног степена ризика, тако да предност има 
виши степен ризика (безбедност, живот и здравље људи, животна средина, јавни приходи).  

 

                                                                                                                                                     Руководилац Одељења за инспекцијске послове  
                                                                                                                                                                и општински туристички инспектор 
                                                                                                                                                                                 Сузана Васиљевић 


