
ред. 
број Одељење

1 3

6
1

на нивоу Министарства
на нивоу Сектора
на нивоу Одељења/Одсека
са више министарстава
са начелницима округа 

са представницима локалних самоуправа
са другим државним органима, 
организацијама, јавним предузећима  и 
удружењима 

са Привредним коморама, групацијама, 
асоцијацијама, удружењима  привреде

са појединачним странкама
остало
телефонски контакти са појединачним 
странкама

писани одговори странкама 1
одговори  медијима
изјаве на радију/телевизији

пријем 
старанака код руководилаца/ дежурног инспектора

укупно број посета
на захтев странке
без захтева странке
број издатих препорука
број поступања по препорукама

критичан ризик 2
висок розик
средњи ризик
низак ризик
незнатан ризик 6

3
2

решења о привременој забрани рада
решења о отклањању недостатака 2
закључци о обуст. поступка
печаћење објеката

1
 
и
 
2

број 
контролних 

листи по 
којима је 
утврђен:

Ниво 
усклађености 

пословања

3

број управних 
мера

број контрола извршења

БРОЈ ОБАЈВЉЕНИХ АКАТА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА

БРОЈ ОБЈАВЉЕНИХ КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ

САСТАНЦИ

Обавештавање 
јавности

активно присуство (са излагањем) конференцијама, 
саветовањима, радионицама, округлим столовима (не у 
смислу стручног усавршавања)
сарадња са локалном самоуправом и едукација у вези 
поверених послова

4 број предлога за одузимање лиценце
Број 

откривених и 
отклоњених 

број субјеката код којих је откривена неправилност
број субјеката који су  отклонили неправилност

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ
2

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ          за 
2017. годину (члан 44. Закона о инспекцијском надзору) 
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број покренутих инспекцијских надзора 
због непоступања по препорукама
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Попуњава се из 
табеле 

"Евиденција 
превентивног 

деловања" 

Попуњава се из 
софтвера

Попуњава 
Сектор

Податак  ваде 
инспектори из 

евиденција 
инспекцијског 
надзора (ЕИН)
податак из 
софтвера и 
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН)



број захтева за покретање прекр. 
поступка 2
број пријава за привредне преступе
број пријава за кривична дела
број пријава суду части
број прекршајних налога 1
укупан износ казни по издатим 
прекршајним налозима 25000

Број утврђених нерегистрованих субјеката 2

1

1

10

2

 3 *комунална инспекција
9
10

3

13
14
15

16

Начелници на основу 
извештаја ЈЛС- 
текстуално 
образложење-прилог 

у току 2
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа пресуда
захтев одбачен
поступак обустављен
застарелост
смрт физичког лица, престанак постојања 
правног лица
плаћен 1
покренут поступак пред судом
поступак у току
прекршајни налог укинут
застарелост

4

Нерегистровани 
субјекти  у 2017. 

години

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се 
уписали у прописани регистар 

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су 
престали са радом

5

број казнених 
мера

отклоњених 
неправилности

Придржавање рокова прописаних за поступање??

Мере за 
уједначавање 

праксе  
инспектора у 

Број обука/радионица за инспекторе
Број састанака руководилаца унутрашњих јединица

6

7 Остварење 
плана контрола

Број редовних инспекцијских надзора
Број ванредних инспекцијских надзора
Број допунских инспекцијских надзора
Број редовних инспекцијских надзора који нису 
извршени*

Материјални, технички и кадровски ресурси**

8
Ниво 

координације са 
другим 

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП
Број контрола са другим инспекцијам (којим*)

Стручна усавршавања*

Број примљених жалби

Број изгибљених управних спорова

Законитост 
управних аката11

Број другостепених поступака којима је поништено 
првостепено решење 
Број покренутих управних спорова#

 Број примљених притужби 

Исход поступка (текстуално образложење- прилог)

Исходи 
поступања 

правосудних 
органа (из 
евиденције 

инспекцијског 
надзора)

по 
прекршајним 

налозима 

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

Стање у области извршавања поверених послова****

17

по захтевима

Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња 
контрола)Притужбе на 

рад инспектора 

12

софтвер и ЕИН
Број упутстава

начелници и 
Сектор

податак из  
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН)

податак из  
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН)

начелници

СЕКТОР

податак из  
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН) и 

другостепени

Унутрашња 
контрола

СЕКТОР


