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1. Увод

План инспекцијског надзора из области туризма за 2019. годину, донет је на основу члана 10.
Закона о инспекцијском надзору ( '' Сл. гласник РС'', бр. 36/15). Овај документ сачињен је на основу
процене тренутног стања у овој области, планираних активности на подстицању развоје у области
туризма, активности које су предузете и које се планирају предузети на смањељу сиве економије код
пружања услуга смештаја туристима у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима, као
и других правних лица и предузетника који пружају ове услуге. План садржи приказ годишњег плана
по месецима са прописаним елементима плана инспекциојског надзора за територијална подручја
која су у надлежности овлашћених инспектора општине Мали Зворник. Заснива се на пројектованим
циљевима општина Мали Зворник за 2019. Годину и на постојећем стању у области инспекцијског
надзора.
Изворне надлежности Министарства трговине, туриизма и телекомуникација, односно сектора
туристичке инспекције, поверени су јединицама локалне самоуправе од краја 2015. године изменама
Закона о туризму.
Чланом 118. став 7. наведеног Закона прописано је да инспекцијски надзор над применом овог
закона врши јединица локалне самоуправе преко овлашћених инспектора, а у ставу 8 овог члана
прописано је да наведене послове јединица локалне самоуправе обавља као поверене послове.
Јединица локалне самоуправе , као поверене пословеможе да врши инспекцијски надзор над
применом овог закона 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 које
није издато решење о разврставању,
2. Обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника
или огранка страног правног лица, као и физичког лица у објектим домаће радиности, сеоском
туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани, односно пријављени у складу
са овим законом,
3. Обављање угоститељске делатности од стране физичког лица у објектим домаће радиности и
сеоском туристичком домаћинству, а није закључен уговор из чл. 74. став 1. и чл. 77 став 1. овог
Закона,
4. Испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности уобјектима
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 и начина обављања угоститељске делатности у
угоститељском објекту врсте хостел,
7. Испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељских објеката који се
односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија,
8. Испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељских објеката у којима
се емитује музика или изводи забавни програм, а којим 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. Истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту.

2. Циљеви
Циљеви инспекцијског надзора овлашћених инспектора општина Мали Зворника:
- Побољшање примене прописа који регулишу област туризма и угоститељства,
- Осигурање законитости пословања и поступања надзираних субјеката,
- Повећање прихода буџета,
- Заштита корисника услуга.
У складу са годишњим планом инспекцијског надзора за 2019. годину, дефинисана је програмска активност
овлашћених инспектора за туризам са основним циљевима и индикаторима:
Назив
програмске
Инспекцијски надзор овлашћених инспектора за туризаам
активности
Обезбедити примену прописа који регулишупружање услуга у области туризма, смањење сиве
Сврха:
економије у области туризма, повећање прихода у буџету од увођења надзираних субјеката у
легалне токове, од наплате казни и боравишне таксе, ефикаснија заштита корисника услуга.
Програмском активношћу обухваћена је примена и вршење инспекцијског надзора привредних
субјеката и нерегистрованих субјеката који пружају услуге у туризму и организовање дежурства
Опис:
у приоритетним дестинавијама у сезони када су ове услуге највише заступљене, као и доношење
решења и закључака и подношење прекршајних налога и пријава на основу извршених надзора.
1 .Закон о туризму ( '' Сл. гласник РС '', бр.36/09, 88/110, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15),
2. Закон о инспекцијском надзору ( '' Сл. гласник РС '', бр. 36/15),
3. Закон о прекршајима ( '' Сл. гласник РС '', бр. 13/16),
4. Закон о општем управном поступку ( '' Сл. гласник РС '', бр. 18/16),
5. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставање угоститељских објеката и минимално техничким условима
за уређење и опремање угоститељских објеката ( '' Сл. гласник РС '', бр. 48/12 и 8/16),
6. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту
за смештај ( '' Сл. гласник РС '', бр. 96/09),
7. Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање
угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству ( '' Сл. гласник
Правни
РС '', бр. 41/10 и 48/12),
основ
8. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком
домаћинству ( '' Сл. гласник РС '', бр. 96/09),
9. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности ( ''
Сл. гласник РС '', бр. 96/09),
10. Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ( '' Сл.
гласник РС '', бр. 83/16 и 30/17),
11. Одлука о боравишној такси ( '' Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 3/10, 11/17 и 12/17),
12. Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини ( ''Сл. Лист општине Мали
Зворник “ бр.8/05, 3/07, 5/09, 7/14 и 3/15).
Циљ 1 :
Циљ 2 :
Циљ 3 :

Осигурање законитости пословања и поступања надзираних субјеката у области туризма
Индикатор : Однос извршених редовних и ванредних инспекцијских надзора, као и број
превентивних прегледа.
Боља примена прописа из области туризма.
Индикатори: Број организованих семинара, радионица и састанака ради обуке инспектора и ради
информисања привредних субјеката.
Повећани приход буџета.
Индикатор: Број пружалаца услуга који извршавају законску обавезу наплате и уплате
боравишне таксе у односу на претходну годину.

3. Надлежност
У складу са Законом о туризму ( '' Сл. гласник РС '', бр.36/09, 88/110, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15),
овлашћени инспекториза област туризма Општинске управе Мали Зворник, врши поверене послове
инспекцијског надзора, односно инспекцијски надзор над применом дела Закона о туризму и других прописа
који се односе на : 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 које није

издато решење о разврставању, обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног
друштва, предузетника или огранка страног правног лица, као и физичког лица у објектим домаће радиности,
сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са
овим законом, обављање угоститељске делатности од стране физичког лица у објектим домаће радиности и
сеоском туристичком домаћинству, а није закључен уговор из чл. 74. став 1. и чл. 77 став 1. овог Закона,
испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности уобјектима домаће радиности,
сеоском туристичком домаћинству и хостелу, испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, испуњеност минимално техничких услова и и начина
обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте хостел, испуњеност прописаних услова у
погледу уређења и опремања угоститељских објеката који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и
других непријатних емисија, испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељских
објеката у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којим се обезбеђује заштита од буке,
испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске делатности у
угоститељском објекту који се налази у стамбеној згради, наплата и уплата боравишне таксе, истицање и
придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. Надлежности, овлашћења, права и
дужности овлашћених инспектора јединица локалне самоуправе регулисане су одредбама чл. 118. став 7. и 8. ,
чл. 120а и чл. 121а Закона о туризму.
Овлашћени инспектори сачињавају годишњи план инспекцијског надзора, израђује дневне, периодичне и
годишње извештаје о раду, прате примену прописа, иницира измене и предлагање одговарајућих решења и
предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа, сарађује са
другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне
управе.
4. Постојеће стање
При изради плана рада пошло се од сагледавања постојећег стања у области надлчежности овлашћених
инспектора општине Мали Зворник и реалних могућности да се у наредном периподу остваре постављени
циљеви.
Постојеће стање сагледано је на основу чињеница о врстама и броју субјеката надзора који су у надлежности
овлашћених инспектора за примену закона о туризму. Узети су у обзир специфичности надзираних делатности
и субјеката и анализе показатеља реалног стања у области надлежности овлашћених инспектора.
а) Надзирани субјекти
У надлежности овлашћених инспектора за област туризма на територији општине Мали Зворник који су
поверени општини су правна лица, привредна друштва, предузетници или огранка страног лица, као и физичка
лица која обављају угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоским туристичким
домаћинствима и хостелима.
Инспекцијски надзор овлашћених инспектора врши се само у делу којим се уређује : обављање
угоститељске делатности у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за које није
издато решење о разврставању у категорију, није закључен уговор са неким привредним субјектом, односно
правним лицем или гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са овим законом, контролу
угоститељске делатности од стране физичког лица у објектим домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, контролу прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности уобјектима домаће
радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу, контролу минимално техничких услова и стандарда у
објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, контролу минимално техничких услова и и
начина обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте хостел, контролу прописаних услова
у погледу уређења и опремања угоститељских објеката који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и
других непријатних емисија, контролу испуњености прописаних услова у погледу уређења и опремања
угоститељских објеката у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којим се обезбеђује заштита
од буке, испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске

делатности у угоститељском објекту који се налази у стамбеној згради, наплата и уплата боравишне таксе,
истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту, провера испуњености услова и
рокова усаглашености угоститељских објеката са актом јединице локалне самоуправе.
Овлашћени инспектори не располажу тачним подацима о броју нерегистрованих и некатегоризованих
субјеката за чију су контролу надлежни. У области угоститељства проблем је и посебно изражена сезонска
динамика регистровања, престанка и прекида рада, честе промене пословања у угоститељским објектима и др.
б) Људски ресурси
У Општинској управи Мали Зворник - Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и
обједињену процедуру, Одсек за инспекцијске послове, на пословима непосредног инспекцијског надзора
тренутно ради 1 ( један ) овлашћени инспектор, који је уједно и комунални инспектор и инспектор заштите
животне средине, 1 ( једно ) лице које је задужено за координацију и увид у рад запослених у чијој су
надлежности инспекцијски послови из области туризма, и у Одељењу ЛПА тренутно ради 1 ( један ) овлашћени
инспектор, који је уједно и порески инспектор контроле наплате дуга и накнада.
в ) Опрема и материјално технички услови рада инспектора за туризам
Постојећа опрема и технички услови за рад инспектора су задовољавајући.
Тренутно нису опремљени униформама и обућом у складу са Правилником.
г ) Показатељ анализе, рад инспектора и процена ризика
Увођење нове методологије и процедура ( налози, обавештавање, прикупљање документације, налози суда и
сл.), доприноси продужењу поступка инспекцијског надзора инспектора и смањењу броја контрола.
Приликом планирања и процене ризика узето је у обзир искуство у надзору које се односи на посебне
специфичности надзираних делатности објеката и локација. Узет је у обзир сезонски утицај на обављање
одређених делатности , територијални распоред и концентрација субјеката надзора и појединих врста и група
објеката, термини одржавања и значај манифестација и др. Степен ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора утврђује се на основу процене ризика посебно за сваку делатност, територију и објекат, на основу
искуства и контролних листи, уколико је код истог надзираног субјекта већ вршен надзор.
5. Спровођење инспекцијског надзора
Права, дужности и овлашћења туристичког инспектора регулисана су Законом о туризму, а поступање у
складу са Законом о инспекцијском надзору.
Овлашћени инспектори су самостални у раду у границама овлашћења утврђених законом и за свој рад је
лично одговоран.
У планираном периоду овлашћени инспектори врши ће различите врсте надзора који се међусобно
разликују по обиму, методама по којима се врше, областима које се контролишу, као и циљевима. Поред
редовног инспекцијског надзора, вршиће се и ванредне инспекцијске контроле инициране представкама
грађана, као и саветодавне посете у склопу превентивног деловања. У свом раду предузимаће прописане
управне мере за отклањање незаконитости у раду надзираног субјекат ( мере налагања и забране ), као и
казнене мере ( подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавање прекршајног налога ),
како би се постигло усклађивање стања са постојећом регулативом.
На бази утврђених месечних планова, а у циљу што успешнијег остваривања планираних задатака,
инспекцијски надзор ће се вршити по већ утврђеним месечним плановима, а по потреби и у заједничким
контролама у сарадљи са другим инспекторима и инспекцијама. Приликом вршења надзора ради
сузбијања рада нерегистрованих субјеката, посебна пажња ће бити усмерена на територије, локације,
објекте и надзиране субјекте у делатностима у којима је ова појава била изражена претходних година.
Организовање редовних дежурстава овлашћених инспектора у току туристичке сезоне, као и током
туристичких манифестација на иницијативу начелника одељења и у складу са посебним оперативним
плановима, биће посебно организован рад инспектора.

Приоритет инспекцијског надзора у 2019.години је смањење сиве економије у области надзора, односно
смањење броја некатегоризованих угоститељских објеката у домаћој радиности, сеоском туристичком
домаћинству и хостелима.
Овлашћени инспектори за надзор по одредбама закона о туризму и лице задужено за координацију рада
инспектора, биће свакодневно доступни грађанима општине Мали Зворник у смислу правовременог
давања одговора и информација, пружањем стручне и саветодавнеподршке и помоћи физичким лицима,
предузетницима и правним лицима, као и у смислу објављивања важећих прописа, давања предлога,
покретања иницијатива и спровођења саветодавних посета са упућивањем дописа са препорукама и
слично.
6.Извештавање
Евиденција надзора и извештавање се спроводи у складу са Законом о инспекцијском надзору.
План инспекцијског надзора овлашћених инспектора за туризам за 2019. годину садржи табеларне
приказе планираних надзора по месецима, са прописаним елементима планова инспекцијског надзора –
облике надзора/активности, преглед надзираних субјеката, степен ризика, учесталост, територијално
подручје и планирани бриј извршилаца.
7.План инспекцијске контроле за 2019. Годину по месецима:
Јануар
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна контрола наплате
и уплате боравишне таксе

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће ) и
сеоска туристичка
домаћинства
Угоститељска делатност

Стручне саветодавне
посете и превентивно
деловање
Контролни прегледи

Објекти за смештај

Сарадња са другим
инспекцијама

Угоститељска делатност

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

Степен
ризика
Висок

средњи
средњи
средњи
висок

Територија
Учесталост

Број
извршилаца

Минимум две
контроле
месечно

Територија
општине

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби

Територија
општине

2

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

2

Фебруар
Облици надзора/
активности
Контрола истицања и
придржавања прописаног
радног времена у
угоститељству
Стручне саветодавне
посете и превентивно
деловање
Контролни прегледи
Сарадња са другим
инспекцијама

Надзирани субјект

Степен
ризика

Угоститељски објекти

средњи

Угоститељска делатност

средњи

Објекти за смештај
Угоститељска делатност

средњи
средњи

Територија
Учесталост

Број
извршилаца

Минимум
једна
контрола
месечно
У току
месеца

Територија
општине

1

Територија
општине

2

По потреби

Територија
општине

2

Територија
општине

2

У току
месеца

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

висок

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Март
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна контрола наплате
и уплате боравишне таксе

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће ) и
сеоска туристичка
домаћинства
Угоститељска делатност

Стручне саветодавне
посете и превентивно
деловање
Контролни прегледи

Степен
ризика
Висок

средњи

Територија
Учесталост

Број
извршилаца

Минимум две
контроле
месечно

Територија
општине

У току
месеца

Територија
општине

2

2

Објекти за смештај

средњи

По потреби

Територија
општине

2

Сарадња са другим
инспекцијама

Угоститељска делатност

средњи

У току
месеца

Територија
општине

2

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

висок

Април
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна контрола наплате
и уплате боравишне таксе

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће ) и
сеоска туристичка
домаћинства
Угоститељска делатност

Контрола истицања и
придржавања прописног
радног времена у
угоститељству
Контролни прегледи

Објекти за смештај

Сарадња са другим
инспекцијама

Угоститељска делатност

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

Степен
ризика
висок

висок

средњи
средњи
висок

Територија
Учесталост
Минимум две
контроле
месечно
Минимум
једна
контроле
месечно
По потреби

Територија
општине

Број
извршилаца

2

Територија
општине

1

Територија
општине

2

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Мај
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Контрола наплате и
уплате боравишне таксе
категоризованих објеката
и закључених уговора о
посредовању са
привредним субјектима,
агенцијама,
организацијама и другим
правним лицима у складу

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства

Степен
ризика
висок

Територија
Учесталост
Минимум две
контроле
месечно

Мали Зворник,
Велика Река

Број
извршилаца

2

са законом
Контрола испуњености
минимално техничких
услова и стандарда
Контролни прегледи

Објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства
Објекти за смештај

Сарадња са другим
инспекцијама

Угоститељска делатност

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

низак

средњи
средњи
висок

Минимум
једна
контроле
месечно
По потреби

Територија
општине

1

Територија
општине

2

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Јун
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Контрола категоризованих
и некатегоризованих
угоститељских објеката за
смештај, контрола
евиденције књиге гостију
Откривање и сузбијање
нелегалног рада

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства
Објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства
Објекти за смештај

Контролни прегледи
Стручне, саветодавне
посете и превентивно
деловање
Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност
Угоститељска делатност

Степен
ризика
висок

висок

средњи
средњи
висок

Територија
Учесталост
Минимум две
контроле
месечно

Мали Зворник,
Велика Река

Број
извршилаца

2

Минимум две
контроле
месечно

Територија
општине

2

По потреби

Територија
општине

2

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Јул
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна циљана контрола
категоризованих и
некатегоризованих
угоститељских објеката за
смештај, контрола
евиденције књиге гостију,
закључених уговора о
посредовању
Откривање и сузбијање
нелегалног рада

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства

висок

Објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства
Објекти за смештај

висок

Контролни прегледи
Контрола услова у
погледу опремања
објеката у којима се
емитује музика или
приређују програми, а
којима се обезбеђује

Угоститељска делатност

Степен
ризика

средњи
средњи

Територија
Учесталост
Минимум
четири
контроле
месечно

Мали Зворник,
Велика Река,
Цулине, Амајић,
Д.Борина,
Радаљ.

Број
извршилаца

2

Минимум две
контроле
месечно

Територија
општине

2

По потреби

Територија
општине

2

Територија
општине

1

У току
месеца

заштита од буке
Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

висок

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Август
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна контрола
категоризованих и
некатегоризованих
угоститељских објеката за
смештај, контрола
евиденције књиге гостију,
наплате и уплате
боравишне таксе,
контрола издатих рачуна,
утврђивање идентитета
лица које обавља
угоститељску делатност
Очекивани обим
ванредног надзора

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства

висок

Објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће),
сеоска туристичка
домаћинства и други
угоститељски објекти
Објекти за смештај

висок

Контролни прегледи
Контрола испуњености
минимално техничких
услова и стандарда
Контрола по захтеву
странака

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће) и
сеоска туристичка
домаћинства

Степен
ризика

средњи
средњи

висок
Угоститељска делатност

Територија
Учесталост
Минимум
четири
контроле
месечно

По потреби

Мали Зворник,
Велика Река,
Цулине, Радаљ,
Д.Борина

Број
извршилаца

2

Територија
општине

2

Територија
општине

2

Минимум две
контроле у
току месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

По потреби

Септембар
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна контрола
категоризованих и
некатегоризованих
угоститељских објеката за
смештај
Контрола истицања и
придржавања прописног
радног времена у
угоститељству
Контролни прегледи

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће ) и
сеоска туристичка
домаћинства

Степен
ризика
висок

висок
Угоститељска делатност
Објекти за смештај

Сарадња са другим
инспекцијама

Угоститељска делатност

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

средњи
средњи
висок

Територија
Учесталост
Минимум две
контроле
месечно
Минимум
једна
контроле
месечно
По потреби

Број
извршилаца

Територија
општине
2

Територија
општине

1

Територија
општине

2

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Октобар
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна контрола наплате
и уплате боравишне таксе

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће ) и
сеоска туристичка
домаћинства
Угоститељска делатност

Контрола истицања и
придржавања прописног
радног времена у
угоститељству
Контролни прегледи

Објекти за смештај

Сарадња са другим
инспекцијама

Угоститељска делатност

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

Степен
ризика
висок

висок

средњи
средњи
висок

Територија
Учесталост
Минимум две
контроле
месечно
Минимум
једна
контроле
месечно
По потреби

Територија
општине

Број
извршилаца

2

Територија
општине

1

Територија
општине

2

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Новембар
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Контрола истицања и
придржавања прописног
радног времена у
угоститељству

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће ) и
сеоска туристичка
домаћинства

Стручне, саветодавне
посете и превентивно
деловање.
Контролни прегледи

Степен
ризика
висок

Територија
Учесталост
Минимум две
контроле
месечно

Територија
општине

Број
извршилаца

2

Угоститељска делатност

средњи

У току
месеца

Територија
општине

2

Објекти за смештај

средњи

По потреби

Територија
општине

2

У току
месеца

Територија
општине

2

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Сарадња са другим
инспекцијама

Угоститељска делатност

средњи

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

висок

Децембар
Облици надзора/
активности

Надзирани субјект

Редовна контрола наплате
и уплате боравишне таксе

Угоститељски објекти,
објекти домаће радиности
( собе, апартмани, куће ) и
сеоска туристичка
домаћинства

Стручне, саветодавне
посете и превентивно
деловање.
Контролни прегледи
Сарадња са другим
инспекцијама

Степен
ризика
висок

Територија
Учесталост
Минимум две
контроле
месечно

Територија
општине

Број
извршилаца

2

Угоститељска делатност

средњи

У току
месеца

Територија
општине

2

Објекти за смештај

средњи

По потреби

Територија
општине

2

Територија
општине

2

Угоститељска делатност

средњи

У току
месеца

Контрола по захтеву
странака

Угоститељска делатност

висок

По потреби,
зависно од
броја захтева

Територија
општине

2

Овлашћени инспектори општине Мали Зворник у зависности од процене стања на терену, у време већих
посета туриста нарочито, могу извршити и већи број контрола од планираних, као и већи број едукативних и
саветодавних обука и других активности.
При вршењу контролних прегледа, редовне и ванредне, овлашћени инспектори акценат стављају на
контролу пре свега нерегистрованих и некатегорузованих угоститељских објеката за смештај.
8. Звршна напомена
У складу са Законом о инспекцијском надзору могуће су измене и допуне Годишњег плана инспекцијског
надзора туристичког инспектора за 2018. годину.
Годишњи план инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2019. годину редовно ће се ажурирати,
анализирати и контролисати у складу са потребама и околностима.
План доставити:
1. Комуналном инспектору, инспектору заштите животне средине и инспектору за туризам
2. Пореском инспектору контроле наплате дуга и накнада и овлашћеном инспектору за контролу по
одредбама Закона о туризму
3. Координатору задуженом за праћење и извештавање по овом плану
4. Архиви
У Малом Зворнику
4.12.2018.године

.

Руководилац Одсека за
инспекцијске послове
Мирослав Марковић, дипл.инж.

