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Овај документ представља План рада туристичке инспекције  у спровођењу 

поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на 
територији  града Јагодина за 2018. годину, а донет је на основу чл.10. Закона о 
инспекцијском надзору /”Сл.гл.РС” бр.36/15/ 

Послове надзора из надлежности туристичке инспекције  обавља  један  
извршилац. 
 

ЦИЉЕВИ 
Општи циљ овог Плана је вршење надзора на поштовању одредаба Закона о 

туризму, преваскодно превентивног и саветодавног карактера, уз процену ризика у 
сврху заштите јавног интереса. 
 
 

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
Инспекцијски надзор обавља  један туристички инспектор са високом стручном 

спремом. 
Приликом вршења инспекцијског надзора, туристички инспектор ће се 

придржавати  процедурe уз обавезно коришћење контролних листа. 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
При изради овог Плана , туристички инспектор приликом планирања 

инспекцијског надзора, није могао користити искуства из претходног периода јер је 
туристичка инспекција новоформирана, те се планирањем надзора водио обимом 
овлашћењима којима су утврђена права и дужности инспектора јединица локалне 
самоуправе, Законом о туризму.  
 

ПРЕДМЕТ  ПОСТУПКА  ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
Надзор над применом Закона као повереним  пословима и осталим прописима, 

који се односе на: 
- обављање угоститељске делатности од стране привредних субјеката,  као и 

физичког лица у собама, становима и кућама, за које није издаторешење о 
разврставању у категорију, 

-  обављање угоститељске делатности од стране привредних субјеката,  као и 
физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском туристичком 
домаћинству и хостелу , ако гости нису евидентирани, односно пријављени у 
складу са Законом, 

- обављање угоститељске делатности од стране физичког лица у објектима 
домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, а није закључен уговор 
у складу са Законом, 

- испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у 
објектима 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 начина обављања угоститељске 
делатности у угоститељском објекту  врсте хостел, 

- испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског 
објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других 
непријатних емисија, 



- 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, 

- 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, 
- провера испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских објеката 

са законом, 
- истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. 

 
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА 
 

1. Закон о туризму 
2. Закон о инспекцијском надзору  
3. Закон о општем управном поступку 
4. Закон о прекршајима  
5. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму  
6. Закон о заштити потрошача  
7. Закон о заштити од буке у животној средини 
8. Закон о заштити  ваздуха  
9. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Јагодина 
11.       Одлука о боравишној такси на територији града Јагодина 
 
 
 
 
У току 2018. године Туристички инспектор вршиће  осим редовних надзора,  и: 

-ванредне , контролне  и допунске инспекцијске надзоре, 
-саветодавне и превентивне надзоре, 
-надзор по пријавама грађана и других правних лица, државних институција, 
- остале послове  по налогу надређеног. 

 
 
 
У Јагодини, 10.10.2017. год.                                      Туристички инспектор 
             Саша Аврамовић 


