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1. Увод 

План рада градске  туристичке инспекције у спровођењу поверених послова  инспекцијског  

надзора и контрола по службеној дужности на подручју Града Чачка за 2021. годину донет је на основу 

члана 10. Закона о инспекцијском надзору  (”Службени гласник РС” бр.36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) 

и заснива се на постојећем стању у области инспекцијског надзора и процени ризика. 

                                                                

План рада садржи планиране мере и активности превентивног деловања инспекције и планиране 

мере и активности за обезбеђење  примене прописа у области угоститељства над чијом је применом 

надзор поверен ЈЛС, смањење сиве економије у области угоститељства  и повећање прихода у буџету од 

увођења привредних субјеката у легалне токове, као и обим ванредних инспекцијских надзора  са 

одговарајућим образложењима, расположиве ресурсе и временски оквир реализације . 

 

Непланиране активности предузимаће се на основу слободне процене а односе се на пријаве 

грађана примљене електронском поштом, телефонским пријавама, као и непосредним запажањем 

инспектора на терену. Укључене су у план активности иако се планом не могу детаљно  предвидети сви 

облици и врсте надзора.  

 

Овим планом обухваћене су и активност Градске туристичке инспекције Чачка у контроли 

поштовања мера Владе РС и Кризних штабова у циљу заштите живота и здравља грађана Србије а 

поводом епидемије изазване вирусом  КОВИД 19. 

 

Приликом израде овог плана Главни туристички инспектор се користио искуством стеченим у 

току  2020. године, сазнањима до којих је дошао у консултацији са републичким туристичким 

инспекторима  као и туристичким инспекторима ЈЛС, али  и анализом других  доступних информација 

и података. 

 
2. Циљеви и индикатори 

Циљ 1: Осигурање законитости  пословања  и поступања надзираних субјеката у областима  

угоститељства у којима  је надзор поверен ЈЛС; 

 

Индикатори : 

▪  Однос извршених редовних  и ванредних  надзора; 

▪  Проценат надзора са утврђеним неправилностима. 

 

Циљ 2: Боља примена прописа у областима  угоститељства у којима  је надзор  поверен ЈЛС; 

  Индикатори: 

 ▪  Број извршених службених саветодавних посета у оквиру превентивног  деловања      

    градске  туристичке инспекције; 

 Циљ 3: Боља примена прописа из  области очувања здравља станивника Чачка у вези са 

епидемијом изазваном вирусом Ковид 19. 

  Индикатори: 
 Број извршених контрола из области очувања здравља станивника 

 
3.  Начини за остваривање постављених циљева 

 

            Приоритет Туристичке инспекције града Чачка у 2021. години је смањење сиве економије у 

области надзора  као и постизање ефикасније примене прописа од стране регистрованих субјеката у 

области надлежности туристичке инспекције. 

 



           У 2021. години акценат ће бити на спровођењу активности које се односе на унапређење 

превентивног деловања, што је у складу са највишим стандардима савременог инспекцијског надзора 

јер доводи до успостављања поверења, сарадње и дијалога између инспектора и надзираних субјеката 

давањем могућност да се грађани и привредни субјекти који послују у области угоститељства прилагоде 

прописима благовремено и добровољно, уз што је могуће мање трошкова. Оваквом праксом туристичке 

инспекције, ствараће се услови да уместо губитка и одвајања капитала за новчане казне због забране 

рада или услед других санкција, угоститељи могу  средства да усмере у развој пословања, док 

истовремено, на добитку ће бити и буџети државе и града Чачка, који ће кроз већи промет и нове 

инвестиције у области угоститељства, повећати  износ јавних прихода које убира. 

 

            Превентивно деловање спроводиће се у свим његовим облицима и то:   

 

 Службене саветодавне посете код субјеката надзора из надлежности инспектора ЈЛС, 

приоритетно код  новорегистрованих привредних субјеката који нису били премет надзора; 

 Повећањем броја и унапређењу  превентивног инспекцијског  надзора туристичке 

инспекције чиме се подстиче правилност, исправност и редовност у испуњавању обавеза 

надзираних субјеката; 

 Унапређењем јавности рада: 

o Унапређењем садржаја сајта - поред објављивања планова инспекцијског надзора, 

извештаја о раду инспекције, важећих прописа и обавештења о  изменама тих прописа, 

аката о примени прописа, контролних листи итд, на сајту ће се посебна пажња посветити 

сегменту за објављивање одговора на  често постављана питања и неодумице са 

одговорима на питања које привредни субјекти, грађани и друга заинтересована лица 

имају, као и објављивање инспекцијске праксе; 

o Континуираном  сарадњом и достављањем информација  медијским кућама које делују 

на подручју Чачка како би грађани били правовремено информисани о свим новостима 

из надзиране области  и активностима туристичке инспекције, при чему ће се посебна 

пажња посвећивати наступима на локалним ТВ и радио станицама. 

           Туристичка инспекција Града Чачка  спроводиће редовне, ванредне, контролне и допунске 

надзоре, који могу бити теренски и канцеларијски.  

            Ванредни инспекцијски надзори вршиће се због предузимања хитних мера ради спречавања 

или отклањања непосредне опасности, по представкама, захтевима странака, телефонским пријавама 

као и непосредним запажањем инспектора на лицу места и поводом захтева надзираних субјеката.  

           Контролни инспекцијски надзори извршиће се ради утврђивања извршених мера које су 

предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовних или ванредних надзора. 

          Допунски инспекцијски надзор извршиће се по службеној дужности и по захтеву надзираног 

субјекта. 

 

4. Прописи на основу којих поступају туристички инспектори Града Чачка 

 Закони 

 

                • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  

                    („Сл.гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18, 95/18 – др. закон и 86/19 – др.  

                    закон) 

 •  Закон о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19) 

 •  Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) 



 •  Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 

тумачење) 

 Закон о прекршајима(„Службени гласник РС“, бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016 одлука УС, 

91/2019) 

             Уредбе 

 

•  Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник РС”, бр. 44/13 

и 132/14) 

•  Уредба o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за 

физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и 

сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови  

 

              Правилници 

 

  •  Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања 

угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким 

условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, бр. 48/12 

и 58/16) 

  •  Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај   

(„Службени гласник РС”, бр. 83/16 и 30/17) 

  •  Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој 

радиности(„Службени гласник РС”, број 96/09) 

   •  Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком 

домаћинству („Службени гласник РС”, број 96/09) 

   •  Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину 

пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког 

домаћинства („Службени гласник РС”, број 13/20) 

   • Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски 

објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани 

објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за 

смештај („Службени гласник РС”, број 90/19) плаћања („Службени гласник РС”, бр. 47/19 и 

51/19) 

   Правилник о посебним елеменима процене ризика,учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у 

области туризма и угоститељства(„Сл гласник РС” бр.68/ 2018.) 

  

    Одлуке 

 

     •  Одлуку о висини износа боравишне таксе на територији ЈЛС, 

     •  Одлуку којом је уређено радно време угоститељских објеката. 

 

 

5.  Капацитети Туристичке инспекције Града Чачка 

 Туристичка инспекција Града Чачка има два запослена извршиоца и то: 

 

 Драгоман Пауновић, главни туристички инспектор, бр. службене легитимације 111/2020. 

 Светлана Стојановић, туристички инспектор,  бр. службене легитимације 279/2020. 

 

6. Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и 



службених контрола у 2021. години 

 

             Инспекцијски надзор ће се вршити у току читаве године, радним данима у току 

радног времена, а по потреби и ван радног времена и нерадним данима.  Укупни број 

радних дана у 2021. години је 204 (не рачунајући коришћења годишњих одмора).  

 

Укупан број дана у години 365 

Викенди 122 

Годишњи одмори   29 

Празници     9 

Крсна слава     1 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 204 

Инспекцијских надзора / службених 
контрола (канцеларија/терен; припрема 
за надзор и сл.) 

128 

204 Едукација / Обука 8 

Састанци / Семинари 8 

Извршење изречених управних мера 
(контрола извршења) 

60 

 

  Инспекцијски надзор ће се вршити у току читаве године, радним данима у току 

радног времена, а по потреби и ван радног времена и нерадним данима.   

              Према облицима инспекцијског надзора планира се утрошак радног времена:  

 за канцеларијске контроле, припрему за надзор, издраду аката и остале активности 

- 50%  радног времена 

 за теренске контроле - 50% радног времена 

            Минимални број контрола надзираних субјеката је 120, рачунајући редовне и 

ванредне инспекцијске надзоре.  

             Напомињем  да сви инспектори Градске управе за инспекцијски надзор  Града 

Чачка, укључујући и туристичке инспекторе,  врше инспекцијски надзор везан за 

контролу спровођења мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19, сагласно 

Закону заштити становништва од заразни болести („Службени гласник РС“ бр.15/16 и 

68/20) и  Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

(„Службени гласник РС“ бр.66/20, 93/20, 94/20, 100/20 109/20, 120/20, 122/20 и 126/20) и 

Наредби о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и 

отвореном простору („Службени гласник РС“ бр.100/20, и 111/20). 

 

      7.   Опис послова туристичких инспектора 

 

Сагласно члану 83. Закона о угоститељству, има право и дужност да: 

 проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање 

услуга уређени овим законом; 

 утврђује идентитет запослених, односно лица радно ангажованих код при- вредног 

друштва, другог правног лица или предузетника која обављају делатност и пружају 

услуге уређене овим законом, увидом у личну карту, путну исправу или другу јавну 

исправу са фотографијом; 

 утврђује идентитет физичког лица које обавља угоститељску делатност, односно лица 

затеченог у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, увидом у 

личну карту, путну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 

 утврђује идентитет физичког лица које обавља угоститељску делатност, пружања услуге 

смештаја у кући, стану, односно апартману и соби или другом простору без уписа у 



одговарајући регистар, односно без прописаног акта, увидом у личну карту, путну 

исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 

 утврђује идентитет корисника услуге увидом у личну карту, путну исправу или другу 

јавну исправу са фотографијом; 

 прегледа просторије, односно простор где се обавља делатност и пружају услуге; 

прегледа уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање 

законитости пословања привредних друштава, предузетника или правног лица, као и 

физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, a коју 

није могао да прибави по службеној дужности; 

 фотографише, односно врши видео-снимање просторије, односно простора из става 1. 

тачка 6) овог члана; 

 прегледа уговоре, евиденције, исправе, електронска документа и другу документацију 

потребну за утврђивање законитости пословања привредног друштва, другог правног 

лица, предузетника и физичког лица који обављају делатност и пружају услуге уређене 

овим законом, а коју није могао да прибави по службеној дужности, уз могућност 

обезбеђења доказа; 

 врши штампање, копирање, односно фотографисање и снимање пословних докумената 

из става 1. тачка 8) овог члана; 

 наступи као анонимни корисник услуга (провокативна куповина) на начин прописан 

законом којим се уређује инспекцијски надзор; 

 врши проверу издатог решења о одређивању категорије објеката домаће радиности и 

сеоског туристичког домаћинства; 

 проверава боравишну таксу у делу наплате и уплате, истицања у рачуну и др. увидом у 

унете податке о кориснику услуге и другу пратећу документацију, као и у делу уплате 

боравишне таксе од стране физичког лица из члана 71. Закона о угоститељству; 

 проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским 

објектима; 

 проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом 

из члана 77. Закона о угоститељству; 

 захтева писану одлуку надлежног суда за увиђај у стамбеном или другом простору са 

таквом наменом код сазнања да се у том простору обавља делатност или пружа услуга 

у случају када се власник или корисник, односно држалац противи вршењу 

инспекцијског надзора; 

 захтева асистенцију полиције, односно комуналне милиције, ако основано процени да је 

то потребно у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор, а према законима 

којима се уређују полиција и комунална милиција; 

 обавести надлежни орган јединице локалне самоуправе о утврђеној процени 

усаглашености објеката (пенали); 

 предузме и друге прописане мере предвиђене законом. 

 

Приликом обављања горе наведених дужности туристички инспектори Града Чачка ће  

предузимати мере сагласно овлашћењима из  члану 85. Закона о угоститељству : 

 

 привремена забрана обављање угоститељске делатности правном и физичком лицу 

које угоститељску делатност обавља, а није регистровало привредну делатност у 

одговарајућем регистру; 

 привремена забрана обављања делатности привредном друштву, другом правном 

лицу, предузетнику, као и физичком лицу које обавља угоститељску делатност 

пружања услуга смештаја у кући, стану, односно апартману, соби или другом простору 

за које није издато решење о одређивању категорије; 

 привремено забрани предузетнику обављање делатности уколико обавља делатност 

пре датума регистрованог почетка обављања делатности; 



 привремено забрани пружање услуге смештаја у врсти хостел привредном друштву, 

другом правном лицу или предузетнику који обавља делатност без претходног 

пријављивања јединици локалне самоуправе; 

 привремено забрани обављање угоститељске делатности, ако се инспектору онемогући 

вршење послова надзора; 

 привремено забрани привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику и 

физичком лицу обављање делатности у случају прописаним законом којим се уређује 

инспекцијски надзор; 

 записником о инспекцијском надзору наложи једну или више мера за отклањање 

неправилности; 

 сачини службену белешку, о оним радњама у поступку за које се не саставља записник; 

 изриче превентивне, као и друге мере које су посебно уређене законом којим се уређује 

инспекцијски надзор; 

 предузима радње које су посебно уређене законом којим се уређује инспекцијски 

надзор; 

 изда прекршајни налог; 

 поднесе пријаву надлежном органу за кривично дело или привредни преступ, односно 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; 

 поднесе надлежном органу предлог за покретање поступка и утврђивање обавезе 

плаћања пенала. 

 води законом пописане евиденције; 

 припрема извештаје и информације у вези са стањем у области надзора. 

                                        

 

8. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ГРАДСКЕ  ТУРИСТИЧКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

Процена ризика у току припреме Плана инспекцијског надзора вршена је на основу 

праћења и анализа стања у области инспекцијског надзора, идентификовани су ризици по 

законом и другим прописима заштићена добра, права и интересе који могу настати из 

пословања или поступања надзираног субјекта, на основу чега је вршена процена тежине 

штетних последица и вероватноћа њиховог настанка, тако да се добије процењени степен 

ризика. Тежина штетних последица процењује се полазећи од природе и обима штетних 

последица. 

Приликом израчунавања индекса ризика узети су у обзир фактори ризика и рангирани 

су с обзиром на вероватноћу настанка и утицај на циљеве тако што број 1 показује најмању 

вероватноћу и утицај а број 5 највећу вероватноћу и утицај.  
 
 

               матрица ризика 
 

Природа штетних последица 

Обим штетних 

последица 

1 2 3 4 5 

Занемарљива 1 1 2 3 4 5 

Мала 2 2 4 6 8 10 

Средња 3 3 6 9 12 15 

Велика 4 4 8 12 16 20 

Узразито велика 5 5 10 15 20 25 

                                                                                

 

Тежина штетних последица 

 



                Бројчана вредност ризика Квалитативни опис ризика -

степен ризика 

1,2 Незнатан 

3,4,5 Низак 

6,8,9 Средњи 

10, 12, 15, 16 Висок 

20, 25 Критичан 

 

 

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 субјека већ вршен надзор.   

Процена ризика за ванредни инспекцијски надзор врши се на основу критеријума за 

процену ризика за редован инспекцијски надзор и оцене колико је опасност конкретна и 

колика је јачина штетних последица по кориснике услуга, да ли постоји основ сумње да је 

извршен прекршај,  привредни преступ или  кривично дело, која тежина дела је у питању и 

колико износи запрећена казна. Процена ризика која произилази из поднете преставке, 

односно иницијативе за покретање ванредног инспекцијског надзора врши се на основу 

критеријума за процену ризика за редован инспекцијски надзор и оцене колика је опасност 

конкретна и колика је јачина штетних последица на кориснике услуга. 

Инцидент код надзираног субјекта  који за последицу има озбиљно угрожавање права и 

здравље корисника услуга,  непосредно повлачи критичан ризик тог субјекта, без упуштања у 

даљу процену ризика на основу осталих критеријума и елемената. 

Исто дејство имају и  основ сумње  да надзирани субјекат има својство нерегистрованог 

субјекта, односно да је овлашћено лице надзираног субјекта учинилац кривичног дела. 
 

 

Израчунавање индекса ризика 

 

 
 

Област 
Евидентирање 

гостију 

Обрачун, наплата  и 

уплата боравишне 

таксе 

Испуњеност усл. за 

обављање 

делатности 

издавање рачуна 
Поштовање 

законских прописа 

Фактор 

ризика 

верова

тноћа 
утица

ј 
укупно 

верова

тноћа 
утица

ј 
укупно 

верова

тноћа 
утица

ј 
Укупно 

верова

тноћа 
утицај укупно 

верова

тноћа 
утицај укупно 

Обим 

промета 
3 5 15 3 5 15 2 2 4 2 3 6 5 5 25 

Географска 

распростра

њеност 

5 5 25 5 5 25 3 3 9 5 5 25 4 4 16 

Заштита 

потрошача 
4 5 20 4 5 20 5 4 20 5 5 25 5 5 25 

Тржишна 
конкуренција 

2 2 4 3 3 9 1 1 2 3 3 9 5 5 25 

Индекс 

ризика 
  64   69   35   61   91 

 
 
 
 
Области су на основу индекса ризика класификоване на: 
 

 високоризичне   –    индекс  ризика .......        70          бодова и више 



 
 средњег ризика   -    индекс  ризика.......     40  -  69     бодова  

 
 ниског ризика     –    индекс  ризика.......   до  39          бодова 

 

9.  УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

  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. 

             Константна подразумева стални надзор односно велики број контрола у зависности од   

процењеног ризика за појединачни објекат. 

 
 

Област надзора Врста надзора Учесталост Процена ризика 

Поштовање мера везаних за COVID 19 Ванредни Константна Висок 

Откривање нелегалног рада 
Редовни 

Ванредни 
Константна Висок 

Обављање угоститељске делатности у објектима 

домаће радиности, сеоском туристичком 

домаћинству и хостелу –евиденција гостију 

Редовни 

Ванредни 
Константна Средњи 

Обављање угоститељске делатности од стране 

физичких лица у објектима домаће радиности и 

сеоском туристичком домаћинству, која  

обављају делатност преко посредника,  а да није 

закључен уговор из члана 33. Закона о 

угоститељству  

Редовни 

Ванредни 
Константна Висок 

Испуњ Испуњеност прописаних услова и начина 

обављања угоститељске делатности у објектима 

домаће радиности, сеоском туристичком до-

маћинству и хостелу 

Редовни 

Ванредни 
Константна Висок 

Испуњеност минимално техничких услова и 

стандарда у објектима домаће радиности и 

сеоском туристичком домаћинству 

Ванредни Средња Низак 

Наплат  Наплата и уплата боравишне таксе 
Редовни 

Ванредни 
Константна 

Средњи  

 

Истицање и придржавање прописаног радног 

времена у угоститељском објекту 

Редовни  

Ванредни 
Средња Средњи  

Стручне саветодавне посете 

 
- - На лицу места 

Координиран рад са другим инспекцијама 
Редовни 

Ванредни 
По договору - 

 

 

 

10. Оперативни план инспекцијског надзора Туристичке инспекције Града Чачка  за 2021. годину 

 



                          
Облици 

надзора/активнос

ти 

Надзирани 

субјекти 

Месеци 

Степен 

ризика 

Број 

извр

шила

ца 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Обављање 

угоститељске 

делатности- 

евиденција 

гостију 

Угоститељс

ки објекти: 

ДР 

СТД 

ХОСТЕЛ 

  

 x x x x x x x 

  

средњи 2 

Обављање 

угоститељске 

делатности 

преко 

посредника 

Угоститељи

физичка 

лица 

    

x x x x x 

   

висок 2 

Контрола 

наплате и уплате 

боравишне таксе 

Код свих 

привредних 

субјеката 

који 

пружају 

услугу 

смештаја 

x x х х     x х х 

 

средњи 2 

Контрола 

издавања рачуна 

 

 

Угоститељс

ки објекти: 

ДР 

СТД 

Хостел 

x   x x x x x x x  

 

средњи 2 

Контрола 

истицања и 

придржавања 

прописаног 

радног времена 

Угоститељс

ки 

објекти за 

исхрану, 

пиће и 

смештај 

х х х х х х х х х х х х средњи 2 

Откривање и 

сузбијање 

нелегалног рада 

Угоститељс

ка делатност х х х х х х х х х х х х висок 2 

Стручне 

саветодавне 

посете 

Угоститељс

ка делатност х х х х х х х х х х х х  2 

Превентивно 

деловање 

Угоститељс

ка делатност 
х х х х х х х х х х х х  2 

Координиран 

рад са другим 

инспекцијама 

Угоститељс

ка делатност х х х х х х х х х х х х  2 

Ванредни 

надзор  

Испуњеност

минимално-

техничких 

услова и 

стандарда 

х х х х х х х х х х х х низак 2 

Ванредни 

надзор 

Угоститељс

ка делатност 
х х х х х х х х х х х х  2 

Ванредни 

надзор 

Мере за 

сузбијање 

Ковид 19 
x x x x x x x x x x x x висок 2 

 

Контролне и допунске надзоре инспектор ће вршити по указаној потреби у складу са 

законом о инспекцијском надзору. 

Напред наведени План ће се извршавати кроз редовне и ванредне контроле туристичких  



инспектора. 

Редовни  Ванредни 

60  60 

Туристичка инспекција контролу субјеката у угоститељству врши континуирано, током 

целе године, а у складу са годишњим, кварталним, оперативним плановима рада, кроз редовне 

контроле.  

Поред планираних редовних контрола, приоритетно се обављају и контроле по пријавама 

грађана. Такође у току године се обављају и акцијске контроле, односно појачан инспекцијски 

надзор, током летње туристичке сезоне. 

 Редовни иснпекцијски надзор неће бити извршен код   код свих регистрованих субјеката, 

који се баве угоститељством у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству, с обзиром 

да је на територији града Чачка постоји знатан број УО које је категорисало МТТТ,  међу којима 

је  и 7 хотела као и  23 некатегорисана  објекта од чега су 2 хостела,7 коначишта,13 преноћишта и 

једна вила,  док је на нивоу ЈЛС категорисано  273  угоститељска објекта,  од чега су 17 апартмани, 

и 254 собе, 2 сеоском туристичком домаћинства. 

У зависности од инспекцијског налаза, туристички инспектор ће донети одговарајућа 

решења и поднети одговарајуће пријаве, и др..мере у складу са Законом. 

 
11.  ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

 
 Борба против COVID 19 вируса представља приортет свих инспекцијских служби у 

настојању да  очувамо животе људи и створимо услове за нормалан и здрав живот грађана, а у исто 

време да омогућимо да се правила и закони поштују, као и да не дође до колапса државне 

економије. 

 Градска  туристичка инспекција у складу са законом узеће активно учешће у спровођењу 

свих мера које је донела РС на сузбијању последица ове заразне болести.  

 Други  најчешћи повод за ванредни инспекцијски надзор представљају пријаве грађана 

Градска туристичка инспекција ће се старати  да сваки њихов захтев буде благовремено узет у рад 

и процесуиран на најбољи могући начин. 

Начин пријаве такође може утицати на број ванредних инспекцијских надзора јер су 

грађани углавном усмерени на жалбе министарству, али наравно свака пријава прослеђена од 

стране министарства ка локалној инспекцији биће узета у рад и за њу ће бити прослеђени резултати 

добијени током инспекцијског надзора. 
 

12.   ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 

 Обезбеђење основних материјалних претпоставки за рад: 

o посебна канцеларија за туристичку инспекцију 

o Рачунари  са приступом интернету 

o Лична опрема инспектора 

o Унапређење рада инспектора (обуке). 
 

        

                                                                            

                                                                      ГЛАВНИ ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР 
 

                                                                                                         Драгоман Пауновић 


