
                       Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

Градска управа града Крушевца 

Одељење за инспекцијске послове  

12.11.2021. године 

КРУШЕВАЦ 

 

 

На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 

36/2015,44/2018-др.закон и 95/2018), Одељење за инспекцијске послове Градске управе 

града Крушевца доноси: 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

овлашћених инспектора јединице локалне самоуправе у складу са чл. 80.ст.8. Закона 

о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр.17/2019) 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 У оквиру Одељења за инспекцијске послове ГУ Крушевац поверене послове 

туристичке инспекције, а на основу Закона о угоститељству, обављају комунални 

инспектори (шест инспектора). 

 Одељење располаже са два службена возила, и сваки инспектор дужи по један 

рачунар.  

 Овлашћени инспектори Одељења за инспекцијске послове ГУ Крушевац 

поступају: 

-  сходно одредбама Закона о угоститељству (“Сл. гласник РС”, бр. 17/2019),  

- Закона о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и 

95/2018),  

- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018), 

-  Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину 

пружања угоститељских објеката, разврставању угоститељских објеката и 

минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката 

(“Сл. гласник РС”, бр. 48/2012 и 58/2016),  

- Правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за 

регистрацију и евиденцију (“Сл. гласник РС”, бр.55/12, 4/16, 81/2019, 13/2020 и 

62/2021)  

-  Одлука о боравишној такси (“Сл.лист града Крушевац” бр. 16/2019) 

- Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (“Сл. 

гласник РС”, бр.83/2016, 30/2017) 

 

 Овлашћени инспектори Одељења за инспекцијске послове ГУ Крушевац поред 

планираног надзора врше и ванредне инспекцијске надзоре, а на основу представки грађана, 

затим предузима и превентивне активности уз праћење и анализирање стања и предлагање 

мера за унапређење обављања угоститељске делатности на територији града Крушевца. 

Превентивним мерама се постиже правовремено информисање грађана, пружање стручне и 

саветодавне помоћи физичким и правним лицима и предузетницима. 

 

 Поред превентивног деловања, овлашћени инспектори Одељења за 



инспекцијске послове ГУ Крушевац изричу и прописане мере ради отклањања утврђених 

недостатака, а у циљу усклађивања затеченог стања са прописаном законском регулативом 

изричу мере забране, подносе захтеве за покретање прекршајног поступка и издају 

прекршајне налоге. 

  

 Сврха доношења Плана инспекцијског надзора овлашћених инспектора 

Одељења за инспекцијске послове ГУ Крушевац је повећање ефикасности и 

транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу града Крушевца. 

  

 Годишњи план инспекцијског надзора указује на непосредну примену закона и 

других прописа, затим на праћење стања и предлагање мера за унапређење обављања 

угоститељске делатности на територији града Крушевца.  

  

 Рад овлашћених инспектора планом обухвата и откривање нерегистрованих 

субјеката и провере уплате боравишне таксе. 

  

 При планирању обима и учесталости инспекцијског надзора као приоритет се 

узима извршена процена ризика  која се врши на основу координираног рада са осталим 

инспекцијским органима и  на осноу контролних листа помоћу којих се мери усклађеност 

субјеката са прописима који важе за надзиране области. Контролне листе су објављене на 

сајту града Крушевца www.кrusevac.rs 

  

План инспекцијског надзора за 2022. годину: 

 

Редован инспекцијски надзор: 

 

Активности и контроле Рок/време  Степен  

ризика 

Прикупљање података од надлежног 

органа  јединице локалне самоуправе 

о издатим решењима о разврставању 

угоститељских објаката 

Током целе године / 

Едукација у Одељењу за 

инспекцијске послове ГУ Крушевац  

Током целе године, 

по потреби 

  /      

Контрола обављања угоститељске 

делатности и испуњености 

минимално техничких услова у 

објектима типа хостел 

 

Maj 

Средњи 

Контрола обављања угоститељске 

делатности и испуњености 

минимално техничких услова и 

стандарда у објектима домаће 

радиности и сеоским туристичким 

домаћинствима 

Мај,jун, jул, 

септембар, октобар 

 

Средњи 



Контрола обављања угоститељске 

делатности у објектима типа собе, 

станови и куће 

март, август, 

новембар 

Висок 

Контрола обављања угоститељске 

делатности и прописаних услова у 

угоститељским објектима који се 

налазе у стамбеним зградама 

Јун, јул, август Висок 

Контрола наплате и уплате 

боравишне таксе 

Квартално 

(јануар, април, јул, 

октобар) 

Висок 

Истицање и придржавање 

прописаног радног времена у 

угоститељским објектима 

У току целе године Низак 

Координирани рад са другим 

инспекцијама и комуналном 

полицијом (емитовање музике и 

извођење забавног програма и радно 

време угоститељских објеката) 

По потреби / 

Откривање и сузбијање  нелегалног 

рада 

Континуирано током 

целе године 

Висок 

Стручне саветодавне посете  

физичких и правних лица која 

обављају угоститељску делатност у 

објектима домаће радиности, сеоском 

туристичком домаћинству и хостелу 

По потреби / 

Стручне саветодавне посете  

физичких и правних лица која 

обављају угоститељску делатност у 

собама, становима и кућама, а за које 

није издато решење о разврставању у 

категорије 

По потреби / 

 

Ванредни непланирани испекцијски надзор: 

 

 Поред планираних редовних инспекцијских надзора, врше се и ванредни 

непланирани испекцијски надзори и по представкама грађана. По представкама грађана 

имају дејство иницијативе за покртетање поступка.  Инспектор ће у инспекцијском надзору 

поступати сразмерно степену  процењеног ризика. 

  

 Овлашћени инспектори Одељења за инспекцијске послове ГУ Крушевац планирају 

и активности које се односе на анализу представки грађана у циљу процене ризика како би 

утврдили приоритете свог деловања, затим активности везане за сачињавање евиденција, 

извештаја, изјашњења и координације са другим инспекцијским органима и ажурирање 



контролних листа. 

  

 План рада за 2022. годину, након усвајања на начин прописан Законом o 

инспекцијском надзору, биће објављен на интернет страници-сајту града Крушевца, 

www.krusevac.rs. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Снежана Радуловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


