
Извештај о раду инспекције за туризам 

за 2018. годину 

 
Надлежности инспектора за туризам 

 
   Инспектор за туризам Општинске управе општине Мали Зворник обавља послове инспекцијског 
надзора у складу са применом Закона и Одлука којима се уређују услови, начин планирања и развој 
туризма. 
   У вршењу надзора, инспектор за туризам врши надзор – контролу : обављање угоститељске 
делатности од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или физичког лица и 
испуњености прописаних минимално-техничких услова у објектима домаће радиности, сеоским 
туристичким домаћинствима и хостелима, испуњеност прописаних услова и начин обављања 
угоститељске делатности у угоститељском објекту, наплату и уплату боравишне таксе и др. 
 

Прописи из надлежноси инспекције за туризам 
 
  ЗАКОНИ 
 

1. Закон о општем управном поступку ( '' Сл. Гласник РС '', бр. 18/2016) 
2. Закон о туризму ( Сл. Гласник РС '', бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015) 

 
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

1. Одлука о боравишној такси на територији општине Мали Зворник ( '' Сл.лист опоштине 
М.Зворник'', бр. 5/10 , 11/17,  12/17 и 19/17.) 

 

      Послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона о туризму на територији Општине врши 

туристичка инспекција, један извршилац, који уједно обавља и послове комуналног инспектора и 
инспектора за заштиту животне средине. 
 

Остварени резултати 
 

     У извештајном периоду за 2018. годину, евидентирано је укупно 17 предмета. Током 2018. године  

извршена су  13 контролна прегледа, донето је 1 решење, уручен је 1 прекршајни налог. Приликом 

вршења надзора у три објекта чији власници  нису извршили  категоризацију пружане услуге 

смештаја, један објекат категоризован, два у поступку категоризације. У осталим случајевима нису 

налагане мере – није било неправилности код надзираних субјеката. 

   Заједнички инспекцијски надзор вршен са пореским  инспектором  општине Мали Зворник – 

Одељења за локалну пореску администрацију, службена легитимација. 
 

Обука инспектора за туризам 
 

Инспектор за туризам општине Мали Зворник у току 2018. године, није учествовао ни у једној врсти 
обуке – тренинга. 
                                                                           
                                                                                  Комунални инспектор, инспектор заштите 
                                                                                   животне средине и инспектор за туризам. 
                                                                                                      Мирослав Марковић 



 


