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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 
На основу члана 44.Закона о инспекцијском надзору објављујемо Годишњи извештај о раду 

туристичке инспекције за 2021.године 
 

1. У 2021. години  почела сам са радом на месту  инспектора за заштиту животне 

средине -туристички   инспектор, због неиспуњености услова у погледу испита за 

инспектора и обуке за туристичког инспектора, нисам поступала по плану рада за 

2021.годину. До краја 2021.године припремила сам Плана рада за 2022.годину којим 

су обухваћене планиране активности из 2021 године како би били споведени 

планирани надзори. Контролне листе објављене су на сајту www.belacrkva.ts  

 

2. обуке и други видови стручног усавршавања инспектора, са бројем тих обука и 

други видови стручног усавршавања и број инспектора који су похађали те 

обуке и друге видове стручног усавршавања: 

 

27.09.2021. године испит за инспекторе-Министарство државне управе и локалне 

самоуправе 

Oбукa за приступ i коришћење Централног информациониг система ЦИС-а (Е 

Туриста) за туристичке у НАПА центру Београд). 

"Вебинар - примена закона о угоститељству и закона о туризму“ СКГО 

Online радионица за управљање отпадним водама у организацији Сталне 

конференције градова и општина 

Видео конференција у организацији Министарство заштите животне средине  о 

Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. 

године са Акционим планом 

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне 

средине,  

учешће на обукама на тему спровођења процене утицаја на животну средину (ЕА) и 

стратешке процене утицаја (SЕА) на локалном нивоу 

Oнлајн обукa надзор над применом мера за заштиту становништва од заразних 

болести – апликација за очитавање дигиталних зелених сертификата 

Број инспектора који је присуствао обукама-један 

 

http://www.belacrkva.ts/


3. материјалну, технички и кадровскимресурси које је инспекцијс користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне 

употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера: 

 

У оквиру инспекцјске службе раде просветни инспектор, комунални инспектор, 

грађевински инспектор и инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор. 

Инспекција располаже једним теренским возилом, сваки инспектор опремљен је 

рачунаром, штампачем, службеним мобилним телефоном. За ефикаснији рад инспекције 

неопходни су  су скенер и таблет који је потребан  за рад на терену. 2021.године инспектори 

су добили опрему у виду јакни и обуће. 

Годишњи одмори планирају се у сарадњи са начелницом одељења за урбанизм привреду 

и инспекцијске послове, при чему се води рачуна да термини одмора се не поклапају са 

периодом повећаног обима посла. 

 

4. мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству; 

 

Инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор,у делу туристичке 

инспекције,сарадњу је оставрио са Министарством трговине, туризма и телекомуникација 

Сектор туристичке инспекције, од којих добија пуну помоћ и сарадњу у решавању 

предмета увези којих има недоумице, узимавши у обзир да је 2021.године инспектор за 

туризам почео са радом. 

 

5. нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога 

врше друге инспекције: 

 

Са комуналном инспекцијом општине Бела Црква успостављена је добра координација 

и заједничким мерама покривамо области које су предмет надзора више инспекција. 

Због појачаних инспекцијских надзора у вези спровођења мера за спречавање ширења 

заразне болести Covid19, инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор 

спроводио је заједничке надзоре са комуналним инспектором. 

  

 

 

Инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор 

Милена Живановић,дипл.инж.тех. 


