ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У 2015. години
У складу са чланом 44. став 2. тачка 5) Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник“ РС број 36/2015) Сектор туристичке инспекције објављује
годишњи извештај о броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама
спроведеним према њима.
Туристички инспектори су, у складу са Законом о туризму, вршили контроле и
предузимали мере за нелегалан рад у области туризма и угоститељства и пре 01.
августа 2015. године, када су ступиле на снагу одредбе Закона о инспекцијском
надзору које уређују инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектима.
У 2015. години туристички инспектори су извршили укупно 16.399 контрола.
1.
У периоду од 01. јануара до 31. јула 2015. године туристички инспектори
су извршили укупно 9.820 контрола и у надзору утврдили да 583 физичка лица
бесправно, односно нелегално обављају угоститељску, односно туристичку делатност.
Против свих лица предузели су Законом о туризму прописане мере – донели
583 решења о привременој забрани рада, извршили 5 печаћења и поднели 583 захтева
судијама за покретање прекршајног поступка.
2.
У периоду од 01. августа до 31. децембра 2015. године туристички
инспектори су извршили укупно 6.579 контрола и у надзору утврдили рад 300
нерегистрованих субјеката:
 217 нерегистрованих субјеката без уписа у основни регистар
- 211 у угоститељској делатности;
6 у делатности туристичких агенција.
 51 нерегистрован субјект који је пружао услуге смештаја у домаћој радиности
и сеоским туристичким домаћинствима:
- 47 физичких лица без прописаног решења о категорији смештаја;
- 2 физичка лица која имају решење о категорији, али немају
прописани уговор са субјектима преко којих пружају услуге
смештаја;
2 правна лица без прописаног решења о категорији смештаја.
 9 правних лица/предузетника који су организовали туристичка путовања без
прописане лиценце;
 6 угоститеља који су пружали услуге смештаја без прописаног решења о
категорији објекта;
 8 удружења која нису уписала привредну делатност у Регистар привредних
субјеката;
 9 предузетника који су радили у време регистрованог прекида рада.
Против свих нерегистрованих субјеката туристички инспектори су предузели,
Законом о туризму и Законом о инспекцијском надзору, прописане мере и у том
поступку - донели 298 управних решења којим им налажу да без одлагања у
одређеном року покрену одређени поступак (за упис, регистрацију, прибављање
решења о категорији, лиценце и др.) и којим им се забрањује да обављају одређену
делатност / врше одређену активност и поднели 297 захтева судијама за покретање
прекршајног поступка.

