
 

 

3.2. СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Oбавља пословe који се односе на: вршење инспекцијског надзора над применом 
закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и 
предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског 
надзора; утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и 
угоститељске делатности; заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у 
областима туризма и угоститељства; израду извештаја и информација о раду 
Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор; праћење примене прописа, 
иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање 
едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа; 
правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора; сарадњу са 
другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и 
другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и 
организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту 
потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења 
уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором 
за туризам, као и други послови из ове области. У Сектору туристичке инспекције 
образују се уже унутрашње јединице. Једна од њих је: 

Одељење туристичке инспекције Ниш за подручну јединицу ширу од 
подручја управног округа за Борски управни округ, Зајечарски управни 
округ, Нишавски управни округ, Топлички управни округ, Пиротски 
управни округ, Јабланички управни округ, Пчињски управни округ, 
Косовски управни округ и Косовско-поморавски управни округ, са 
седиштем у Нишу – један инспектор са седиштем у Књажевцу.    

Одељења туристичке инспекције обављају послове који се односе на: вршење 
инспекцијског надзора над извршавањем закона и других прописа у области 
туризма и угоститељства; предузимање прописаних управних и казнених мера у 
вршењу инспекцијског надзора и праћење њиховог исхода; координацију рада; 
израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља 
надзор; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, 
органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са 
удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима 
за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и 
контролу извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у 
координацији са Сектором за туризам; као и друге послове из ове области. 

Сектор туристичке инспекције 

Одељење туристичке инспекције Ниш 

начелник Одељења Драгица Павловић 

адреса: 18000 Ниш, Страхињића бана бб; тел: 018/515-449 

туристички инспектор Душан Милошевић 

адреса: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1, тел: 019/732-575 


