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Мионица

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МИОНИЦА ЗA 2017. ГОДИНУ
План рада Одељења за инспекцијске послове у спровођењу изворних и поверених
послова инспекцијског надзора на подручју општине Мионица за 2017. годину и донет је на
основу чл.10.Закона о инспекцијском надзору /”Сл.гл.РС” бр.36/15/
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова за 2017
годину, непосредне примене закона и других прописа и праћења стања животне средине на
територији општине Мионица.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-

Комунална инспекција - 2 извршиоца
Грађевинска инспекција - 1 извршиоц
Саобраћајна инспекција - 1 извршиоц
Инспекција за заштиту животне средине - 1 извршиоц
Туристичка инспекција - 1 извршиоц

ЦИЉЕВИ Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања незаконитости
и настајања штетних последица.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА Приликом инспекцијског надзора,
инспектори дужни су се придржавати законских процедура уз обавезно коришћење
контролних листа.
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА При изради овог Плана коришћена су
искуства из претходних инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних
планова који су усаглашени са вишегодишњим планом инспекцијског надзора.
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Општи подаци:
- Број инспектора – На крају 2016. Године у комуналној инспекцији је 2 инспектора са
високом стручном спремом
- Послови по којима поступа комунална инспекција

Закони
1. Закон о општем управном поступку (Сл. гл. РС 33/97/97 и 31/2001)
2. Закон о комуналним делатностима (Сл. гл. РС 88/11)
3. Закон о инспекцијском надзору (Сл.гл. РС 36/15)
4. Закон о прекршајима (Сл. гл. РС 65/13)ђ
5. Закон о трговини (Сл. гл. РС 53/10 и 10/13)
Уредбе и други подзаконски акти
1. Уредба Владе о начину уништавања коровске биљке амброзије
2. Инструкције министарства пољопривреде и заштите животне средине о начину
сузбијања коровске биљке амброзије
Одлуке СО Мионице
1. Одлука о комуналној инспекцији (Сл.гл.СО Мионица бр. 2/2014)
2. Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштита комуналних
објеката (Сл.гл. СО Мионица бр. 4/2014)
3. Одлука о водоводу и канализацији (Сл. гл. СО Мионица бр. 1/2014)
4. Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл. гл. СО Мионица бр. 4/2014)
5. Одлука о пијацама и вашарима (Сл. гл. СО Мионица бр. 4/2014)
6. Одлука о радном времену предузећа, установа и предузетника у пружању услуга
грађанима (Сл. гл. СО Мионица бр. 3/2001)
7. Одлука о држању животиња и кућних љубимаца на територији општине Мионица
(Сл. гл. СО Мионица бр. 4/2016)
8. Одлука о комуналним таксама за територију општине Мионица (Сл. гл. СО
Мионица бр. 2/2010 и 3/2010)
9. Одлука о постављању монтажних објеката привременог карактера на површинама
јавне намене (Сл. гл. СО Мионица бр. 8/2015 )
Пословни процес
Инспекцијски надзор у области комуналне делатности
Инспекцијски надзор над применом дела Закона о трговини
Активности у оквиру пословног процеса

1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналне
делатности.
Контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа,
надзор над квалитетом извршења обављања комуналних делатности.
2. Надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката
3. Надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката
4. Надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање
5. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне делатности:
одржавањем чистоће у Варош Мионици и Баањи Врујци, одвожење и депоновање
смећа, одржавањем зелених и рекреативних површина, обављање делатности
одржавања гробаља и сахрањивање, послови зоохигијенске службе, пружање
пијачних услуга, одржавање улица, путева и других јавних површина у Варош
Мионица и Бања Врујци, пружање услуга снабдевања водом и одвођење и
пречишћавање отпадних вода, држање домаћих животиња, спровођење Одлуке о
локанлним комуналним таксама, одржавањем споменика и других амбијенталних
склуптура, придржавање прописаног радног времена угоститељских и других
објееката у Варош Мионици и Бања Врујци, постављање и начин коришћења мањих
монтажних објеката у Варош Мионица и Бања Врујци
6. Надзор над спровођењем дела Закона о трговини и то у области трговине на мало
ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и
придржавања радног времена и истицања пословног имена.
Месечни план
Јануар
- Израда годишњег извештаја о раду комуналне инспекције у целини за претходну
годину
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола продаје ван затвореног простора по Закону о трговини
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду

Фебруар
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
Контрола радног времена угоститељских и других објеката
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Контрола продаје ван затвореног простора по Закону о трговини
- Израда месечног извештаја о раду
Март
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
- Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола радног времена
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Април
- Акција пролећног чишћења Варош Мионица
- Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле

- Израда месечног извештаја о раду
Мај
- Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
- Акција пролећно чишћење Бање Врујци
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Јун
- Контрола по Уредби владе РС о уништвању коровске биљке Ambrosia artemislofolia
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Јул
- Контрола по Уредби владе РС о уништвању коровске биљке Ambrosia artemislofolia
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина

- Контрола у вези одржавања манифестације „Мишићеви дани“
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Август
- Контрола по Уредби владе РС о уништвању коровске биљке Ambrosia artemislofolia
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Септембар
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Октобар
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци

Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Новембар
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду
Децембар
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у Варош Мионици и Бања Врујци
Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и канализација“
- Контрола заузећа јавних површина
- Контрола по Одлуци о држању животиња и кућних љубимаца – хватање и
збрињавање паса луталица
- Контрола инспектора по захтеву странке
- Ванредне контроле
- Израда месечног извештаја о раду

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

План рада грађевинске инспекције у спровођењу инспекцијског надзора и службених
контрола на подручју Општине Мионица за 2017.годину донет је на основу чл. 10. Закона о
инспекцијском надзору (''Сл. Гласник РС '' бр. 36/15).
ЦИЉЕВИ
Општи циљ овог Плана је смањење броја нелегалних објеката и успостављање контроле над
применом одредби Закона о планирању и изградњи као и поштовање стандарда и норматива
у грађевинарству;
Послове грађевинске инспекције обавља један инспектор са високом стручном спремом
Инспекцијски надзори су обављани складу са прописаним законским актима који су темељ
за поступање грађевинске инспекције. Приликом инспекцијског надзора и службених
контрола, грађевински инспектор је дужан да се придржава релевантних процедура уз
обавезно коришћење контролних листа .
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА
При изради овог Плана водило се рачуна о заштити јавног интереса, безбедности објеката,
отклањању опасности по живот и здравље људи као и обавезном поступању грађевинских
инспектора прописаним Законом о о планирању и изградњи
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
1.Закон о инспекцијском
надзору
2.Закон о озакоњењу објеката
3.Закон о планирању и
изградњи
4.Закон о одржавању стамбених
зграда
5.Кривични законик
6.Закон о привредним преступима
7.Закон о прекршајима
8.Правилници који су донети на основу наведених
закона
9.Одлука о мањим монтажним објектима

ГРАЂЕВИНСКA ИНСПЕКЦИЈA
Вршење инспекцијског надзора од стране грађевинске инспекције не зависи од доба године (због временских прилика и
напретка у технологији грађења, радови на градилиштима се изводе у току целе године) али зависи од других чинилаца:
издатим грађевинским дозволама и пријавама радова, динамиком извођења радова, обезбеђеним финансијским средствима,
евентуалним елементарним непогодама, тако да се не могу упапред идентификовати субјекти код којих ће се вршити
инспекцијски надзор.

Пословни процес

Облик
инспекцијског
надзора
-теренски

Попис незаконито изграђених објеката на
територији Општине Мионица уз доношење
решења о рушењу истих и достављање
-канцеларијски
решења органу надлежном за издавање
решења о озакоњењу
(Зоне града ће бити одређене Програмом
пописа а подразумева све објекте који се
налазе на сателитском снимку из 2015. године
а у РГЗ-у не постоји евиденција да су исти
изграђени са грађевинском дозволом или да је
за исте поднет захтев за упис права својине на
бесправно изграђеном објекту, као и да за
исте
у надлежном одељењу Општине Мионица
није поднет захтев за легализацију)
Вршење инспекцијског надзора приликом
-теренски
добијања обавештења од надлежног органа о

Врста инспекцијског
надзора
-редован
-ванредан
-контролни
-допунски

-редован

пријави темеља

-канцеларијски

-ванредан
-контролни

Вршење инспекцијског надзора приликом
-теренски
добијања обавештења од надлежног органа о
завршетку објекта у конструктивном смислу -канцеларијски

-допунски
-редован
-ванредан
-контролни

Вршење инспекцијског надзора активних
градилишта

-теренски

-допунски
-редован

-канцеларијски

-ванредан
-контролни

Вршење инспекцијског надзора по пријавама -теренски
странака
-канцеларијски

-допунски
-редован
-ванредан
-контролни
-допунски

У зависности од инспекцијског налаза, грађевински инспектор ће донети одговарајућа решења и поднети одговарајуће
пријавe.
АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА

На интернет страници Општине Мионица као и у средствима јавног информисања ће бити објављен Програм пописа
незаконито изграђених објеката са сталним информисањем јавности који делови града и у ком временском периоду ће се
пописивати да би се људи у што већем броју упознали са погодностима озакоњења и да би се безбедило да се што већи број
објеката озакони.
Грађевински инспектори ће, приликом сваке контроле, обавештавати субјекте инспекцијског надзора у вези са обавезама из
прописа, указивати субјектима инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања,
опомињати субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Саобраћајна инспекција врши надзор над спровођењем Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о превозу
путника у друмском саобраћају и Закона о јавним путевима, и одговарајућих одлука и то Одлуке о јавном превозу путника и
Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама.
Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обавља један инспектор.
КОНТРОЛА ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ТЕРЕТА
Превоз терета се може вршити као обављање јавног превоза терета и превоз терета за сопствене потребе.
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве и јавни превоз процењује да
је ризик низак у области јавног превоза терета и средњи у области превоза терета за соствене потребе.
Сходно процењеном ризику редовне инспекцијске контроле у овој области ће се вршити једном недељно током целе године,
по пријавама и по службеној дужности.
Посебна пажња контроли превоза терета ће се посветити у периоду мај- јун и септембар-октобар када је интензивнији превоз
(превоз воћа и огревног дрвета) и када ће се поред редовних контрола вршити и ванредне контроле.

Редовне контроле ће се вршити у радно време током целе године док ће ванредне контроле у назначеним периодима бити
вршене ван редовног радног времена у поподневним односно вечерњим часовима и викендом.
Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за обављање јавног превоза ствари који буду затечени у
обављању јавног превоза на територији општине Мионица и субјекти који су регистровани за превоз терета за сопствене
потребе.
Инспекцијски надзор ће се споводити на свим јавним путевима а у периоду мај-јун на путевима који гравитирају ка
локацијама хладњача односно у периоду септембар-октобар на путевима који гравитирају локацијама на којима се налази
већа количина огревног дрвета.
У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о плану активности инспекције као и о
потребним одобрењима које субјекти морају имати. Ауто-такси превоз представља посебан вид јавног ванлинијског превоза
коме се посвећује посебна пажња.
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве и јавни превоз процењује да
је ризик висок. Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле превоза путника на територији општине Мионица
ће се обављати континуирано у току целе године.
Редовне контроле ће се обављати у току радног времена док ће се ванредне контроле вршити викендом и ван редовног
радног времена. Контроле ће се вршити на свим путевима и улицама на територији општине Мионица, а код привредних
субјеката-правних лица и у њиховим пословним просторијама.
Контроли ауто-такси превоза се посвећује посебна пажња имајући у виду да је град донео прописе којим посебно уређује овај
вид превоза путника.
Контроле ауто-такси превоза ће се обављати континуирано током целе године у редовним и ванредним контролама у складу
са потребама, с тим да ће се контроли поседовања потврде о распореду на ауто-такси станицу посебна пажња посветити у
току месеца фебруара и марта имајући у виду да рок за подношење захтева за добијање ових потврда истиче 30. јануара
текуће године.

Контроле ауто-такси превоза обухватају проверу регистрације такси радње, проверу поседовања решења о одобрењу
обављања ауто-такси превоза на територији града Ваљева, рока важења годишње потврде о прегледу возила, проверу
поседовања потврде о распореду на ауто-такси станицу, проверу такси дозвола, начина наплате услуга и укључења
таксиметра.
Посебан акценат у контролама, у циљу сузбијања сиве економије, ће се ставити на поседовање важећих решења о
регистрацији предузећа и радњи.
Такође у контролама вршиће се провера обављања такси превоза на територији општине Мионица ауто-такси превозника
који имају регистровану радњу на територији других општина.
Приликом контрола ауто-такси превоза посебан акценат ће се ставити на пословање предузећа која обављају превоз путника.
У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о плану активности инспекције као и о
потребним одобрењима које субјекти морају имати. Такође два пута годишње а по потреби и чешће одржаваће се састанци са
представницима удружења на којима ће се размењивати информације о стању у овој области и потреби корекције плана
контроле ауто-такси превоза.
КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА
У надлежности саобраћајне инспекције је и надзор над спровођењем Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и
улицама.
У пословима контроле инспектори ће предузимати следеће мере :

•
•
•

забрањивати или обустављати извршење радова на путевима који се изводе противно прописима,
наређивати отклањање недостатака на путевима који угрожавају безбедност саобраћаја,
-наређивати обустављање радова који се изводе у непосредној близини путева а који могу довести у питање сигурност
пута и безбедност саобраћаја,

•
•
•
•

наређивати рушење објеката, односно уклањање инсталација изграђених, односно постављених у заштитном појасу
пута,
наређивати рушење или уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа и растиња изграђених, остављених или
подигнутих противно Одлуци о општинским и некатегорисаним путевима и улицама,
-наређивати предузимање мера за обезбеђење пута и по потреби забрањивати привремено саобраћај возила која због
своје укупне тежине могу да нанесу штету путу,
предузимати и друге мере и радње за које су овлашћени прописима.

Контроле ће се вршити по службеној дужности и по пријавама странака. Посебна пажња у раду се посвећује пријавама
месних заједница и грађана који као странке учествују у поступку и пружају потребну подршку.
Посматрајући контроле са временског аспекта инспектори ће у појединим временским периодима посебну пажњу посветити
појединим врстама контроле и то:
•
•
•

Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева ће се вршити у периоду март-април-мај и
септембар-октобар-невембар, а по истеку законских рокова за њихово одржавање,
Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду децембар-јануар-фебруар,
Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити континуирано у току целе године а посебна пажња
ће се посветити у периоду мај-јун-јул-август-септембар због извођења радова на санацији оштећења асфалтних
коловоза.

Све остале врсте контрола из области заштите путева ће се вршити континуирано у складу са потребама посла.
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве и јавни превоз процењује да
је ризик средњи. Ово се пре свега односи на сегмент одржавања путева (уређење обала и живица), док се за друге сегменте
може рећи да је процењени ризик низак.
У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати са председницима месних заједница како би месне заједнице у
пролеће и јесен спровеле акције уређења обала и живица, и на време обавестиле своје суграђане о потреби сечења растиња
како би се избегле казнене одредбе.

Такође у циљу превентивног деловања путем локалних медија грађани ће бити обавештавани о активностима инспекције
везаним за уређење обала и живица.

Табеларни приказ активности саобраћајне инспекције по месецима:

АКТИВНОСТИ

Редовне конроле
јавног превоза и робе

МЕСЕЦИ
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ванредне контроле
јавног превоза терета
Редовне конроле
јавног превоза
путника

X

X

X

X

X

X

Ванредне контроле
јавног превозапутника

X

X

X

X

Редовне контроле
ауто-такси превоза

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ванредне контроле
ауто-такси превоза

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контрола поседовања
потврде о распореду
на ауто такси станицу
Контроле јавног
превоза путника и
робе по пријавама
странака

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Редовне контроле
путева, путне опреме
и путних објеката

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контроле путева,
путне опреме и
путних објеката по
пријавама странака

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контрола стања
дрвећа, обала, живица
и других засада поред
путева
Контрола зимског
одржавања путева и
улица

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контрола стања
коловоза пута
(оштећења коловоза)
Израда месечних
извештаја о раду

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
План рада инспекције за заштиту животне средине у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола
по службеној дужности на подручју општине Мионица за 2017. годину и донет је на основу чл.10.Закона о инспекцијском
надзору /”Сл.гл.РС” бр.36/15/
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова за 2017 годину, непосредне примене закона и
других прописа и праћења стања животне средине на територији општине Мионица
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један инспектор.

ЦИЉЕВИ Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне средине и повећање
поштовања еколошких стандарда.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине
са високом стручном спремом. Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине дужан је
придржавати се законских процедура уз обавезно коришћење контролних листа.
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних
инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени са вишегодишњим планом
инспекцијског надзора.
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
1. Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и неопасног отпада на локацији
власника отпада за које надлежни орган Општинске управе издаје дозволу .
2. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке
3. Спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја и налагање подношења захтева за
одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.
4. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења, за које дозволу за изградњу дају
надлежни органи града.
5. Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, одлагање, рециклажа) за сва постројења и активноси
за које дозволу за рад издаје надлежни орган Општинске управе
6. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада даје надлежни орган
Општинске управе.
7. Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних добара на заштићеним подручјима
који су актом општине проглашени заштићеним подручјима.
8. Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског надзора у области заштите животне
средине.
9. Вођење управног и извршног поступка

10. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у обасти заштите животне
средине
11. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка
12. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Закон о заштити животне средине
2. Закон о управљању отпадом
3. Закон о процени утицаја на животну средину
4. Закон о заштити од буке у животној средини
5. Закон о заштити ваздуха
6. Закон о заштити природе
7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
8. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
9. Одлука о заштити од буке на територији општине Мионица
10. Одука о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Мионица
11. Одлука о заштити споменика природе Рибница
У току 2017 год.
• Инспектори ће вршити и: ванредне и контролне инспекцијске надзоре
• активности превентивног деловања инспекције – саветодавне посете
• активности за спречавање обављања делатности нерегистрованих субјеката
• остале послове из области Заштите животне средине
• израда планова и извештаја о раду
• непланиране активности које се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, путем примљене електронске поште,
телефонске пријаве и непосредно запажање инспектора на терену.
• учешће на радионицама,семинарима, курсевима, обукама итд.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених контрола у 2017. години.

Табела 1.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2017 години
Укупан број дана у години
365
Викенди
105
Годишњи одмори
25
Празници
12
УКУПНО РАДНИХ ДАНА
223
Инспекцијских надзора / службених контрола, редовних и ванредних
115
Припрема инспекцијских надзора, израда извештаја, доношење управних аката
33
Едукација
25
Састанци
20
Извршених изречених управних мера (контрола извршења)
20
Остали послови из обасти заштите животне средине
10
ПРОЦЕНА РИЗИКА у инспекцијском надзору инспекције за заштиту животне средине
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017. годину инспекције за заштиту животне средине вршена је
на основу инспекцијског надзора у наведеним обастима, односно на основу анализе стања у досадашњем дугорочном
вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација и добијених података од других инспекција, других овлашћених
органа и организација
Табела 2.
Критичан
ризик
Висок ризик

Средњи ризик
Низак ризик
Незнатанризик

1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4

5

ЛЕГЕНДА
Заштита природе
Заштита од нејонизујућих зрачења
Заштита ваздуха
Контрола управљања отпада
Контрола управљања отпадним водама

1
2
3
4
5

Приказ планираног редовног инспекцијског надзора по месецима
Табела 3.
Редни

Надзирани

број
субјекат
1. Фима ад Мионица
ул. Топлички пут
бр.5

2.

3.

Emka feinguss doo
Мионица ул.
Топлички пут
бр.11
Метал инвест доо

Област
надзора

МЕСЕЦИ
I

II

III

IV

V

VI

отпад
ваздух

x

отпад

IX

X

XI

XII
5

x
x

бука
отпад
бука

VIII

x

рециклажа

ваздух

VII

Укупно

x
x
x

4

x
x
x

2

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Мионица, ул.
Топлички пут бб
Млекара
Качеревић доо
Мионица, Село
Мионица бб
Миони доо
Мионица, с. Кључ
ПД Врујци доо
Мионица Горња
Топлица
Вода Вода Горња
Топлица ,бб

Медикал доо
Мионица,
Паштрић раван бб
Мил – грос доо
Мионица, с.
Клашнић
Агренела доо

бука

x

отпад

x

отпад

x

отпад
ваздух

1

x

3

x

процена
утицаја
бука
процена
утицаја

1

x
x

3

x

отпад
отпад

x
1

лок.
катаст.заг.
отпад
лок.
катаст.заг
отпад

x
x

2

x
x

2

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

Ваљево, с.
ваздух
Шушеока
Телеком Србија ад нејонизујућа
Београд
зрачења
Теленор доо
нејонизујућа
зрачења
Београд
Vipmobile Београд нејонизујућа
зрачења
Rašić commerce
отпад
доо Београд, с
Радобић бб
ЈКП Чистоћа
отпад
Мионица ул.
Војводе Мишића
23
Туристичка
зашт.
организа. Мионица природе
Нис петрол,
процена
Топлички пут бб
утицаја
Стеко петрол МВ
процена
ул. Милана
утицаја
Станишића бб
доо Мионица
СЗР „Чолић“
С. Попадић, бб

отпад

x
x

1

x

1

x

1

x

1

x

x

x

2

1

x

x

1

x

1

1

20. СЗР „Павловић – С
Команице“ село
Команице бб
21.
СЗР
„Стаклоалупласт“

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Грбић Мионица
“Илија коп“
Ваљево , Шушеока
бб
Аутомеханичарске
радње
Аутолакирерске
радње
Аутолимарске
радње
Вулканизерске
радње
Аутоперионице
Аутоелектричарске
радње
Каменорезачке
радње с Попадић

отпад
отпад

x

x

1

отпад

x

2

ваздух
отпад

1

x
3x

отпад

2x

x

x

x

6
x

x

2x

отпад
отпад

x

воде
отпад

x
x

бука
8

8

x
x

x

x

x

4x

2x

8

8

8

2

4x

2x

4x

x

8

4

8

8

У току 2017. године очекује се до 15 ванредних инспекцијских прегледа по захтевима странки.

x

7

4x

4

5x

6

x

5
2
18

8

8
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НАПОМЕНА:
Инспекција за заштиту животне средине задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017.
годину . У складу са потребама План ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати.

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈЕ
1.

Уводни део

План рада општинске туристичке инспекције у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по
службеној дужности на подручју општине Мионица за 2017. годину донет је на основу члана 10.Закона о инспекцијском
надзору (”Службени гласник РС” бр.36/15).
ЦИЉЕВИ. Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради контроле примене одредаба Закона о туризму и
прописа донетих на основу овог закона, као подзаконских аката које доноси јединица локалне самоуправе.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА. Инспекцијски надзор обавља један инспектор са високом стручном
спремом. Приликом инспекцијског надзора, општински туристички инспектор дужан је придржавати се законских процедура
уз обавезно коришћење контролних листа.
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА. При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних
инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних планова.
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ОПШТИНСКА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА:
•

Закон о туризму,

•

Закона о инспекцијском надзору,

•

Закона о општем управном поступку,

•

Одлуку о боравишној такси на територији општине Мионица,

•

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији општине Мионица,

•

Одлука о заштити од буке на територији општине Мионица.

На основу члана 118. став 7. Закона о туризму, инспекцијски надзор над применом овог закона врши јединица локалне
самоуправе преко овлашћених инспектора у делу којим се уређује:
1. обављање угоститељске делатности од стране цравног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног
правног лица, као и физичког лица у собама, становима и кућама, за која није издато решење о разврставању у
категорију
2. обављање угоститељске делатности од стране цравног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног
правног лица, као и физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако
гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са овим законом
3. обављање угоститељске делатности од стране физичких лица у објектима домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, а није закључен уговор из члана 74. став 1. овог закона и члана 77.став 1. овог закона /уговор са
локалном туристичком организацијом, туристичком агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем
регистрованим за обављање привредне делатности/
4. испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском
туристичком домаћинству и хостелу
5. испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству
6. испуњеност минимално техничких услова и начина обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту
врсте хостел

7. испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење
дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија
8. испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или
изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке
9. испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске делатности у
угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради
10. наплата и уплата боравишне таксе
11. провера испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом из члана 114. овог закона /акт о
утврђивању просторних целина/
12. истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту.
2. Надзирани субјекти на територији општине Мионица
Укупан број долазака и ноћења туриста у периоду од 2009 - 2015 године:
2009

2010

Доласци

9625

11557 11372

Ноћења

37900 39853 46215

39747 39513 29491

39311

Просечна дужина
боравка

3.9

4.2

4.0

3.4

2011

4.0

2012

2013

2014

2015

9387

9202

7688

9656

4.2

3.8

Према подацима Завода за статистику Републике Србије у Бањи Врујци је у периоду од јануара до августа 2016. године
боравило укупно 7.911 туриста од чега је 7.391 домаћи и 520 страних туриста. При чему је остварено укупно 36.516 ноћења,
од чега је 34.663 ноћења страних туриста, 1.853 ноћења домаћих туриста.
Укупан број угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у домаћој радиности и сеоском туристичком
домаћинству на територији општине Мионица који су категорисли собе, апартмане или куће је 67, што подразумева да је

укупан број расположивих соба у овом случају 252, а апартмана 33. Овај број се односи на укупан број категорисаних
угоститељских објеката у претходне 3 године. У 2016. години категорисано је 28 објеката.
Укупан број регистрованих угоститељских објеката који пружају услуге исхране и пића је 53 (где су обројани објекти са
делатношћу ресторана и покретних угоститељских објеката, услуга припреме и послуживања прића и слично).
Када је реч о угоститељским објектима регистрованих као хотели, на територији општине Мионица се налази један хотел у
Бањи Врујци. У овој ооштини нема објеката типа хостел.
Износ боравишне таксе за територији општине Мионица је 50 динара, а за подручје Бање Врујци је 70 динара. Усвојена је
измена Одлуке о боравишној такси, те ће она убудуће изности за територији општине Мионица је 80 динара, а за подручје
Бање Врујци је 100 динара.

3. Инспекцијски надзор
Редни

Област надзора

број

Месеци
I

II

III

Ризик
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Контрола обављања
угоститељске делатности и
испуњености минимално
техничких услова у објектима
домаће радиности

x

x

x

x

x

Висок

2

Контрола обављања
угоститељске делатности и
испуњености минимално

x

x

x

x

x

Висок

техничких услова у сеоским
туристичким домаћинствима
3

Контрола истицања и
придржавања прописаног
радног времена
угоститељских објеката

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Средњи

4

Контрола испуњеност
прописаних услова у погледу
уређења и опремања
угоститељског објекта у
којима се емитује музика или
изводи забавни програм, а
којима се обезбеђује заштита
од буке

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Средњи

5

Контрола наплате и уплате
боравишне таксе

6

Превентивне мере:
упозоравање надзираног
субјекта о његовим обавезама
из закона и других прописа,
као и о прописаним радњама
и мерама управљеним према
надзираном субјекту и
санкцијама за поступања

Средњи
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

супротна тим обавезама;
указивање надзираном
субјекту на могућност
наступања штетних последица
његовог пословања или
поступања
7

Заједнички инспекцијски
надзор са другим
инспекцијама (бука из
угоститељских објеката,
радно време угоститељских
објеката, боравишна такса и
др.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Мере и активности за
спречавање обављања
делатности и вршења
активности нерегистрованих
субјеката

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

У току 2017 гододине инспектор ће вршити и:
•

ванредне и контролне инспекцијске надзоре,

•

активности превентивног деловања инспекције – саветодавне посете,

•

активности за спречавање обављања делатности нерегистрованих субјеката,

•

остале послове из области Закона о туризму,

•

израда планова и извештаја о раду,

•

непланиране активности које се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, путем,примљене електронске
поште, телефонске пријаве и непосредно запажање инспектора на терену.

•

учешће на радионицама,семинарима, курсевима, обукама итд.

Поред редовног-планираног инспекцијског надзора општинска туристичка инспекција и ванредни непланирани
инспекцијски надзор инициран представкама грађана. Представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а
подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе.
Инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је
посреди злоупотреба права. Како је инспекцијски надзор сразмеран процењеном ризику, ток и брзина поступања инспектора
по представци зависиће од процењеног степена ризика, тако да предност има виши степен ризика (безбедност, живот и
здравље људи, животна средина, јавни приходи).
Одељење за инспекцијске послове задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017. годину .
У складу са потребама План ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати.

