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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ
ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ
У складу са чланом 8. Уредбе о начину рада Савета управног округа (``Службени
гласник РС``, број 15/2006) и Инструкцијом за рад стручних служби управних округа број:
130-021-02-00009/2007-01 од 12. марта 2007. године, начелник Средњобанатског управног
округа подноси Годишњи извештај о раду Савета управног округа.
У 2018. години Савет Средњобанатског управног округа заседао је у непромењеном
саставу у односу на претходни период. Чланови Савета у 2018. години били су:
1. Снежана Вучуревић, начелница Средњобанатског управног округа
2. Чедомир Јањић, градоначелник Града Зрењанина
3. Саша Максимовић, председник општине Нови Бечеј
4. Предраг Рађеновић, председник општине Сечањ
5. Митар Вучуревић, председник општине Житиште и
6. Пера Миланков, председник општине Нова Црња и
7. Нада Ђукић, шеф Одсека за опште послове – секретар Савета
У току 2018. године заказано је и одржано 6 редовних и 1 ванредна седница Савета
управног округа. Седнице су, осим у седишту Управног округа у Зрењанину одржаване и
ван седишта. Једна седница одржана је у општини Сечањ. Није било отказивања седница
Савета. Четири седнице су имале обезбеђено присуство већине чланова Савета док две
седнице које су одржане нису имале кворум. Разлози одсуствовања појединих чланова са
седница Савета били су унапред оправдани објективним разлозима с тим да су седници
Савета у том случају присуствовали овлашћени представници чланова Савета.
Неколико седница Савета одржано је у проширеном саставу, у присуству
представника других органа и институција на републичком, покрајинском и/или локалном
нивоу и надлежна, стручна и друга лица чије је учешће у раду седница Савета било
неопходно због разматрања тема планираних дневним редом. Свим седницама Савета
одржаним у 2018. години, којим је председавала начелница Средњобанатског управног
округа, присуствовало је укупно 56 учесника, обрађено је укупно 29 тачака дневног реда и
донето 13 закључака.
Сагласно члану 7. Уредбе о начину рада Савета управног округа, редовно су о раду
Савета извештавана министарства и покрајински секретаријати који за подручје
Средњобанатског управног округа имају образоване окружне подручне јединице. Осим
тога, поједине седнице Савета биле су редовно медијски пропраћене од стране локалних и
међуопштинских писаних и електронских медија, чиме је, поред редовног објављивања
вести о седницама на званичној интернет презентацији Округа обезбеђена јавност рада
Савета Средњобанатског управног округа.
Најважније теме и закључци са седница Савета у извештајном периоду били су
следећи:

На првој редовној седници Савета одржаној 13. фебруара 2018. године у седишту
Управног округа у проширеном саставу, разматрани су и усвојени Годишњи извештај о
раду Савета за претходну годину и План рада Савета за текућу 2018. годину, док је за
чланове Савета била припремљена и информација о предностима субвенционисаних
кредита које за мале пољопривреднике омогућава банка у сарадњи са локалним
самоуправама а у циљу јачања малих произвођача. Једна од тема седнице односила се и на
податке о стању примене Закона о становању и одржавању зграда у локалним
самоуправама, које Округ прати и обрађује у сарадњи са надлежним министарством.
Друга редовна седница Савета управног округа одржана је 28. марта 2018. године у
општини Сечањ. Седница је имала обезбеђен кворум а основна тема се односила на рад
инспекција и резултате постигнуте у борби на сузбијању сиве економије, посебно ``рада на
црно`` након увођења бесплатне инфо линије за грађане у оквиру реализације пројекта
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под називом`` Реци не
раду на црно`` као и разматрање резултата контроле локалних комуналних инспекција у
примени Закона о становању и одржавању зграда.
Трећа редовна седница Савета одржана је 14. јуна 2018. године у седишту Округа и
имала је обезбеђен кворум. Након указивања на значај пронаталитетне политике у циљу
побољшања демографске слике Србије и расписивања јавног позива за доделу средстава из
републичког буџета за суфинансирање мера популационе политике у јединицама локалних
самоуправа, на седници Савета прихваћена је и потписана заједничка пријава ЈЛС
Средњобанатског управног округа на Јавни позив за доделу бесповратних средстава за
мере популационе политике који је расписао Кабинет министра без портфеља задуженог за
демографију и популациону политику. Закључак о овој теми успешно је реализован јер су
након завршеног Јавног позива локалним самоуправама Средњобанатског управног округа
додељена средства у укупном износу од око 79 милиона динара (78.923.635,20 дин.) што са
учешћем локалних самоуправа у износу од око 20 милиона (19.730.908,80 дин.) укупно
износи близу 99 милиона (98.654.544,00 дин.) динара намењених за спровођење
заједничких мера популационе политике.
Примена софтвера е-ЗУП-а у локалним управама као и резултати у побољшању и
ефикасности у решавању захтева грађана, такође је била тема која је разматрана на овој
седници Савета и након чега су потврђене предности и значај е-ЗУП-а за функционисање
локалних управа.
Четврта редовна седница Савета, одржана је у проширеном саставу 22. августа 2018.
године у седишпту Округа без присуства свих чланова Савета. С обзиром на актуелност,
основна тема седнице односила се на анализу безбедносне ситуације и предузимање
конкретних превентивних и оперативних мера у циљу осигурања веће сигурности грађана
и имовине, јавног реда и мира као и безбедности у саобраћају, за време одржавања
великих манифестација ``Госпојина 2018`` у Новом Бечеју и ``Дани пива 2018`` у
Зрењанину, као и појачане контроле надлежних инспекција на свим нивоима уз добру и
организовану међусобну координацију. Закључак по овој теми је реализован имајући у
виду да су обе манифестације окончане успешно и без већих пропуста и неправилности.
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Због континуиране опасности од појаве и ширења заразне болести Афричка куга
свиња (АКС), којој су посебно изложене општине Средњобанатског управног округа због
близине границе са Румунијом где је ова неизлечива болест већ регистрована, ризик од
појаве болести и последице које би изазвала, такође је била тема ове седице Савета која је
резултирала упозорењем које је још на снази, да се становништо, а посебно држаоци
животиња, придржавају датих упозорења и прописаних мера.
Пета редовна седница Савета, која је одржана 30. октобра 2018. године у седишту
Округа, имала је обезбеђен кворум. На седници је анализирано функционисање локалних
самоуправа у погледу њихове спремности одн. ангажовања јавних комуналних предузећа и
служби за предстојећи зимски период на основу чега је на крају усвојен закључак о
предузетим превентивним мерама и спремности ЈЛС за зимски период.
Као посебна тема разматрана је информација о појави знатно већег броја пожара на
отвореном простору изазваних намерним паљењем биљних остатака на њивама и другог
растиња од стране неодговорних појединаца као и о предузимању превентивних и
репресивних мера против починилаца. Поново је разматрана информација о ширењу
Афричке куге свиња због погоршања епизоотиолошке ситуације и обавезе свих локалних
самоуправа да у кратком року утврде локације и план места за закопавање лешева свиња у
случају појаве заразе, о чему су председници благовремено обавештени и коју су они
извршили, што је потврђено од стране надлежне републичке ветеринарске инспекције.
Једна од тема којом се бавио Савет округа односио се на рад окружних подручних
јединица одн. инспекција и њихове сарадње са градским и општинским инспекцијама где
је на основу предочених података потврђена успешна сарадња.
Шеста редовна седница Савета управног округа одржана је 27. децембра 2018.
године у седишту Округа и имала је обезбеђен кворум. С обзиром да је седница одржана
на крају текуће године, разматрани су резултати рада Савета током године као и Предлог
Плана одржавања седница Савета за наредну годину и предложеним темама које би биле
на дневном реду.
Током године заказана је једна ванредне седнице Савета, одржана 17. децембра 2018.
године у седишту Округа, поводом разматрања актуелне ситуације у Средњобанатском
управном округу настале због великих снежних падавина, сагледавања спремности и
деловања зимских служби у циљу отклањања последица и обавештавања и упозорења
грађана због клизавих коловоза, пада дрвећа и ломљења грана и обрушавања снега са
кровова објеката.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА У 2018. ГОДИНИ
Осим редовних и ванредних седница Савета Средњобанатског управног округа и
редовних колегијума са руководиоцима републичких и покрајинских инспекција,
начелница Средњобанатског управног округа одржала је преко 20 радних састанака,
учествовала у одређеним активностима и присуствовала разним догађајима, састанцима,
скуповима и трибинама. Одржани састанци су били радног карактера, којима су
присуствовали представници одређених надлежних служби, институција, државних органа
и организација, од локалног до републичког нивоа, образовних и здравствених установа,
удружења и других институција и асоцијација.
На самом почетку године окончане су активности у вези преузимања и стављања у
функцију новог софтвера електронске писарнице у Стручној служби Округа, што је
првенствено подразумевало организацију обуке свих запослених у Стручној служби и
инспекцијским службама Округа као и инсталирање неопходне рачунарске и остале
пратеће опреме.
У сарадњи са Региналном привредном комором Средњобанатског управног округа
начелница је учествовала у организацији заједничког састанка представника
инспекцијских служби и представника зрењанинских послодаваца и предузетника у циљу
изградње партнерског односа између привреде, привредних асоцијација и инспекција а
везано за примену новог Закона о инспекцијском надзору.
Такође је уз подршку начелнице Округа у Зрењанину организована презентација
Нацрта Програма имплементације просторног плана АП Војводине за надлежне службе
свих локалних самоуправа у Округу а у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за
урбанизам и ЈП ``Заводом за урбанизам Војводине``.
У току године одржане су две седнице Радне групе за сарадњу са окрузима и
координацију инспекцијског надзора у АП Војводини, којима су присуствовали министар
Бранко Ружић и државни секретар Зоран Касаловић и у чијем раду је учествовала и
начелница Средњобанатског управног округа, као и једна заједничка седница Радне групе
са Координационом комисијом за инспекцијски надзор Владе РС у организацији министра
Министарства за државну управу и локалну самоуправу и сарадника. Све седнице су
одржане са циљем унапређења капацитета свих инспекцијских служби на територији АП
Војводине и управних округа.
Начелница је учествовала и у раду више редовних састанака Координације начелника
свих управних округа са ресорним министром Бранком Ружићем одржаних у циљу
унапређења квалитета рада управних округа и јачања међусобне сарадње, посебно у
погледу решавања и превазилажења заједничких потешкоћа и проблема у раду као и бољу
сарадњу са локалним самоуправама.
У сарадњи са Одсеком републичке ветеринарске инспекције организована су два
састанка са свим надлежним субјектима у вези сагледавања непосредне опасности од
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појаве заразне болести Афричка куга свиња на подручју Средњобанатског управног округа
и предузимања превентивних и других мера и налагања одређених обавеза локалним
самоуправама, што је додатно била тема на једној од седница Савета управног округа.
У склопу континуираног праћења спровођења мера популационе политике на подручју
Округа, начелница Округа је текуће године иницирала заједничко учешће и пријаву свих
локалних самоуправа на Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање
мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018.
години, који је објавио Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и
популациону политику. У циљу реализације ове иницијативе одржано је више састанака и
конатаката са представницима надлежних општинских и градских служби као и са
Кабинетом министра.
Октобра месеца у договору са државним секретаром Министарства за државну управу
и локалну самоуправу и копредседником Међувладине комисије Иваном Бошњаком,
начелница је била домаћин Прелиминарног састанка у склопу одржавања наредне седнице
Међувладине мешовите комисије Републике Србије и Румуније за националне мањине у
циљу ближег упознавања са отвореним питањима положаја српске мањине у Румунији и
изналажења задовољавајућих решења, којем је присуствало преко десет најзначајнијих
представника Срба из Румуније и надлежних институција Републике Србије.
Такође је и 2018. године организован свечани пријем са поделом награда ђацима свих
основних и средњих школа са подручја Средњобанатског управног округа који су освојили
једно од прва три места на републичким такмичењима по календару Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Награђена су укупно 152 ученика из 14 основних и
6 средњих школа и 80 наставника и професора који су припремали ђаке.
У оквиру међународне кампање ``16 дана активизма против насиља над женама``
начелница Округа је иницирала и у сарадњи са представницама локалних механизама свих
пет локалних самоуправа у Округу договорила низ вишедневних активности и догађаја
којима је у локалним срединама представљено и указано на значај борбе против
породичног и партнерског насиља (билборди, плакати, лифлети, изложбе, трибине,
позоришне предстве, састанци са женама) и залагање за поштовање основних људских
права.
Током године начелница је у име Округа подржала организацију јавне презентације
пројекта ``Ажурирање адресног регистра у Републици Србији`` у Зрењанину за
представнике свих локалних самоуправа са којима је настављена сарадња у форми
праћења реализације овог пројекта значајног за велики број грађана Србије.
У два наврата начелница је у договору са градоначелником Зрењанина била
организатор заједничког састанка републичких и градских инспекција у циљу спровођења
појачаног надзора ради сузбијања нелегалног рада градских такси удружења и таксиста
предузетника, што је дало добре резултате у сузбијању рада у сивој зони.
Поводом појаве знатно повећаног броја пожара на отвореном простору изазваних
паљењем биљних остатака на њивама, посебно на територији Зрењанина, начелница је

иницирала састанак у седишту Округа са представницима локалних самоуправа и свих
релевантних субјеката (МУП, Одељење за ванредне ситуације, Градски и општински
штабови за ванредне ситуације, ватрогасна друштва и др.) у циљу спречавања и
санкционисања починилаца такве појаве, што је такође касније била једна од тема и на
седници Савета Округа.
Од значајнијих активности пред крај извештајног периода бележимо и обилазак
јавних предузећа и зимских служби у свим локалним самоуправама у Округу и смотру
механизације за одржавање путева у зимском периоду у склопу припрема за наступајућу
зимску сезону.
Децембра 2018. године начелница је била у тродневној посети Москви и учествовала на
Међународној конференцији на тему ``Улога у медијацији регионалних законодавних
органа државне власти у оквиру међурегионалног дијалога``, у склопу обележавања 25.
годишњице Московске регионалне Думе у Москви, на лични позив И.Ј. Бринцалова,
председника Московске регионалне Думе, као једини представник из Републике Србије,
заједно са још два члана делегације, представника Града Зрењанина.
Осим наведеног, начелница Управног округа је присуствовала пријемима, догађајима и
манифестацијама који су организовани поводом посете Округу и/или Граду Зрењанину
председника Републике Србије, председнице Владе Републике Србије, амбасадора,
министара и разних делегација:
-

Посета председника Србије Александра Вучића Зрењанину у два наврата, поводом
присуствовања церемонији потписивања споразума за изградњу фабрике гума
кинеског инвеститора и због отварања новог погона јужнокорејске компаније ``Есекс
Европа`` у Зрењанину;

- Посета Зрењанину председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић у пратњи
министра здравља Златибора Лончара, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Зорана Ђорђевића и министарке без портфеља задужена за демографију и
популациону политику Славице Ђукић - Дејановић, ради отпочињања рада друге фазе
пројекта ``Бебо, добро дошла на свет``у Општој болници ``Ђорђе Јоановић``;
- Посета министарке без портфеља у Влади Републике Србије задужене за област
демографије и популационе политике проф. др Славица Ђукић Дејановић, која је обишла
општине Житиште и Сечањ у Средњобанатском управном округу у циљу подршке мерама
популационе политике,
- Посета министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића са
сарадницима Зрењанину и разговар са представницима градских власти, градоначелником
и његовим сарадницима и представницима Округа, начелницом Снежаном Вучуревић и
представницима Школске управе за сва три банатска округа;
- Посета потпредседнице Владе Републике Србије и министарке грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Зоране Михајловић Зрењанину и састанак са
градоначелником Зрењанина и министром привреде Гораном Кнежевићем, којем је
присуствовала и начелница Округа;
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- Присуствовање обележавању школске славе ``Свети Сава`` у Зрењанинској гимназији и
Светосавском балу у Градској кући, који је имао хуманитарни карактер;

- Присуствовање манифестацији ``Дани Српске у Банату`` одржане у Зрењанину поводом
обележевања десет година од братимљења града Зрењанина и општине Лакташи;

-

Присуствовање Националној конференцији о унапређењу положаја жена на селу у
палати Србија у Београду у организацији Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања;

- Присутвовање пријему у Градској кући Зрењанина поводом посете амбасадора Црне
Горе Бранислава Мићуновића;
- Присутвовање пријему и разговору поводом посете Зрењанину председника Републике
Српске Милорада Додика са делегацијом;

-Присуство

Округлум столу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о
националним саветима националних мањина у организацији Министарства за
државну управу и локлану самоуправу и Мисије ОЕБС-а у Београду;

- Пријем у седишту Округа за новог начелника Центра Министарства одбране у
Зрењанину, мајора Властимира Радивојевића;
- Обилазак традиционалне, седме по реду манифестације ``Европско село`` у Зрењанину
којом је обележен Дан Европе;
- Присуствовање састанку у Београду, у Српско-корејском информатичко приступном
центру, поводом представљања значаја и ефекта примене одн. размене података преко еЗУП-а администрације у градовима и општинама и приступа базама података;
- Присуствовање пријему поводом посете Зрењанину амбасадора Сједињних америчких
држава у Србији Кајл Скота;
- Обраћање скупу и додела признања ``Капетан Миша Анастасијевић`` добитницима са
подручја Баната, заслужним појединцима и привредним и друштвеним субјектима;
- Обилазак манифестације поводом представљања пројекта ИПА Прекограничне сарадње
Румунија - Србија под називом ``Инклузивна уметност`` за особе са сметњама у развоју
или са инвалидитетом, као и за све друштвено изоловане групе које имају потребу да се
изразе на различите начине;
- Обилазак манифестације ``Дан поља`` стрних жита на огледним парцелама у
организацији зрењанинске Пољопривредне стручне службе;
- Присуствовање у Скупштини АП Војводине ``Јавној расправи о нацрту закона о
родној равноправности у Републици Србији``;
- Присуствовање у бившем зрењанинском бродоградилишту ``Бегеј`` свечаном поринућу
новоизграђеног брода ``Санта Понса`` намењен за превоз чврстог терета – контејнера;
- Присутвовање пријему организованом поводом обележавања "Дана Републике Српске" у
Зрењанину;

- Присуствовање и обраћање посланицима и посланицама Скупштине АП Војводине
поводом тродневне едукације о правима детета у организацији Покрајинског
обдусмана и УНИЦЕФ-а у Зрењанину;
- Поводом посете Престолонаследника Александра и принцезе Катарине Карађорђевић
Зрењанину присуствовање пријему и разговору у Градској кући Града Зрењанина;
- Присутвовање начелнице Округа отварању и проширењу погона француске Компаније
``Новарес`` у Зрењанину, којем су присуствовали министар финансија Синиша Мали,
министар привреде Горан Кнежевић, председник Покрајинске владе Игор Мировић,
градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, председник компаније ``Новарес`` и
амбасадор Француске;
- У склопу традиционалног обележавања 15. октобра, Међународног дана сеоских жена, у
општинама Средњобанатског управног округа одржане су манифестације на којима је
афирмисано женско стваралаштво а којима је присуствовала начелница Округа;
- Присуствовање манифестацијама у Новом Саду поводом обележавања стогодишњице
завршетка Првог светског рата и Присаједињења Војводине Краљевини Србији, којој су
присуствовали председник Србије Александар Вучић и други високи званичници;
- Начелница Округа је такође током година присуствовала обележавањима свих значајних
историјских датума, како на државном, тако и локалном нивоу, и том приликом
учествовала у пригодним манифестацијама и полагањима венаца на споменике и спомен
обележја у Зрењанину.
У редовне активности начелнице Округа бележимо и контакте и сарадњу са грађанима
и пријем странака а такође и контакте и сарадњу са представницима медија.

Окружни штаб за ванредне ситуације
Начелница Управног округа у функцији команданта Окружног штаба за ванредне
ситуације Средњобанатског управног округа одржала је и председавала седницама Штаба,
којих је у току 2018. године било укупно 6 (шест), укључујући и свечану седницу Штаба
поводом обележавања 1. марта, Међународног дана цивилне заштите.
Разматрано је укупно 20 тачака дневног реда којима су реализоване планске активности из
Програма рада Окружног штаба за 2018. годину као и све наредбе, закључци и препоруке
Републичког штаба за ванредне ситуације, као наложене обавезе Окружног штаба, док су
сви закључци и препоруке од стране Окружног штаба донети у складу са важећим
законским прописима.
Сарадања са другим органима и службама
У току 2018. године одржавани су редовни контакти са начелницима других управних
округа, посебно са територије АП Војводине у оквиру Радне групе за сарадњу са окрузима
и координацију инспекцијског надзора у АП Војводини а у циљу боље сарадње и
могућности решавања заједничких проблема у функционисању управних округа. Исто
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тако, сарадња са окрузима са територије целе Србије била је интезивнија у 2018. години
захваљујући залагињима министра Бранка Ружића и државног секретара Зорана
Касаловића, посебно путем функционисања Координације начелника управних округа.
Сарадња је остварена и са појединим министарствима и њиховим службама, посебно
са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства државне
управе и локалне самоуправе. Такође је остварена сарадња са Кабинетом министра без
портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Контакти су остварени и са
другим органима, установама и организацијама надлежних за подручје Средњобанатског
управног округа и посебно са свим локалним самоуправама са подручја Округа.
Континуирано добра сарадња остварује се са Полицијском управом у Зрењанину и
Одељењем за ванредне ситуације МУП-а у Зрењанину.
И у овом извештајном периоду истичемо добру комуникацију начелнице Округа са
представницима медија, који су пратили догађаје и коректно информисали јавност о
активностима Округа.
Оцена сарадње са органима државне управе који у свом саставу имају окружне
подручне јединице
Сарадња са органима државне управе који у свом саставу имају окружне подручне
јединице добра је и по потреби се остварује двосмерна комуникација, док је сарадња са
окружним подручним јединицама одн. руководиоцима инспекција и инспекторима у
самом Округу врло коректна и конструктивна. Начелници и шефови инспекција редовно
се одазивају колегијумима, активно учествују у раду, подносе извештаје о раду, дају
предлоге и сугестије и достављају тражене податке и информације.
Истичемо да су све седнице Савета, колегијума и осталих одржаних састанака
записнички констатоване, обрађене и редовно достављане министарствима и покрајинским
секретаријатима, који у свом саставу имају окружне подручне јединице. Записници су
редовно достављани и инспекцијама као и свим заинтересованим странама које су
учествовале у раду колегијума, седница Савета и осталих састанака у организацији Округа.
Такође истичимо и изузетно добру сарадњу и комуникацију са градоначелником и
председницима локалних самоуправа у Округу и конструктивност у доношењу одлука
и/или подржавању одређених иницијатива и активности начелнице Округа које су биле од
интереса за све локалне заједнице.
НАЧЕЛНИЦА
Снежана Вучуревић

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА
О СЕДНИЦАМА САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
У 2018. ГОДИНИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Број заказаних редовних седница
Број одржаних редовних седница
Број одржаних ванредних седница
Број отказаних седница
Број одржаних редовних седница са кворумом
Број одржаних редовних седница без кворума
Број обрађених тачака дневног реда - укупно
Број донетих закључака - укупно

6
6
1
0
4
2
29
13
11

9.

Број учесника на седницама- укупно

56

