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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 2015. години Савет Средњобанатског управног округа радио је у непромењеном
саставу у односу на претходну годину.
Чланови Савета Средњобанатског управног округа у 2015. години били су:
1. Душан Шијан, начелник Средњобанатског управног округа
2. Чедомир Јањић, градоначелник Града Зрењанина
3. Саша Шућуровић, председник општине Нови Бечеј
4. Предраг Милошевић, председник општине Сечањ
5. Митар Вучуревић, председник општине Житиште и
6. Пера Миланков, председник општине Нова Црња
У току 2015. године заказано је 9 и одржано је 9 (девет) седница Савета управног
округа. Осам седница је одржано у седишту управног округа у Зрењанину а једна је
одржана у општини Житиште. Отказивања седница Савета било је два пута због болести
председавајућег Савета одн. начелника Средњобанатског управног округа. Разлози
одсуствовања појединих чланова са седница Савета били су унапред оправдани службеним
разлозима и у том случају седници су присуствовали овлашћени представници
председника опшрина одн. градоначелника Зрењанина.
Све седнице Савета одржане су у проширеном саставу јер су им по позиву
присуствовали представници других органа и организација, републичких, покрајинских и
локалних, са територије округа и шире али и стручна и друга лица чије је учешће у раду
седница Савета доприносило реализацији дневног реда и доношењу закључака.
Свакој седници је у просеку присуствовало 12 учесника, разматране су укупно 43
тачке дневног реда и донетa су 5 закључка.
Наглашавамо да су након свих одржаних седница Савета, сагласно члану 7. Уредбе о
начину рада Савета управног округа, редовно извештавана министарства и покрајински
секретаријати који за подручје Средњобанатског управног округа имају окружне подручне
јединице. Све седнице Савета биле су редовно медијски пропраћене од стране локалних и
међуопштинских писаних и електронских медија чиме је и на тај начин обезбеђена јавност
рада Средњобанатског управног округа.
Најважније теме и закључци са седница Савета у извештајном периоду били су
следећи:
Прва седница Савета одржана је 29. јануара 2015. године у седишту Управног округа
и нису јој присуствовали сви чланови, тако да седница није имала кворум за одлучивање.

Главна тема седнице односила се на вишегодишњи проблем везан за функционисање
зоохигијенске службе и посебно на обезбеђивање објекта за сакупљање лешева угинулих
животиња из индивидуалних домаћинстава, што су локалне самоуправе биле дужне да
обезбеде по Закону о ветеринарству из 2005. године. Притисак на решавање овог проблема
се временом повећавао, имајући у виду и потребу усаглашавања наших прописа са ЕУ,
ради чега је председавајући Савета начелник Душан Шијан уз сагласност и образложење
шефице републичке ветеринарске инспекције закључком предложио изградњу регионалне
хладњаче у складу са свим важећим прописима.
Након вишегодишњих напора и учесталог указивања на обавезу решавања овог
проблема од стране Округа, Град Зрењанин је у току периода мај - јун 2015. године
коначно обезбедио прописани објекат за одлагање лешева угинулих животиња и понудио
другим општинама у Округу сарадњу у коришћењу њихових услуга. Решавање овог
проблема се са разлогом може рачунати као допринос председавајућег Савета и рада
служби Средњобанатског управног округа.
И на овој седници, као и на свим претходним, Савет је реаговао на све актуелне
проблеме и појаве тако да се и на овој седници разматрао проблем неадекватне кадровске
структуре у јавним апотекама које функционишу при домовима здравља у Округу а на који
нам је указала Фармацеутска комора путем Министарства здравља. Исто тако, на првој
седници је покренута иницијатива за подстицање припреме и реализације стартешких и
осталих пројеката који би се финансирали из ИПА фондова ЕУ. Такође је у циљу стварања
бољег привредног окружења председавајући Савета омогућио локалним самоуправама да
се на овој седници упознају са могућностима које им пружа ЈП Завод за урбанизам
Војводине у погледу маркирања и припреме радних зона у циљу успешнијег привлачења
инвестиција и инвеститора.
Друга седница Савета управног округа одржана је 18. марта 2015. године у седишту
Округа, у проширеном саставу. Ни ова седница, која је сазвана на иницијативу
Инспектората за рад, није имала кворум. Седници су уместо одсутних чланова Савета
присуствовали њихови овлашћени представници као и остали позвани учесници из
области привреде, јавних предузећа и Полицијске управе.
Предлози за партнерски однос Инспектората за рад и локаланих самоуправа у
заједничким активностима на сузбијању сиве економује, посебно ``рада на црно``,
укључујући и допринос свих регистрованих привредника, била је главна тема ове седнице,
која је наишла на разумевање и одобравање свих и допринела бољој сарадњи државних
органа и привредника, што је затим било видљиво у контактима током целе године.
Посебан значај имало је упознавање са конкретним потезима и циљевима које ће држава
одн. инспекције предузимати у наредном периоду у сузбијању сиве економије, посебно
након ступања на снагу новог Закона о инспекцијском надзору.
Трећа седница Савета, у проширеном саставу, одржана је 2. јула 2015. године у
седишту округа и такође није имала кворум. Због опасности од ширења сточне заразне
болести ``плавог језика``, која је претходне године била регистрована на подручју средњег
Баната, у циљу превенције предложен је закључак којим су се председници општина
обавезали да спроведу дезинсекцију свог подручја и о томе доставе информацију
начелнику Округа, што су председници локалних самоуправа и испоштовали.
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На седници су општинама, такође, предочене обавезе у предузимању превентивних
мера у спречавању пожара с обзиром на предстојећи период жетве и опасност од високих
температура и паљења стрњишта од стране неодговорних појединаца.
У даљем раду седнице председавајући Савета Душан Шијан је још једном указао на
чињеницу да ће Округ истрајати у напорима да се иницијатива који су покренули банатски
управни окрузи о ревитализацији пруга кроз Банат и реализује у што скорије време и
најавио одржавање међурегионалног Економског форума у сарадњи са Генералним
конзулатом Републике Србије у Темишвару.
Четврта седница Савета одржана је 25. августа 2015. године у седишту Округа, у
проширеном саставу и без обезбеђеног кворума али у присуству овлашћених заступника
задужених за одређене послове и задатке. Главна тема седнице односила се на
функционисање Опште болнице у Зрењанину чија директорка се путем Савета Округа
обратила локалним самоуправама за финансијску помоћ која је болници потребна за
санацију равног крова и ревитализацију централног система за вентилацију, чије решавање
је од ширег значаја за све пацијенте и грађане с обзиром на регионални карактер ове
здравствене установе.
Одржавање великих туристичких манифестација ``Дани пива`` у Зрењанину и
``Госпојина`` у Новом Бечеју биле су повод да се надлежним службама у локалним
самоуправама скрене пажња на ризике које са собом носе овакве масовне манифестације и
да се побрину да све буде у складу са законом и мерама безбедности као и да се најави
инспекцијска контрола закупаца штандова и осталих учесника.
И ова седница, као и у већини других случајева, омогућила је нпр. грађанима насеља
Бело Блато да јавност упознају са проблемом штета на усевима које им наносе дивље
свиње из заштићене зоне резервата Царска бара. Покретање овог проблема и тражење
решења је резултирало одржавањем још неколико састанака у организацији начелника
Округа и контактима са надлежним републичким и покрајинским органима, које је на
крају завршено договором и предлогом о предузимању одређених мера за наредну годину
уз сагласност свих надлежних.
Пета седница Савета одржана је 24. септембра 2015. године у проширеном саставу и
без кворума. Уз важне информације о најављеној рационализацији запослених у органима
државне управе и припремама за одржавање Економског форума у организацији
Средњобанатског управног округа, главна тема седнице односила се пошумљавање
подручја средњег Баната, које има најмању површину под шумама у Европи, свега 1.8%.
Овај проблем у Округу је актуелизован фебруара 2014. године након вишедневне блокаде
саобраћаја на релацији Зрењанин – Београд због снежних наноса и непостојања
ветрозаштитних појасева који би ублажили ову природну непогоду. С обзиром да
иницијатива да се одмах крене у пошумљавање у успостављање ветрозаштитних појасева
на саобраћајницама нису дали резултате, председавајући Савета начелник Округа је
наставио са изналажењем адекватног решења за локалне самоуправе у чијој надлежности
је и ова активност. Из тог разлога су на ову седницу Савета позвани представници
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство као и
Покрајинског завода за заштиту природе који су представницима локалних самоуправа
конкретно предочили процедуру одобравања средстава за пошумљавање парцела државног
пољопривредног земљишта изузетог од закупа уз могућност да за средства конкуришу и

физичка лица, што је било обухваћено и закључком са седнице да се по општинама
промовише и ова могућност.
Шеста седница Савета управног округа одржана је 25. септембра 2015. године и
сазвана је по хитном поступку с обзиром на значај теме која се односила на обезбеђивање
услова за прихват миграната – избеглица. Седница је имала кворум и присуствовали су јој
и представници Полицијске управе, Одељења за ванредне ситуације, Црвеног крста и
гарнизона у Зрењанину, који су се ставили на располагање у случају потребе да мигранти
буду усмерени на локације на подручју Средњобанатског управног округа. Председници
општина су закључком са ове седнице преузели обавезу да на територији своје општине /
града, обезбеде објекте за смештај миграната.
Седма седница Савета одржана је 15. октобра 2015. године у проширеном саставу и
без обезбеђеног кворума. Седници није присуствовао нико од чланова Савета али су се
позиву одазвали представници свих републичких, покрајинских и локалних органа и
установа, укупно 17 учесника, најмеродавнијих у одлучивању по питању израде пројектне
документације за стратешке и опште пројекте у оквиру Програма прекограничне сарадње
Румунија – Република Србија за период 2014. – 2020. и обезбеђивања средстава из ИПА
фондова ЕУ. Након сагледавања свих могућности које имамо на располагању на крају су
закључком утврђени приоритети и Листа стратешких и посебно Листа општих пројеката за
град Зрењанин и поједине општине Средњобанатског управног округа и упућен апел да се
што пре прецизирају носиоци пројеката и убрзају активности на изради истих, с обзиром
на рокове важења постојећих пројеката и студија и рокове конкурисања за средства ИПА
фондова.
Осма седница Савета одржана је 10. децембра 2015. године у седишту округа у
проширеном саставу. Седница је имала обезбеђен кворум а главни акценат је стављен на
актуелно питање везано за спремност зимских служби за одржавање саобраћајница у
предстојећем периоду. Из тог разлога седници је присуствовао надзорни орган ``Путева
Србије``, јавног предузећа које је задужено за одржавање путева у средњем Банату, и који
је потврдио да су људство и механизација спремни као и да су обезбеђене довољне
количине соли.
На овој седници су потврђене информације да неке општине раде на изради пројеката
за ИПА фондове као и да начелник и стручна служба Округа настављају са активностима
на успостављању контаката и тражењу конкретних партнера за сарадњу наших
привредника са страним привредницим,а који у оквиру својих удружења послују у
Румунији.
Тема која је на овој седници била посебно прихваћена односила се на Иницијативу за
успостављање система збрињавања амбалажног отпада од индивидуалних корисника
средстава за заштиту биља на територији града/општина Округа, чији носилац ће бити
Пољопривредна стручна служба ``Зрењанин`` д.о.о. у сарадњи са асоцијацијом SECPA.
Девета седница одржана је 23. децембра 2015. године у општини Житиште на
иницијативу директора јавне Апотеке ``Зрењанин`` у Зрењанину у вези преузимања свих
апотека које функционишу у склопу домова здравља у општинама Округа. С обзиром да се
позиву за седницу Савета није одазвала већина њених чланова, није био обезбеђен кворум
за доношење одлука. Присутним директорима домова здравља предочени су актуелни
5

проблеми у функционисању јавних апотека и наговештено да морају да се хитно траже
решења која би била најбоља за њихов даљи рад и опстанак. То је био разлог да се на
предлог директора зрењанинске апотеке одржи Савет управног округа и тако председници
локалних самоуправа и директори домова здравља упознају са проблемом и размотре
иницијативу Апотеке Зрењанин за преузимање апотека при општинским домовима
здравља чије функционисање све више угрожава нелојална конкуренција и све већи број
регистрованих приватних апотека. Иако важећа законска регулатива не препознаје
поменути начин фармацеутског организовања, присутни су прихватили сугестију да у
догледном периоду размисле о понуђеном решењу проблема.
Остале активности начелника Управног округа у току 2015. године
Осим седница Савета и колегијума, начелник и Стручна служба Управног округа
остварили су велики број контаката, организовали и одржали око 20 састанака радног
карактера са надлежним и/или стручним особама из разних институција, државних органа
и организација, од локалног до републичког нивоа, образовних и здравствених установа,
удружења и других институција и асоцијација. У току овог извештајног периода посебно је
остварен значајан број контаката са појединцима и удружењима из Румуније у оквиру
регионалне сарадње, нарочито у оквиру актуелног Програма прекограничне сарадње
Румунија – Република Србија 2014-2020.
Начелник Управног округа у функцији команданта Окружног штаба за ванредне
ситуације одржао је и председавао седницама штаба, којих је у току 2015. године било
укупно 4 (четири).
У циљу решавања различитих проблема у вези којих су се представкама, захтевима и
молбама физичка и правна лица и остале странке обраћале Управном округу, начелник је
редовно и организовано улагао напоре да се свима њима адекватно и у најкраћем року
одговори и изађе у сусрет. У том циљу одржавани су састанци којима су по позиву
присуствовали представници разних установа, органа и институција који су у оквиру
својих надлежности могли да допринесу решавању проблема. Начелник и стручна служба
Управног округа у више наврата организовали су и разне промоције за потребе инспекција
као и привредника са подручја Округа. Наводимо неке од значајнијих састанака:
-

-

-

Радни састанак са директорима Домова здравља у општинама на подручју Управног
округа и републичким здравственим инспектором у вези решавања неадекватне
кадровске структуре у јавним апотекама а на претходно указивање Фармацеутске
коморе Србије које нам је упућено путем Министарства здравља;
Радни састанак са представницима надлежних републичких, покрајинских и локалних
органа у вези ревитализације и пренамене делатности Одељења Специјалне болнице за
плућне болести у Јаши Томић, општина Сечањ;
Састанак у вези планирања координираних акција инспекција, полицијских и пореских
органа у борби против сиве економије;

-

-

-

-

-

-

Више састанака одржано је поводом иницијативе начелника Средњобанатског
управног округа да се управни окрузи укључе у развијање односа прекограничне
сарадње, посебно у оквиру приступа средствима ИПА фондова ЕУ у реализацији
стратешких и општих пројеката;
Презентација пословања СЕАФ фонда организована за привреднике из Зрењанина у
циљу пружања могућности заједничког улагања у развој и унапређење пословања;
Презентација англо-ирске компаније за рециклажу биљних и животињских отпадака
ради производње енергије (обновљиви извори енергије);
Састанак са представницима Управе за извршење заводских санкција, Прекршајног
суда и Окружног затвора у вези обезбеђивања услова за почетак рада Канцеларије за
алтернативне санкција;
Већи број састанака одржан је са представницима локалних самоуправа и ``Железнице
Србије`` АД Београд и Секције у Зрењанину у вези иницијативе Округа за
ревитализацију банатских пруга;
Састанак у вези решавања проблема комасације пољопривредног земљишта у
појединим задружним и пољопривредним предузећима у округу;
Неколико састанака одржано је заједно са надлежним републичким инспекцијама и
закупцима тезги на градским пијацама у циљу превентивног деловања;
Састанак са представницима Управе за ветерину, ветеринарске инспекције,
живинарима и руководством предузећа за прераду живинског меса у циљу отклањања
неправилности и испуњавања услова за гајење живине;
Одржана су два састанка са свим надлежним службама у вези решавања проблема рада
на црно домова за смештај и бригу о старим особама;
У организацији Округа и у сарадњи са Генералним конзулатом Републике Србије у
Темишвару одржан је ЕКОНОМСКИ ФОРУМ на којем је присуствовало око 40
страних привредника, који послују у Румунији, и око 20 домаћих привредника;
Састанци са страним привредницима заинтересованим за улагања у привреду
Средњобанатског управног округа (инвеститори из Португалије – опрема за
аутомобиле и румунски привредници заинтересовани за улагања у рибарство, узгој
рибе и рибље млађи уз помоћ средстава европских фондова);

У извештајном периоду одржавани су редовни контакти са начелницима других округа,
посебно са подручја Баната, појединим министарствима и њиховим службама као и
органима и организацијама надлежних за подручје Средњобанатског управног округа.
У току 2015. године настављена је сарадња Округа и начелника са градом Ногинском и
Ногинским реоном у Руској Федерацији, која је проширена и на Ростовску област у циљу
успоствљања привредне сарадње.
Исто тако, интезивирани су односи са високим представницима Жупанија Тимиш и
Караш – Северин у Румунији, посебно због успостављања партнерског односа у приступу
средствима ИПА фондова ради реализације заједничких стратешких и општих пројеката.
Настављена је изузетно добра сарадња са генералним конзулом Републике Србије у
Темишвару Лазаром Манојловићем, која је резултирала одржавањем Економског форума у
Зрењанину, неколико састанака у румунским Жупанијама и пријема поводом обележавања
значајних датума за српски народ који живи у Румунији и сусрета чланова Друштва
српско- румунског пријатељства.
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Посебни истичемо добру сарадњу начелника и стручне службе са новинарима, како
штампаних тако и електронских медија, на локалном и ширем нивоу, који су се редовно
одазивали на наше позиве и коректно информисали јавност о активностима Округа.
Редован пријем странака, грађана и представника привредних, образовних и других
установа и институција такође је био значајан део активности начелника Управног 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, одвија се континуирано истим квалитетом и интезитетом као и у претходним
годинама и делимично је задовољавајућа док је сарадња са окружним подручним
јединицама, руководиоцима и инспекторима у самом Округу и даље 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.
Сви одржани састанци записнички су констатовани и обрађени и исти су редовно
достављани министарствима, покрајинским секретаријатима, који у свом саставу имају
окружне подручне јединице, и инспекцијама.
Посебно наглашавамо чињеницу да се чланови Савета у 2015. години у већини
случајева нису редовно одазивали на позиве за седнице Савета али да су у том случају на
седнице упућивали овлашћене особе. Конкретно, од 9 одржаних седница Савета само су 2
имале кворум, ради чега није ни могао бити предложен и усвојен већи број закључака, што
само потврђује наше раније ставове и мишљења да се прописима мора регулисати састав
Савета и дозволити да кворум чине и други представници локалних самоуправа које
овласти председник одн. градоначелник или да се обавежу да редовније присуствују
седницама Савета.
Истичемо да су председници општина и градоначелник Зрењанина, иако нису били
редовно присутни на седницама Савета округа, показали висок степен кооперативности и
спремности у пружању подршке начелнику и Стручној служби Округа у реализацији
многих активности Округа.
И у току 2015. године министарства и друге државне институције су сарађивале са
Округом и користиле могућност да преко Стручне службе Управног округа остваре
контакте са локалним самоуправама, најчешће у случају достављања одређених захтева,
информација или прибављања одређених података.
На основу свих активности и обавеза које су начелник и Стручна служба
управног округа предузимали и извршавали до сада, мишљења смо да оправдано
постоји потреба за проширењем надлежности Управних округа те новим пословима и
задацима.

НАЧЕЛНИК
Душан Шијан

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА
О СЕДНИЦАМА САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

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

Број заказаних седница
Број одржаних седница
Број отказаних седница
Број одржаних седница са кворумом
Број одржаних седница без кворума
Број обрађених тачака дневног реда - укупно
Број донетих закључака - укупно
Број учесника на седницама- у просеку-укупно

9
9
2
2
7
43
5
108
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