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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 2016. години Савет Средњобанатског управног округа радио је у не промењеном
саставу до августа, након чега је дошло до промене председника општине Нови Бечеј.
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
3а. Саша Максимовић, председник општине Нови Бече (од августа 2016.)
4. Предраг Милошевић, председник општине Сечањ
5. Митар Вучуревић, председник општине Житиште и
6. Пера Миланков, председник општине Нова Црња
У току 2016. године заказано је 10 и одржано је 10 (десет) седница Савета
управног округа. Девет седница је одржано у седишту управног округа у Зрењанину а
једна је одржана у општини Житиште. Није било отказивања седница Савета али проблем
са обезебеђивањем кворума био је евидентан и у овом извештајном периоду. Разлози
одсуствовања појединих чланова са седница Савета били су унапред оправдани службеним
разлозима и у том случају седници су присуствовали овлашћени представници
председника јединица локалних самоуправа.
Све седнице Савета одржане су у проширеном саставу тј. уз присуство позваних
представника других органа и организација на републичком, покрајинском и/или локалном
нивоу, са територије округа и шире као и стручна и друга лица чије је учешће у раду
седница Савета допринело реализацији дневног реда и доношењу закључака.
Свим седницама Савета присуствовало је око 130 учесника, разматрано је укупно
39 тачака дневног реда и донето 20 закључака.
Сагласно члану 7. Уредбе о начину рада Савета управног округа, редовно су
извештавана министарства и покрајински секретаријати који за подручје Средњобанатског
управног округа имају образоване окружне подручне јединице. Осим тога, 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:
На првој седници Савета одржаној 12. јануара 2016. године у седишту Управног
округа главна тема се односила на побољшање и унапређење железничког путничког
саобраћаја на релацијама на територији Зрењанина, Сечња и Новог Бечеја као и стављање
у функцију постојећег депоа за одржавање возних средстава у склопу предузећа
``Шинвоз`` у Зрењанину. Представници ``Србија воза`` ад Београд су у договору са
представницима локалних самоуправа успели да их анимирају да се укључе у сагледавање

својих потреба и железници сугеришу и предложе параметре за побољшање квалитета
железничког саобраћаја и тако иницирају пружање бољих услуга својим грађанима.
На седници је од стране начелника Управног округа најављено да ће се наставити са
активностима на реализацији пројеката средствима из ИПА фондова ЕУ, како започетих
тако и нових.
Друга седница Савета управног округа одржана 10. фебруара 2016. године у
седишту Округа, у проширеном саставу, такође није имала кворум. Седници су уместо
одсутних чланова Савета присуствовали њихови овлашћени представници и извршни
директори и представници ``Србија воза`` и ``Инфраструктуре железнице Србије`` и
директорка филијале НСЗ у Зрењанину.
Након изјашњавања представника ЈЛС о унапређењу квалитета железничког
путничког саобраћаја на подручју Округа, представници Србија воза и Инфраструктуре
потврдили су одлуку да се две нове гарнитуре руских дизел возова доделе управо за
потребе грађана Зрењанина и Новог Бечеја али је и констатовано да је стање пруга врло
лоше те да ће се у наредном периоду бавити и могућностима ревитализације стих која у
овом тренутку није могућа због недостатка средстава. Том приликом је закључено и да
Град Зрењанин образује стручни тим за процену потреба и стања у санацији и проширењу
Депоа за одржавање возних гарнитура и учествује у пружању конкретне помоћи у оквиру
својих могућности.
Присуство представника локалних самоуправа директорка филијале Националне
службе за запошљавање у Зрењанину искористила је да их упозна са Програмом активне
политике запошљавања путем суфинансирања јавних радова, стручне праксе, стицања
практичних знања и сл.
Трећа седница Савета, одржана је 17. марта 2016. године у седишту Округа у
проширеном саставу и без обезбеђеног кворума али уз присутност предстваника локалних
самоуправа. С обзиром да се главна тема односила на договор око предузимања
активности за обележавање и организацију централне прославе Дана Војске Србије, која је
по одлуци требало да ове године буде одржана у Зрењанину, на иницијативу Округа,
седници Савета су присуствовали највиши представници Генералштаба ВС, Војне
полиције, ВБА, Службе протокола Председника РС, РТС и других служби неопходних за
организацију овако значајне манифестације. Основни закључак Савета је био да су сви
присутни актери преузели део своје одговорности и обавеза да организација прославе Дана
Војске Србије буде изведена на највишем нивоу.
Четврта седница Савета, која је одржана 25. марта 2016. године у седишту Округа,
није имала кворум. На овој седници је настављено са договором око појединости и
конкретних активности у вези обележавања Дана ВС Србије у Зрењанину али је
настављено и са реализацијом иницијативе о потписивању Протокола о сарадњи локалних
самоуправа са ``Србија возом`` и ``Инфраструктуром железнице Србије``. Уједно је
представницима ЈЛС указано на потребу решавања проблема редовног финанасирања рада
Међуопштинске организације слепих и слабовидих особа, што је убрзо дало
задовољавајуће резултате.
Пета седница Савета, која је одржана је 19. априла 2016. године у седишту Округа у
проширеном саставу и без кворума, сазвана је поводом потписивања Протокола о сарадњи
Средњобанатског управног округа, Града Зрењанина и општина Нови Бечеј и Сечањ са
``Железницом Србије`` а.д. одн. друштвима ``Србија воз`` и Инфраструктура железнице
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Србије``. Потписана су три Протокола: о сарадњи и унапређењу железничког превоза, о
сарадњи и унапређењу железничког саобраћаја у Средњобанатском региону и о сарадњи у
вези изградње индустријског колосека у пословној зони ``Југоисток`` у Зрењанину. Тиме
се започело са реализацијом иницијативе Управног округа о оживљавању банатских пруга
и уједно су створени предуслови за потписивање конкретних уговора о решавању
проблема.
Шеста седница Савета управног округа одржана је 3. јуна 2016. године у седишту
Округа, у проширеном саставу и уз обезбеђен кворум. На седници су представници
локалних самоуправа као потписници Протокола о сарадњи са Железницом Србије
преузели обавезу оснивања Радне групе за праћење и реализацију задатака дефинисаних
Протоколом и прихватили предлог за упућивање иницијативе Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за реконструкцију пруга а у међувремену да
се ЈЛС изјасне о предлогу реда вожње. На овој седници прихваћен је и предлог о
покретању иницијативе за изградњу Регионалног центра за обуку за случај ванредних
ситуација, по угледу на такав центар у Ногинску у Руској Федерацији, у сарадњи локланих
самоуправа, Српско-руског хуманитарног центра Ниш и АМСС.
Седма седница Савета одржана је 8. септембра 2016. године у седишту Округа, у
проширеном саставу и без обезбеђеног кворума. Разматрана су сва питања од значаја за
одржавање манифестација Дани пива у Зрењанину и Госпојински дани у Новом Бечеју а
везано за инспекцијски надзор у циљу превентивног деловања и поштовања закона од
стране запупаца и учесника. Значајан акценат је стављен и на потребу појачаних
активности надлежних служби у ЈЛС на примени Закона о озакоњењу објеката и
проналажењу адекватних решења за проблеме који успоравају примену Закона те обавезу
истих да редовно начелнику Управног округа достављају седмичне извештаје о донетим
решењима и пописаним објектима а оне ће их прослеђивати ментору у МГСИ, што се
редовно чини.
У сарадњи са деканом Техничког факултета у Зрењанину и надлежне градске службе
Зрењанина разговарало се о потреби унапређења већ постојећег ГИС-а (Географскоинформационог система), који би у значајној мери могао да буде од помоћи и за
ефикаснију примену Закона о озакоњењу објеката.
Осма седница Савета одржана је 15. септембра 2016. године у општини Житиште, у
проширеном саставу и без обезебеђеног кворума. Сазивање ове седнице Савета уследило
је након предлога неколико општина Округа да се сагледа могућност ангажавоња
заједничког општинског јавног правобраниоца а у циљу рационализације трошкова и
организовања послова правне заштите општинских права и интереса. Са седнице Савета
упућен је захтев заинтересованим општинама да процене своје потребе и евентуалне
трошкове заступања, број спорова, обим послова и предмета у области заштите
имовинских права и интереса општине као и да предложе начин организовања послова
правне заштите. Одговор општинских власти је био да би им значило постојање
заједничког општинског јавног правобраниоца али да се тренутно сналазе у решавању
предмета из ове области и да их нема у великом броје.
Девета седница Савета, која је одржана 27. септембра 2016. године у седишту Округа,
у проширеном саставу и без обезебеђеног кворума, сазвана је ради договора у вези
сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских производа. Захтев владине Радне групе
проширен је и на укључивање комуналне инспекције у јединицама локалних самоуправа у
складу са чланом 54. Закона о трговини и у сарадњи са другим надлежним инспекцијама и

органима, посебно полицијским. Борба против сиве економије и кријумчарења дувана
треба да буде унето у оперативне планове комуналне инспекције као и да се о предузетим
активностима начелнику Управног округа месечно достављају извештаји, који ће бити
прослеђени Министарству државне управе и локалне самоуправе и МУП-у.
Закључак у вези са договореним се редовно реализује сваког месеца достављањем
извештаја о предузетим активностима на сузбијању шверца дуваном.
НАПОМЕНА: Начелник Средњобанатског управног округа Душан Шијан је са
25. октобром 2016. године разрешен функције на лични захтев тако да је девета
седница Савета била последња која је одржана у првобитном саставу и на позив
начелника Душана Шијана.
Десета седница Савета одржана је 30. новембра 2016. године у седишту Округа на
предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе одн. државног секретара др
Ивана Бошњака и иницијативу Фонда ``Европски послови`` АП Војводине. Циљ ове
седнице било је упознавање са радом и услугама које овај Фонд пружа локалним
самоуправама везано за пројектне активности и привлачење средстава у решавању разних
комуналних проблема али и упознавање са актуелним законодавним активностима
МДУЛС и плановима за наредну годину.
Остале активности начелника Управног округа у току 2016. године
Осим седница Савета и колегијума, начелник и Стручна служба Средњобанатског
управног округа остварили су велики број контаката, организовали и одржали преко 20
састанака радног карактера са представницима разних надлежних служби, 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, првенствено привредне
сарадње, уз подршку и помоћ Генералног конзулата Републике Србије у Темишвару.
И у текућој години Округ је наставио са активностима везаним за реализацију
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 2016. године било
укупно 4 (четири). На седницама је разматрано 10 тачака дневног реда и усвојено 17
закључака. Исто тако, на седницама су реализоване планске активности из Програма рада
Окружног штаба за 2016. 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 позитивним законским
прописима.

Наводимо неке од значајнијих активности и радних састанака:
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Активности и обраћање надлежним министарствима у вези решавања проблема
адекватног смештаја запослених у Стручној служби СБУО и републичким и
покрајинским инспекцијама адаптацијом и санацијом објекта – зграде ``Комитета`` у
Зрењанину;
Реализација иницијативе Округа да МДУЛС организује презентацију Закона о
инспекцијском надзору у Зрењанину за све заинтересоване са подручја Округа;
Координирана акција контроле такси удружења, у неколико наврата, у циљу сузбијања
сиве економије;
Предузимање активности начелника на проширењу и променама надлежности
управних округа;
Радни састанак са румунским инвеститором, власником компаније ``Елба``
(производња расветних тела) из Темишвара;
Промоција нових руских гарнитура дизел возова које су додељене Зрењанину;
Припреме за посету начелника Управног округа Москви и Ногинску ( више пута);
Релизација пројекта о ванредним ситуацијама – набавка опреме средствима из ИПА
фондова прекограничне сарадње Румунија – Република Србија, у вредности од преко
500.000 евра – реализовано у потпуности до краја године, уз подршку и учешће Округа;
Више радних састанака одржаних на иницијативу грађана насељеног места Бело Блато
који трпе штету од дивљих свиња у заштићеној зони природног резервата Царска бара;
Припреме за смештај гостију из Руске Федерације у Зрењанину поводом обележавања
Дана Војске Србије и остале припреме везане за поменуту свечаност;
Организација презентације примене ЗУП-а
Састанци са високим представницима Руско-српског хуманитарсног центра у Нишу у
вези покретања иницијативе за изградњу Регионалног тренажног центра за обуку и
деловање у случају ванредних ситуација;
Организација састанка са представницима Министарства грађевине, саобраћаја и
инфраструктуре у вези примене Закона о озакоњењу објеката;
Присуство обукама у вези реализације ИПА пројекта за набавку опреме за одб рану од
поплава за потребе ЈЛС са подручја Округа.

Активности начелника и у овом извештајном периоду обухватале су и свакодневне
контакте са грађанима и странкама које су му се обраћале поводом одређених захтева и
проблема у циљу њиховог решавања.
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 2016. године настављена је сарадња Округа и начелника са градом Ногинском и
Ногинским реоном у Руској Федерацији у циљу наставка 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.
Наставило се са изузетно добром и успешном сарадњом са генералним конзулом
Републике Србије у Темишвару Лазаром Манојловићем, која је резултирала одржавањем
више састанака са страним инсвеститорима који послују у Румунији и који су исказали
заинтересованост за проширење послова на подручју Баната.
И у овом извештајном периоду истичемо добру сарадњу начелника и Стручне службе
Округа са представницима штампаних и електронских медија, на свим нивоима, који су се

редовно одазивали на наше позиве 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, 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 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.
Примећујемо да су се у току ове године многа министарства чешће обраћала Округу
ради координације неких активности са ЈЛС, прикупљању и достављању података и сл.
Све одржане седнице Савета, колегијума и осталих састанака записнички су
констатовани и обрађени и исти су редовно достављани министарствима и покрајинским
секретаријатима, који у свом саставу имају окружне подручне јединице, и инспекцијама
као и свим заинтересованим странама које су учествовале у раду поменутих састанака.
Опет указујемо на проблем због чињенице да чланови Савета и у 2016. години у
већини случајева нису присуствовали седницама Савета иако су у том случају на седнице
упућивали своје заменике или помоћнике. Конкретно, од 10 одржаних седница Савета
само је 1 седница имала обезбеђен кворум. Седнице Савета су одржаване одн. нису биле
отказиване због недостатка кворума јер су им увек присуствовали представници ЈЛС и
други позвани учесници чије присуство је било од важности за одлучивање. И овог пута
смо мишљења да се прописима мора регулисати састав Савета и дозволи да кворум чине и
други представници локалних самоуправа које овласти председник одн. градоначелник и
да могу да доносе одлуке или да се чланови, уз могућност санкционисања, 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 раду начелника и Стручне службе Округа и реализацији
многих активности Округа.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА
О СЕДНИЦАМА САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
У 2016. ГОДИНИ

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- укупно

10
10
0
1
9
39
20
130

