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 2014. години Савет Средњобанатског управног округа радио је у промењеном
саставу у односу на претходну годину уз напомену да је у Граду Зрењанину и општинама
Житиште и Нова Црња у току године дошло до промене градоначелника одн. председника.
Чланови Савета у 2014. години били су:
1. Душан Шијан, начелник Средњобанатског управног округа
2. Чедомир Јањић, градоначелник Града Зрењанина (мр Иван Бошњак)
3. Саша Шућуревић, председник општине Нови Бечеј
4. Предраг Милошевић, председник општине Сечањ
5. Митар Вучуревић, председник општине Житиште
6. Пера Миланков, председник општине Нова Црња
У току 2014. године заказано је 10 и одржано је 10 (десет) седница Савета
управног округа. Девет седница је одржано у седишту управног округа а једна је одржана
у општини Сечањ. Одлагања седница Савета није било и за све седнице, осим 3, био је
обезбеђен кворум. Разлози одсуствовања појединих чланова са седница Савета били су
унапред оправдани службеним разлозима. Већина седница Савета одржана је у
проширеном саставу, у присуству представника других органа и организација,
републичких, покрајинских и локалних, са територије округа и шире, као и стручна и
друга лица чије је учешће у раду седница Савета било потребно и које је уједно допринело
реализацији дневног реда и доношењу закључака.
На седницама је разматрано укупно 47 тачaка дневног реда и донетo 27
закључaка, од којих је већина реализована или се налази у поступку реализације.
Након седница Савета, сагласно члану 7. Уредбе о начину рада Савета управног
округа, редовно су извештавана сва министарства и покрајински секретаријати који на
територији Средњобанатског управног округа имају окружне подручне јединице. Седнице
Савета редовно су пратили представници медија и коректно и документовано извештавали
грађане, доприносећи тиме јавности рада управног округа.
У извештају наводимо најважније теме и закључке који су дали одређене
резултате у овом извештајном периоду.
Прва седница Савета одржана је 21. јануара 2014. године у седишту Управног округа
и присуствовали су јој сви чланови осим градоначелника Зрењанина Ивана Бошњака и
председника општине Сечањ Предрага Милошевића.
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Након усвајања Годишњег извештаја о раду Савета Средњобанатског управног
округа за 2013. годину начелник Душан Шијан је чланове Савета упознао са акцијом
Канцеларије за КиМ о обезбеђивању услова за рад школа и других васпитно-образовних
установа на Косову и Метохији, које су у јако лошем стању и у чију ревитализацију ће
бити укључене и локалне самоуправе у координацији са управним окрузима.
Закључак са седнице Савета да начелник Душан Шијан лично обиђе школе у
одређеном делу КиМ и на лицу места се упозна са стањем школа и врстом и количином
потребне помоћи реализован је 6. и 7. фебруара 2014. године боравком начелника у
општинима Штрпце и Грачаница и посетом основној школи ``Шарски одред`` у
Врбештици. Истовремено је одмах на терену урађено снимање стања школе и прикупљени
остали подаци ради израде пројекта санације школе. У склопу реализације овог закључка
одржан је и састанак са привредницима са подручја Округа ради обезбеђивања средстава
за помоћ школама.
На иницијативу директорке Секције за инфраструктуру чвора Зрењанин
``Железнице Србије`` разматран је проблем побољшања железничког превоза ученика и
студената на подручју Баната а Стручна служба Управног округа је претходно прикупила
податке о броју корисника одн. путника и средствима које локалне самоуправе издвајају на
име рефундације трошкова превоза ученика и студената.
Закључак о прихватању обавезе да се размотри могућност ревитализације железничког
саобраћаја реализован је упућивањем иницијативе ЈП``Железнице Србије`` д.о.о. за
предузимањем одговарајућих мера, обнови пруге и повећању броја стајалишта.
Друга седница Савета управног округа одржана је 3. марта 2014. године у седишту
округа, у проширеном саставу. Седница није имала кворум али су јој уместо чланова
присуствовали овлашћени представници председника локалних управа.
Након усвајања информације и сагледавања стања, узрока и последица
елементарне непогоде изазване снежним наносима, посебно на путном правцу Зрењанин –
Београд, код места Стајићево и Перлез, размотрени су и предлози мера за решавање
насталог проблема о чему је донет закључак.
Закључак о обавези прикупљања података о парцелама државног пољопривредног
земљишта намењених за шумске засаде, који би служили као ветрозаштитни појас од
сметова, реализован је у кратком року тако што су надлежне службе локалних управа
доставили Стручној служби Управног округа тражене податаке, који су касније коришћени
за даље активности на решавању проблема.
На седници је разматран и проблем учесталих крађа на железници ради чега су због
угрожавања безбедности путника и саобраћаја, на ранији предлог начелника Управног
округа, републичке инспекције у координацији са Полицијском управом спровеле
контролу отпада за откуп секундарних сировина.
На другој седници Савета најваљена је и сарадња привредника са подручја Округа са
привредницима Немачког бизнис клуба из Темишвара и одржавање заједничког састанка у
Зрењанину у организацији Средњобанатског управног округа.
Трећа седница Савета, у проширеном саставу, одржана је 3. априла 2014. године у
општини Сечањ. Седница није имала кворум и уместо одсутних чланова присуствовали су
њихови овлашћени представници.
Обзиром на значај решавања проблема пошумљавања и успостављања
ветрозаштитних појасева, ова тема се опет нашла на дневном реду Савета а представници
локалних самоуправа су истакли да сами не могу да реше проблем и да би им значила
подршка и других релевантних и надлежних институција. Из тог разлога Савету су

присуствовали и представници ЈП ``Војводинашуме``који су указали на неопходну
процедуру и проблеме који прате њихову реализацију.
Закључак да се на наредну седницу Савета позову и представници других институција
реализован је и за наредну седницу су позвани и представници Покрајинског
секретаријата за пољопрувреду, Републичког завода за заштиту природе, Института за
низијско шумарство и заштиту животне средине и ЈП ``Војводинашуме``.
Главна тачка седнице био је проблем квалитета пијаће воде у Округу, ради чега је
обезбеђено присуство проф. др. Божа Далмација, са ПМФ, Катедре за заштиту вода,
најбољег стручњака за наведени проблем. Након изношења података и појединости као и
предлога решења, закључено је да се проблем треба решавати генерално и системски, те да
би требало оформити радну групу од представника свих локалних управа у Округу и
стручних лица који би радили на заједничком решавању проблема али и који би се
ангажовали на обезбеђивању средстава из ЕУ фондова. Предлог је прихваћен али није
реализован из више објективних разлога.
Четврта седница Савета у проширеном саставу одржана је 24. априла 2014. године у
седишту управног округа. Седница је имала кворум, присуствовали су јој сви чланови
осим Предрага Милошевића, председника општине Сечањ и мр Ивана Бошњака,
градоначелника Зрењанина.
На овој седници чланови Савета, као председници локалних управа, на апел ЈП
``Путеви Србије``прихватили су обавезу да поступе у складу са законом и да поштујући
задате рокове доставе Министарству саобраћаја захтеве о проглашењу правца пружања
државних путева кроз насељена места и седишта општина како би добили потребну
сагласност и уговорили одржавање државних путева првог и другог реда. Закључак о
реализацији презете обавезе извршен је у задатом року.
Други горући проблем везан за пошумљавање државног пољопривредног земљишта и
ветрозаштитних засада поред саобраћајница, који је више пута био на дневном реду
Савета, разматран је и на овој седници у присутву најкомпетентнијих стручњака из ове
области. Расправа је у великој мери помогла да се свеобухватније сагледају проблеми и
разне препреке (законске, процедуралне, финансијске и др.) у реализацији пројекта
пошумљавања.
Закључак којим је наложено да се на једној од наредних седница Савета обезбеди
присуство надлежних из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и
посебно Покрајинског завода за заштиту природе, реализован је већ на следећој седници
Савета.
Пета седница Савета, такође у проширеном саставу, одржана је 20. јуна 2014.
године у седишту Управног округа. Седница је имала кворум и осим председника општине
Сечањ Предрага Милошевића, присуствовали су сви чланови Савета.
Осим указивања на опасности од пожара због паљења стрњишта након жетве од
стране несавесних грађана и предузимање одређених превентивних мера и молбе да
локалне управе помогну у набавци противградних ракета, главна тема је била, како је
закључено на претходној седници, сагледавање проблема и договор око конкретних
активности у реализацији пројеката локалних самоуправа у пошумљавању државног
пољопривредног земљишта. У том циљу седници Савета је присуствовала директорка
Покрајинског завода за заштиту природе која је члановима Савета појаснила процедуру
око пошумљавања и посебно нагласила обавезу поштовања домаћих закона и
међународних конвенција, који приоритет дају заштити постојећег биљног и животињског
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света на површинама које локалне самоуправе планирају да пошуме. Обзиром да је
Покрајински завод за заштиту природе, као кључна институција у решавању поменутог
проблема, показала отвореност за сарадњу и спремност да помогне локалним властима,
закључено је да општински органи појединачно и у директним контактима утврде
површине погодне за пошумљавање, да прибаве потребне дозволе и сагласности али и да
процене могућност добијања средстава из ЕУ фондова за те намене и што пре крену у
пошумљавање.
Функционисање зоохигијенске службе је такође била важна тема на седници јер све
чешће оптерећује локалне управе, градске и општинске, због проблема збрињавања паса
луталица и великих трошкова који се издвајају из њихових буџета на име тужби за накнаду
штета грађанима од уједа паса луталица. Резултат дискусије је био закључак да се
покрене иницијатива за измену Закона о добробити животиња, једним од најригиднијих у
Европи, посебно у делу који регулише еутаназију паса и који за сада резултира све већим
бројем паса луталица на улицама и градских и сеоских насеља. Закључак још није
реализован и локалне управе ће одлучити о томе.
Шеста седница Савета одржана је 16. јула 2014. године у седишту Управног округа.
Седница није имала кворум, присутвовала су три члана Савета а три члана нису:
председници општина Сечањ Предраг Милошевић, Житишта Митар Вучуревић и Новог
Бечеја Саша Шућуревић. Седници су присуствовали овлашћени представници одсутних
чланова Савета и представници Војске Србије и Регионалне привредне коморе, обзиром на
предложени дневни ред.
Ова седница је највише била посвећена повратку припадника јединица Војске Србије у
Гарнизон у Зрењанину, на чију иницијативу је и сазвана седница, и њихове потребе да им
локалне самоуправе и јавна комунална предузећа помогну у обнови и санацији објеката у
кругу касарне. С тим у вези донет је и закључак који је у потпуности реализован до краја
2014. године и у границама могућности локалних самоуправа, посебно Града Зрењанина,
санирана је касарна у Зрењанину и припремљена за долазак првих јединица ВЈ.
Седма седница Савета одржана је 19. 9. 2014. године у седишту управног округа, у
проширеном саставу. Седница није имала кворум али су јој и овом приликом
присуствовали овлашћени представници чланова Савета, поред других званица. Седница
Савета је сазвана са основном намером да размотре и сагледају могућности сарадње,
помоћи и подршке локалних самоуправа привредницима и предузетницима са подручја
Округа. На позив се одазвао значајан број успешних привредника који су исказали
задовољство разумевањем и заинтересованошћу републичких и локалних власти за њихове
проблеме тако да је на крају дискусије закључено да ће све структуре власти и њихове
службе (пре свега инспекцијске службе) извршавати своје обавезе и поступати по закону
као и да ће се наставити са активностима у области образовања адекватне радне снаге за
потребе привреде и предузетништва и изједначавању положаја домаћих и страних
инвеститора.
Реализација закључка се потврдила у чињеници да је већ дошло до добре сарадње
између НИС Гаспром Њефт-а и средње Техничке школе и Техничког факултета који су
почели да школују кадрове за унапред познатог послодавца те да ће се тај тренд наставити
и на другим примерима (нпр. железница, кондиторска индустрија и сл.).

Осма седница Савета одржана је 7. октобра 2014. године у седишту управног
округа. Седница није имала кворум. Чланови Савета нису могли да се одазову јер је Савет
заказан по хитном поступку на захтев Одсека ветеринарске инспекције због појаве сточне
заразне болести ``плави језик`` на подручју Средњобанатског управног округа. Седници су
присуствовали представници локалних самоуправа, републичке ветеринарске инспекције,
директори и представници Ветеринарског специјалистичког института Зрењанин,
Пољопривредне стручне службе Зрењанин и свих ветеринарских станица са подручја
целог Округа. Сходно изнетом проблему, локалне самоуправе су закључком Савета
прихватиле обавезу да у буџету планирају средства и по хитном поступку спроведу јавне
набавке за спровођење дезинсекције пашњака, канала и других простора, ради уништавања
комараца и других инсеката као преносника заразе. На основу добијених информација
локалне власти су поступиле по закључку и обезбедиле буџетска средства и обећале
расписивање јавних набавки у јануару 2015. како би се извршила дезинсекција и
превентивно деловало на појаву болести ``плавог језика``.
Закључком је локалним самоуправама наложено што хитније и дугорочно
решавање проблема нешкодљивог одлагања лешева угинулих животиња.
Девета седница Савета у проширеном саставу одржана је 5. децембра 2014. године у
седишту Управног округа. Седница је имала кворум. Нису били присутни председници
општине Сечањ Предраг Милошевић и Новог Бечеја Саша Шућуровић.
На седници је закључком усвојено више значајних информација којима је локалним
самоуправама предочено да размотре могућност финансијске помоћи Организацији глувих
и наглувих, да обавезно предузму мере за спречавање појаве и ширења сточне болести
``плави језик``, да локалне самоуправе заједно сагледају могућност проширења постојећег
прихватилишта за псе или изградње новог објекта већег капацитета а посебно изградња
објекта за уклањање и одлагање лешева животиња са јавних површина и из објеката за
узгој, држање и промет животиња. Члановима Савета је најављено и одржавање састанка и
презентације америчког инвестиционог фонда SEAF, са седиштем у Вашингтону и
представништвом у Београду, који пружа могућност малим и средњим предузећима да у
сарадњи са њима ураде докапитализацију и повећају шансе за успешно пословање.
Од чланова Савета на седници је затражена и подршка Јавној апотекарској установи
Зрењанин за отварање галенске лабораторије, која би била од интереса за цели Округ.
Посебно је изнета информација о контроли квалитета пијаће воде у Зрењанину и Округу у
целини, обзиром да је она решењем покрајинске санитарне инспекције још 2003. године
забрањена за пиће, о чему је говорио директор Завода за јавно здравље у Зрењанину
износећи предлоге решења, привремених и трајних.
На седници је најављена интезивнија сарадња локалних самоуправа и Регионалног
центра за друштвено-економски развој ``Банат`` на активностима прекограничне сарадње
са Румунијом у вези реализације заједничких пројеката које финансира ЕУ преко
инструмената за предприступну помоћ ИПА.
Десета седница Савета одржана је 24. децембра 2014. године у седишту Управног
округа. Обзиром да је сазвана као последња седница Савета Управног октуга у текућој
години, имала је више свечани него радни карактер. Седница је имала кворум, с тим да су
седници присуствовале и друге званице одн. представници установа, органа и инстутиција
са којима су Стручна служба и начелник Управног округа током године сарађивали или су
били позивани као учесници седница Савета, колегијума и радних састанака.
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Ова седница је била прилика да се начелник и Стручна служба Управног округа
захвале на сарадњи и труду који су представници Пореске управе, Полицијске управе,
Тужилаштва, судова, здравствених и образовних установа и других институција исказали у
раду и решавању актуелних питања и проблема који су се нашли на дневном реду
колегијума и радних састанака. На седници су укратко представљене најважније теме које
су биле на дневном реду седница Савета, истакнути су постигнути резултати као и она
питања чије решавање је у току и најављене нове активности у наредној години.
Остале активности начелника Управног округа у току 2014. године
Посредно или непосредно везано за рад Савета, начелник и Стручна служба
Управног округа је остварила велики број контаката, организовала и одржала преко 20
радних састанака са надлежним 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.
Начелник Управног округа је одржао и председавао седницама Окружног штаба за
ванредне ситуације, којих је у току 2014. године било укупно 6 (шест).
У циљу решавања различитих проблема у вези којих су се писаним захтевима и
молбама странке, физичка и правна лица, обраћале Управном округу, начелник је редовно
организовао и одржавао радне састанке на које су позивани представници различитих
институција који су могли да допринесу решавању проблема. Конкретно, наводимо неке
од значајнијих састанака:
- Радни састанак са директорима Домова здравља на подручју Управног округа одржан
је у вези упознавања са кадровском проблематиком, функционисањем Службе хитне
медицинске помоћи и наплате трошкова од здравственог фонда;
- Састанак са представницима синдиката Предшколске установе Зрењанин везано за
проблеме у функционисању ПУ;
- Састанак са представницима тужилаштва, полиције, инспекције рада и саобраћајне
инспекције ради договора у сузбијању нелегалног рада ``дивљих таксиста``;
- Састанак са делегацијом из Румуније у вези могућности запошљавања наших радника у
пограничним местима;
- Пријем за амбасадора Краљевине Шведске и организација разговора са председницима
локалних самоуправа и привредницима и предузетницима из Зрењанина;
- Пријем и презентација представника америчког инсвестиционог фонда SEAF и
састанак са градоначелником Зрењанина и председницима свих општина у Управном
округу;
- Радни састанак (одржана 2 састанка) у вези ревитализације или евентуалне пренамене
делатности Одељења Специјалне болнице за плућне болести у Јаши Томић;
- Организација међународног турнира у женској кошарци, одржаног 1. и 2. октобра 2014.
године, као наставак и проширење сарадње са Ногинским реоном у Руској Федерацији;
- Организациона подршка Канцеларији за младе Зрењанина у реализацији акције у вези
безбедности младих у саобраћају и извођењу симулације под називом ``Заштити себе и
друге – поштуј прописе``;
- Радни састанак са Регионалним центром за друштвено-економски развој ``Банат`` у
вези будуће сарадње и заједничких активности на пољу прекограничне сарадње са
Румунијом и реализације пројеката уз подршку ИПА фондова.

У извештајном периоду одржавани су контакти са начелницима других округа, посебно
са начелницима Севернобанатског и Јужнобанатског управног округа са којима су
покренуте заједничке иницајативе у решавању проблема од интереса за подручје Баната.
Најзначајније активности биле су везане за припреме око отварања 3 међународна
гранична прелаза према Румунији (Јаша Томић –Фењ, Врбица – Валкањ и Наково – Лунга).
Исто тако, покренута је заједничка иницијатива Средњобанатског и Севернобанатског
управног округа упућена надлежним министарствима ради покретања процедуре око
стварања услова за запошљавање наших радника у страним компанијама у пограничним
местима на румунској страни.
У току 2014. године начелник Управног округа је наставио сарадњу са градом
Ногинском и Ногинским реоном у Руској Федерацији и активностима на успоствљању
привредне сарадње, конкретно се ради на реализацији српско-руске инвестиције у
изградњи фабрике смрзнутог поврћа са хладњачом у Банатском Карађорђеву и хладњаче
са дистрибутивним центром у Ногинску. Урађене су многе припремне радње и почетком
2015. године очекујемо потписивање уговора.
У овом извештајном периоду одржано је и више састанака са немачким
привредницима који послују у Румунији заинтересованих за сарадњу са нашим
привредницима. Посебно је исказан интерес за сарадњу на пољу изградње постројења за
третман комуналних отпадних вода.
Неколико састанака је одржано и са префектом Жупаније Тимиш у Румунији, такође
у вези проширења сарадње на свим пољима, посено привреде, спорта и културе. Овом
приликом истичемо посебно добру сарадњу са генералним конзулом Републике Србије у
Темишвару Лазаром Манојловићем, који много допринео успостављању контаката са
румунском страном.
Са свим активностима начелника и Управног округа редовно су упознвани новинари
писаних и електронских медија, како на локалном нивоу тако и шире.
Осим свега наведеног, пријем странака и контактирање истих је такође чинило
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, остала је на нивоу претходних година и делимично је задовољавајућа, тако да и
даље остајемо при ставу да би ради боље и лакше сарадње требало да при министарстви
буде одређена особа за контакт са управним окрузима.
Наглашавамо да је сарадња са окружним подручним јединицама, руководиоцима и
инспекторима у самом округу изузетно коректна и конструктивна. Начелници и шефови
инспекција редовно се одазивају састанцима са начелником округа и активно учествују у
раду, подносе извештаје о раду, дају предлоге и сугестије и достављају тражене податке и
информације.
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Сви састанци записнички су констатовани и обрађени и редовно достављани
министарствима и покрајинским секретаријатима који у свом саставу имају окружне
подручне јединице.
Напомињемо да су се чланови Савета у већини случајева редовно одазивали на
позиве за седнице Савета а да су у случају спречености на седнице упућивали овлашћене
особе. Председници општина и градоначелник су и мимо активности Савета управног
округа показали висок степен кооперативности и спремности у пружању подршке
начелнику Округа у реализацији његових активности које су биле везане за успостављање
сарадње са политичко-привредним структурама из Руске Федерације, Ногинског реона и
града Ногинска, сарадње са румунским Жупанијама и са немачким привредницима који
послују у Темишвару. Спремност за сарадњу чланови Савета су показали и у свим другим
ситуацијама које су налагале активности начелника Управног округа.
Министарства и друге државне институције су и у току 2014. године користиле
могућност да преко Стручне службе Управног округа остваре контакт са локалним
самоуправама, проследе им одређене информације или прибаве тражене податке. У том
погледу Управни округ и начелник су спремно извршавали обавезе и били отворени за
сарадњу.
На крају овог извештаја понављамо закључак из претходне године да у
функционисању Савета Средњобанатског управног округа није било проблема али
да би резултати рада били бољи када би седнице Савета биле у некој мери
обавезујуће и за чланове Савета а не само за начелника Управног округа као
председавајућег. Решење видимо и у обавези и могућности да у некој форми
председници општина и гардоначелници, као чланови Савета, буду више упућени
једни на друге када је у питању решавање проблема од интереса за подручје шире од
подручја једне локалне самоуправе на чијем се челу чланови Савета налазе.

НАЧЕЛНИК
Душан Шијан

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА

О САВЕТУ СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

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

Број заказаних седница
Број одржаних 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
5
5
47
27
156
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