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Средњобанатски управни округ образован је Уредбом о управним окрузима (``Службени
гласник РС``, број 15/06) за територију пет локалних самоуправа: град Зрењанин и општине Житиште,
Сечањ, Нови Бечеј и Нова Црња, са седиштем у Зрењанину.
Законом о државној управи (``Службени гласник РС``, бр. 79/05) и поменутом Уредбом утврђује се
да у управном округу постоји стручна служба управног округа која је задужена за стручну и техничку
потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама
државне управе. Стручном службом руководи начелник управног округа и на њу се примењују прописи о
државној управи.
У току 2011. године послове ближе дефинисане у Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Стручној служби Средњобанатског управног округа (пречишћен текст)
обављало је 9 извршилаца, колико је и предвиђено систематизацијом.
Свих 9 систематизованих радних места је попуњено:
- један државни службеник на положају - начелник Управног округа
- два државна службеника у звању саветника: на радном месту шефа Одсека за опште послове и
радном месту за правне послове;
- један државни службеник у звању сарадника: на радном месту за финансијско-материјалне послове
- два државна службеника у звању референта: на радном месту за обраду финансијске документације и
радном месту за канцеларијске послове;
- три намештеника у четвртој врсти радних места: администартивно-технички секретар, оператердактилограф и возач.
Број и структура запослених у стручној служби остала је иста у односу на претходни период.
Праћење рада и обима послова потврђује да је постојећи број и структура запослених оптимална, постиже
се дневна ажурност у раду и у року обављају сви послови који су предвиђени описом радних места као и
они послови који нису у опису а које намећу околности или потреба посла.
Стручна служба у делокругу послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа
државне управе пружа стручну и техничку потпору извршиоцима запосленим у:
1. Министарству трговине, пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Одељење тржишне инспекције ( 6 извршилаца )
- Одељење пољопривредне инспекције ( 4 извршиоца )
- Фитосанитарна инспекција (1 извршилац)
Одсек ветеринарске инспекције ( 10 извршилаца )
2. Министарство рада и социјалне политике
- Одсек инспекције рада ( 7 извршилаца )
3. Министарство здравља
- Здравствени инспектор ( 1 извршилац )
4. Министарство просвете и науке
- Школска управа ( 9 извршилаца )
5. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
- Одсек санитарне инспекције ( 10 извршилаца )
6. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
- Инспектор заштите животне средине ( 1 извршилац )
7. Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду
- Водопривредни инспектор ( 1 извршилац )
- Шумарско-ловни инспектор (1 извршилац )

Након свих мера рационализације, одласка у пензију као и преласка на рад у другу установу
смањен је број извршилаца у окружним подручним јединицама тако да је Стручна служба управног
округа у 2011. години пружала подршку и обављала послове заједничке за укупно 52 извршиоца у
окружним подручним јединицама.
У току 2011. године стручна служба округа је редовно снабдевала канцеларијским материјалом
све инспекторе, сервисирала копир апарате и рачунарску опрему коју користе, вршила поправку и
набавку делова за рачунаре и штампаче, пружала дактилографске услуге, обављала све послове везане за
евидентирање предмета, архивирање истих, експедицију поште и друге послове у складу са
канцеларијским пословањем.
Округ је инспекцијама омогућио одржавање едукација, обука и радних састанака у просторијама
округа тиме што их је почетком године опремио видео-бимом и пројектором и конференцијским
столицама. И у овој години настављено је редовно снабдевање водом за пиће за апарате за воду којима су
опремљене све службене просторије где су смештени инспектори.
У вези решавања дугогодишњег проблема неадекватног смештаја а тиме и лоших услова рада
запослених у стручној служби и окружним подручним јединицама начелница округа је уложила
максималне напоре и у сарадњи са градском управом града Зрењанина успела да обезбеди смештај свих
запослених у посебном објекту тзв. згради Комитета. На поменути објекат Влада Србије је августа 2011.
године Закључком пренела право коришћења без накнаде на град Зрењанин, који се обавезао да исту
уступи републичким органима одн. Средњобанатском управном округу ради смештаја стручне службе и
инспекцијских служби у округу. Средства за реновирање објекта обезбедио је град Зрењанин а средства за
опремање пословних просторија и друге увећане трошкове обезбедио је управни округ планирањем
додатних средстава у буџету за 2012. годину. Реализацијом овог пројекта у текућој 2012. години коначно
ће све инспекцијске службе бити сконцентрисане на једном месту и битно ће се поправити услови рада
запослених као и квалитет пружања услуга странкама.
У току прошле године Стручна служба је обрадила укупно 18.999 предмета од чега је 10.122
новопримљених и 8.877 пренетих из претходне године. Од укупног броја предмета до краја 2011.
окончано је и архивирано 10.414 предмета.
Материјална опремљеност Стручне службе је тренутно задовољавајућа. Део рачунарске опреме је
обновљен, сви екрани су замењени новим равним екранима, купљен је видео-бим и пројектор и 10
канцеларијских столица чиме је део канцеларијског простора начелнице округа оспособљен за састанке,
семинаре или едукације где је потребна презентација.
У возном парку и даље располажемо са два службена путничка аутомобила од којих је округ једно
возило уступио начелнику Школске управе на коришћење а обавезе су регулисане Уговором
Средњобанатскогуправног округа са Министарством просвете и науке.
II
Протекле године од значајнијих текућих и планираних активности урађени су и достављени сви
потребни извештаји о раду, План јавних набавки, спроведене су јавне набавке мале вредности за набавку
канцеларијског материјала и бензина, попис имовине и обавеза, извршење и планирање буџета, израда
Информатора о раду управног округа у складу са новим упутством и редовно ажурурање и објављивање
на сајту округа и поступање по Закону о заштити података о личности убацивањем података у Централни
регистар Повереника.
У току извештајног периода заказано је и одржано 5 (пет) седница Савета управног округа и 8
(осам) колегијума са начелницима и шефовима инспекција. Одржано је и више радних састанака са

представницима градске и општинских управа, градских и општинских инспекција, Полицијском управом
и Одељењем за ванредне ситуације и другим институцијама ради решавања насталих проблема или
договора око примене одређених закона и пратећих аката.
У сарадњи са Школском управом стручна служба и начелница округа успешно су организовали
пријем и доделу признања, захвалница и књига, ученицима из свих школа са територије округа који су
освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете и
науке. Организоване су конференције за медије са циљем упознавања јавности са актуелностима у раду
округа и појединих инспекција.
Сајт округа (www.srednjobanatskiokrug.org.rs), који се редовно ажурира и тим путем јавност
обавештава о значајним активностима начелника и стручне службе округа, нормално функционише а све
већи број грађана користи могућност да путем сајта поставља питања из надлежности инспекција и
стручне службе округа и истим путем добија повратну информацију и адекватне одговоре.
III
У складу са Уредбом о оцењивању државних службеника, почетком 2011. године одређени су
радни циљеви за све запослене државне службенике у Стручној служби округа и спроведен поступак
оцењивања. Поступку оцењивања подлеже пет државних службеника у стручној служби и до краја
фебруара донета су решења о њиховом оцењивању. На основу оцењивања један извршилац, запослен на
радном месту за обраду финансијске документације, напредовао је у други платни разред у звању
референта.
Радни циљеви утврђени за 2011. годину нису мењани у току године.
IV
Сарадња стручне службе округа са окружним подручним јединицама у округу је коректна и
задовољавајућа. Сви захтеви инспектора који су се односили на потребе за канцеларијским материјалом,
сервисирањем рачунарске и остале опреме, организацију састанака као и остале послове везане за рад
писарнице и дактилографа, у потпуности су испуњени.
Запослени у окружним подручним јединицама имали су разумевања за финансијску ситуацију,
која није увек дозвољавала испуњавање свих њихових захтева.
Сарадња начелника округа са министарствима која у свом саставу имају окружне подручне
јединице релативно је добра и делимично се одвија у складу са Законом о државној управи и Уредбом о
управним окрузима. Истичемо да смо на свако наше обраћање појединим министарствима у разумном
року добијали одговоре на наше дописе.
Значај рада инспекцијских служби и одговорност коју начелник управног округа има према
надлежном министарству и Влади РС, нужно захтева да комуникација са министарствима која у округу
имају своје подручне јединице буде двосмерна, континуирана и конструктивна.
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