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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, начелница Средњобанатског управног округа 
подноси Годишњи извештај о раду Савета управног округа. 
 
                 У 2011. години Савет Средњобанатског управног округа радио је у истом саставу као и 
претходне године: начелница управног округа Тања Дуловић, градоначелник Зрењанина др Милета 
Михајлов, председник општине Нова Црња Пера Миланков, председник општине Нови Бечеј 
Миливој Вребалов, председник општине Житиште Драган Миленковић и председник општине 
Сечањ Предраг Милошевић.  
                
                 У току 2011. године заказано је пет и одржано је пет седница Савета управног округа. 
Није било одлагања седница и за сваку седницу Савета био је обезбеђен кворум. Разлози 
одсуствовања појединих чланова са седница Савета били су оправдани и увек из службених 
разлога. Седницама Савета присуствовали су, по позиву, представници других органа и локалних 
самоуправа са територије округа и шире као и стручњаци из разних области, чије је присуство и 
учешће у раду Савета допринело реализацији дневног реда.  
 
                 На седницама је разматрано укупно 20 тачка дневног реда и донето 15 закључака. 
Већина закључака се односила на усвајање записника са претходних седница и на усвајање 
информација или подржавање предлога о темама које су биле предмет дневног реда на одржаним 
седницама.  
 
                Након свих седница Савета, сагласно члану 7. Уредбе о начину рада Савета управног 
округа, редовно су извештавана сва министарства и покрајински секретаријати који имају окружне 
подручне јединице на територији Средњобанатског управног округа. На седнице Савета увек су 
позивани новинари који су пратили рад Савета и о томе обавештавали јавност, доприносећи тиме 
јавности рада управног округа. Информације о раду Савета управног округа доступне су јавности и 
путем сајта Средњобанатског управног округа, који се редовно ажурира и благовремено 
информише грађане.  
 
              Прва седница Савета одржана је 15. марта 2011. године у седишту округа у Зрењанину и 
присуствовали су јој сви чланови осим председника општине Нови Бечеј Миливоја Вребалова.  
На седници је разматран и усвојен Годишњи извештај о раду Савета.  
С обзиром да је на дневном реду била и једна од актуелних тема која се односила на стање вода и 
водопривредних објеката и мерама за одбарану од поплава, седници су присуствовали и одговорни 
представници ЈВП ``Воде Војводине``из Новог Сада, ВДП ``Средњи Банат`` и представници 
Одељења за ванредне ситуације Зрењанин. Због констатације да је стање у округу по питању 
поплава тешко,  донет је закључак  да градски и општински штабови именују стручно-оперативне 
тимове за поплаве који би заједно са водопривредним инспектором сарађивали са ЈВП ``Воде 
Војводине``у циљу координације активности око одржавања и интервентне изградње водних 
објеката те да се о свему томе редовно извештава начелница округа, градоначелник Зрењанина и 
председници општина. Уједно је закључком препоручено председницима општина да у сарадњи 
са``Водама Војводине`` изнађу заједничке правне и техничке могућности за убрзану процедуру и 
хитно извођење радова на терену угроженим поплавама.  
Закључак је у договореном року реализован, формирани су стручно-оперативни тимови и 
информације достављене округу а председници локалних самоуправа су, у зависности од 
озбиљности проблема због последица од поплава на свом терену и финансијских могућности, 
решавали проблеме санације у директном договору са ВДП ``Средњи Банат``` и  ЈВП ``Воде 
Војводине``. 
Закључак са ове седнице који се односио и на обавезу да формирани штабови за ванредне 
ситуације у локалним самоуправама у следећој фази образују и посебне тимове за заштиту и 



спасавање од поплава, збрињавање угроженог становништва и именују менаџере заштите и њихове 
заменике је такође реализован и о томе достављена информација начелници округа. 
 
                   Друга седница Савета одржана је 25. маја 2011. године у седишту округа и такође у 
проширеном саставу. Присуствовали су сви чланови Савета, осим Предрага Милошевића, 
председника општине Сечањ. На седницу су позвани и надлежни представници општина Сечањ, 
Житиште, Зрењанин, Нова Црња, Нови Бечеј, Кикинда, Кањижа, Опово и Панчево као и 
представници Регионалног центра за друштвено-економски развој ``Банат`` у Зрењанину, ради 
пружања подршке Пројекту јачања капацитета локалне заједнице у ванредним ситуацијама уз 
обавезу формирања Тима за координацију рада на пројекту, што је био и један од закључака 
Савета. Овај закључак је до краја године реализован у смислу да је урађен Пројекат са којим је РЦР 
``Банат``, у сарадњи са румунском страном, конкурисао за средства из европских приступних 
фондова у укупној вредности од 2.000.000 еура ради набавке опреме за одбрану од поплава, 
мапирање каналске мреже и организовања потребних едукација.  
На седници је донет и закључак којим је прихваћен предлог за доделу захвалница ученицима 
основних и средњих школа са територије Средњобанатског округа који су освојили једно од прва 
три места на републичким такмичењима а чији организатор је Министарство просвете и науке. 
Овај закључак је у пуној мери, у сарадњи са Школском управом у Зрењанину, реализован 15. јуна 
2011. године када је управни округ организовао пријем и ђацима поделио захвалнице и књиге. 
            
             Трећа седница Савета одржана је 6. септембра 2011. године заједно са конститутивном 
седницом Штаба за ванредне ситуације за Средњобанатски управни округ. Изузев председника 
општине Сечањ, сви чланови Савета, који су по функцији и команданти општинских штабова одн. 
градског штаба за ванредне ситуације, били су присутни на седници Савета.  
Највећи део седнице био је посвећен упознавању са образовањем, саставом, задацима  и начином 
рада Окружног штаба уз акценат на велику одговорност свих чланова с обзиром на могуће велике 
ризике и опасности које могу бити непредвидиве у случају ванредне ситуације.  
Закључак којим се Савет округа обавезао да АД ``Железнице Србије`` Београд упути захтев за 
обезбеђивањем дизел моторних возова за превоз становништва у Средњем Банату реализован је 
обраћањем генералном директору АД ``Железнице Србије``и председнику Владе АП Војводине др 
Бојану Пајтићу, након чега је добијен одговор генералног директора АД ``Железнице Србије`` 
Милована Марковића, да ће пруге у овом делу Баната бити предмет плана за будућу експлоатацију 
нових возова обезбеђених средствима руског кредита. 
 
             Четврта седница Савета одржана је 24. новембра 2011. године у општини Сечањ, у 
договору са председником ове општине. Седници су присуствовали сви чланови Савета осим 
председника општине Нова Црња. С обзиром на теме које су биле предмет дневног реда, седници 
су присуствовали и одговорни представници Регионалног центра за друштвено-економски развој 
``Банат`` из Зрењанина, директорка јавног комуналног предузећа Зрењанин и одговорна лица 
Полицијске управе и Одељења за ванредне ситуације у Зрењанину. 
             С обзиром да Савет управног округа чине градоначелник и председници општина, као 
најодговорније личности у својим локалним самоуправама, многе институције користе ту 
могућност да на једном месту могу да успоставе контакт са свима њима и пренесу им информације 
и предлоге и осигурају реализацију неких пројекта или решавање неких проблема те се и из тог 
разлога  често обраћају округу и начелници управног округа. 
             На овој седници Савета директорка РЦР ``Банат`` Ирена Живковић је искористила прилику 
да присутне упозна са актуелним пројектима на којима они раде а од интереса су за цели Средњи 
Банат и за које им је потребна подршка свих локалних самоуправа. Савет је закључком подржао 
све пројекте а у организацији округа реализовано је и потписивање документа подршке свих 
председника општина и градоначелника Зрењанина. 
                Исто тако, закључком Савета прихваћена је информација и пружена подршка 
побољшању услова рада свих инспектора окружних подручних јединица и стручне службе, која ће 
уследити наредне године након адаптације тзв. зграде ``Комитета``, јер је иста Закључком Владе 



РС додељена Граду Зрењанину на коришћење, који је у обавези да сноси трошкове адаптације, са 
напоменом да ће она бити намењена за смештај републичких служби. Овај закључак је делом 
реализован од стране нашег округа планирањем буџета за наредну 2012. годину и тражењем 
додатних средстава за опремање пословног простора, која су ушла у Нацрт и предлог буџета за 
2012. годину. 
                И остале информације и предлози, као што је реализација Законом регулисане 
могућности организације рада у јавном интересу за лица која су први пут осуђена по Закону о 
прекршајима или за кривична дела за која је запрећена казна затвора до три године а која ће се 
претежно спроводити у комуналним предузећима, затим, на иницијативу Одсека ветеринарске 
инспекције у Зрењанину предложено је потписивање уговора са ЈКП ``Чистоћа и зеленило`` 
Зрењанин општинама које то још нису урадиле а имају проблем са псима луталицама и њиховим 
смештајем у азил, такође су се односили на локалне самоуправе одн. на њихове председнике. 
 
             Пета седница Савета одржана је 27. децембра 2011. године у седишту округа, у Зрењанину. 
На седници је након разматрања усвојен Годишњег извештај о раду Савета. Чланови Савета су 
оценили да су, као и до сада, задовољни сарадњом са управним округом и резултатима у 
реализацији закључака. 
  
 

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, 
и ове године била је делимично задовољавајућа. Мишљења смо да би ради боље сарадње требало 
да постоји особа за контакт при министарствима и покрајинским секретаријатима, како би 
обострано  лакше комуницирали.  
         Напомињемо да је сарадња са окружним подручним јединицама у самом округу изузетно 
коректна. Начелници и шефови инспекција редовно су се одазивали састанцима са начелницом 
округа и подносили извештаје о раду. Истовремено, увек су били спремни на сарадњу и вољни да 
настале проблеме решавају у року, самостално или, по потреби, у координацији са другим 
инспекцијама, како републичким и покрајинским тако и градским одн. општинским. 
         Стручна служба управног округа у потпуности је поштовала своју обавезу и редовно 
министарствима и секретаријатима, која у свом саставу имају окружне подручне јединице, 
достављала записнике и закључке са Савета управног округа. 
         И у овом извештајном периоду, министарства и друге државне институције су користиле 
могућност да преко управног округа остваре контакт са локалним самоуправама, пренесу им 
одређене информације или дођу до тражених података.        
          
                                                                                                                    
 
        
                                                                                                                                          НАЧЕЛНИЦА                                                                                                              
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