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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 2013. години Савет Средњобанатског управног округа радио је у промењеном
саставу у односу на претходну годину уз напомену да је у општинама Житиште и Нова
Црња у току године дошло до промене председника. 
             Чланови Савета у 2013. години били су:
1. Душан Шијан, начелник Средњобанатског управног округа
2. Иван Бошњак, градоначелник Града Зрењанина
3. Саша Шућуровић, председник општине Нови Бечеј
4. Предраг Милошевић, председник општине Сечањ
5.Душан Милићев, председник општине Житиште ( Љубинко Петковић, Митар Вучуревић)
6. Миле Тодоров, председник општине Нова Црња (Даница Стричевић)
             
         У току 2013. 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 Житиште. 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 и присуствовали су им и представници других органа, републичких,
покрајинских и локалних, са територије округа и шире, као и стручна и друга лица чије је
учешће  у  раду  Савета  било  неопходно  и  допринело  је  реализацији  дневног  реда и
доношењу закључака. 

         На седницама је разматрано укупно  59 тачaка дневног реда и донета су 43
закључка, од којих је већина реализована. 

         Након свих 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.  Информације о раду  Савета
управног округа доступне су јавности и путем званичног сајта Средњобанатског управног
округа. 
       У извештају наводимо најважније теме и закључке који су дали одређене резултате у
овом извештајном периоду.

        Прва седница Савета одржана је 6. фебруара 2013. године у седишту управног округа
у Зрењанину и присуствовали су јој сви чланови осим градоначелника Зрењанина Ивана
Бошњака. Прва седница је била посвећена представљању и упознавању са планом рада и
намерама  новоименованог  начелника  управног  округа  у  наредном  периоду  као  и
упознавањем са члановима Савета. На првој седници Савета покренута је иницијативеа за
отварање Канцеларије за извршење алтернативних санкција у Зрењанину, која је до краја
2013.  године  ушла  у  завршну  фазу  реализације,  захваљујући  залагању  и  сарадњи
начелника  округа  са  надлежним органима.  Идеја  о  успостављању привредне  и  других
облика  сарадње  између  Средњобанатског  управног  округа  и  Ногинског  реона  и  града



Ногинска  у Руској  Федерацији такође је  била предочена  на првој  седници и са  њеном
реализацијом се започело одмах, тачније већ у фебруару 2013. године, посетом политичко-
привредне делегације на челу са начелником Управног округа граду Ногинску.  
          
               Друга седница  Савета управног округа одржана је  1. марта 2013. године у
седишту  округа  и  присуствовали  су  јој  сви  чланови  осим  Предрага  Милошевића,
председника општине Сечањ. С обзиром на тада актуелну ситуацију значајна тема седнице
је била информација надлежних републичких инспекција о резултатима контроле садржаја
афлатоксина у саставу сточне хране и млека на подручју Округа. Ова ванредна околност је
показала да су инспекцијске службе стручне али да нису адекватно спремне за деловање у
таквим ситуацијама у смислу да немају на располагању довољне или додатне количине
горива за појачану контролу на терену а да им Округ због начина набавке горива путем
картица није у могућности да помогне, што је раније Округ чинио док су постојали бонови
за гориво. 
              На седеници је покренуто и питање стављања у функцију граничних прелаза према
Румунији, Српска Црња – Жомбољ и Јаша Томић – Фењ, који су изграђени али нису до
краја испуњени услови у погледу ангажовања ветеринарског и фитосанитарног инспектора
са наше стране и прекатегоризације прелаза са румунске стране. У циљу решавања овог
проблема  Савет  управног  округа  је  упутио  Иницијативу  Министарству  пољопривреде,
шумарства и водопривреде и Министарству унутрашњих послова. Повратну информацију
смо добили само од МУП-а. 
                      
             Трећа седница Савета одржана  је  15. маја 2013. године у седишту управног
округа.  Седница  је  имала  кворум,  присуствовали  су  јој  сви  чланови,  осим  Предрага
Милошевића,  председника  општине  Сечањ и Душана  Милићева,  председника  општине
Житиште. 
              Главна тема састанка била је непосредна комуникација управног округа и
инспекцијских служби са удружењима предузетника ради превентивног деловања у циљу
смањења повреда и пропуста у поштовању закона и подзаконских аката. Састанак на ту
тему  одржан  је  у  априлу  2013.  године  са  удружењем  зрењанинских  предузетника  а
планирани  су  и  састанци  са  удружењима  из  других  општина  округа  у  сарадњи  са
председницима  тих  општина.  До краја  године  успешно  је  одржан састанак  у  општини
Нови Бечеј.
            Значајно је било и указивање водне инспекторке председницима општина да на
њиховим  подручјима  има  новоизграђених  пословних  објеката  који  имају  употребну
дозволу  а  да  претходно  нису  прибавили  водну  дозволу  те  их  упозорила  на  обавезу
поштовања закона и процедуре као и на обавезу јавних комуналних предузећа да прибаве
лиценце, што у потпуности нису испоштовали. 
            На седници је  покренута  иницијатива  да  се  амбуланта  за  дневне  терапије
Специјалне  болнице  за  рехабилитацију  бања  Русанда  у  Меленицима  поново  отвори  у
Зрењанину  и  тако  буде  доступнија  пацијентима.  Са  реализацијом  ове  иницијативе
започело  се одмах,  успостављени су контакти са  руководством болнице,  са Фондом за
здравство и потенцијалним закуподавцима пословног простора. До краја године конкретно
су  постигнути  договори  са  ``Железницама  Србије``  ад,  Секција  у  Зрењанину,  која
располаже адекватним пословним простором и Фондом који треба да покрије трошкове
терапија  док је  договор са  Специјалном болницом за  рехабилитацију  ``Бања Русанда``
стопиран због промене руководства у овој установи.



             Четврта седница Савета одржана је 29. маја 2014. године у седишту управног
округа.  Седница  је  имала  кворум,  присуствовали  су  јој  сви  чланови  осим  Предрага
Милошевића, председника општине Сечањ и Ивана Бошњака, градоначелника Зрењанина.
С  обзиром  да  је  ова  седница  сазвана  на  иницијативу  начелника  Регионалног  центра
Министарства одбране Нови Сад Бора Томића, главна тема је била указивање на значај и
обавезу безбедносне процене у свим срединама и на свим нивоима и лично преузимање
Плана одбране Републике Србије од стране чланова Савета, градоначелника и председника
општина Округа. 

              Пета седница Савета одржана је 3. јуна 2013. године у седишту управног округа и
с обзиром да је била организована у част гостију из Руске Федерације, из града Ногинска и
Ногинског  реона,  имала  је  свечани  карактер.  Седница  је  имала  кворум  а  нису  јој,  из
оправданих разлога,  присуствовали Предраг Милошевић, председник општине Сечањ и
Саша  Шућуровић,  председник  општине  Нови  Бечеј.  Ова  седница  је  означила  почетак
сарадње Средњобанатског  управног  округа  и града Зрењанина са Ногинским реоном и
градом  Ногинском  у  Московској  области  и  резултирала  је  свечаним  потписивањем
``Споразума о братимљењу``. 
             Након ове узвратне посете руске политичко-привредне делегације Округу започело
се са озбиљним корацима у успостављању, пре свега, привредне а затим и осталих облика
сарадње. На крају 2013. године ова сарадња је конкретизована потписивањем 4 (четири)
писма  о  намерама  за  привредну  сарадњу  између  неколицине  предузећа  из
Средњобанатског управног округа и шире и привредника из Ногинска.

            Шеста седница Савета одржана је 18. јуна 2013. године у седишту управног округа.
Седница  је  имала кворум,  нису јој  присуствовали председник општине Сечањ Предраг
Милошевић и Иван Бошњак, градоначелник Зрењанина. Савет је на иницијативу Завода за
јавно здравље у Зрењанину подржао спровођење Програма скрининга карцинома дојке,
цервикса и дебелог црева уз обећање председника општина да ће у границама могућности
финансијски  помоћи  спровођење  скрининга  након  достављања  плана  скрининга  са
исказаним трошковима од стране домова здравља. Подржан је развој и унапређење ГИС-а
(Географског  информационог  система)  и  још  једном  указано  на  његов  значај  за
функционисање  локалних  самоуправа  јер  омогућава  грађанима  приступ  различитим
информацијама везаним за инфраструктуру,  катастарске планове, бирачка места и друга
питања од виталног значаја за живот у локалној заједници. На седници је наговештена и
прекогранична  сарадња  Округа  са  румунским  жупанијама  Тимиш  и  Караш-Северин  у
сарадњи са Конзулатом Србије у Темишвару.

         Седма седница Савета одржана је 15. јула 2013. године у седишту управног округа.
Седници нису присуствовали председик општине Сечањ и градоначелник Зрењанина, као
и председник општине Житиште, који је управо био именован након смене претходног
председника. Савету је презентована понуда регионалног Центра за стручно усавршавање
просветних  радника из  Кикинде,  с  обзиром на њихову законску обавезу да се  стручно
усавршавају похађањем акредитованих семинара и обавезу локалних самоуправа да сносе
материјалне трошкове. У оквиру тачке која је била затворена за јавност, чланови Савета
као носиоци одговорности за израду Планова одбране, упозорени су да морају да обезбеде
услове за рад руковаоцима планова одбране који су строго дефинисани.
          Члановима Савета је од стране представника брокерске куће ``Маклер Инвест``, који
су  се  претходно  обратили  начелнику  округа,  презентована  могућност  прибављања



средстава  за  неопходне  инвестиције  путем емисије  муниципалних обвезница,  које  ће у
скорој будућности бити основни извор финансирања локалних самоуправа.
 
             Осма седница Савета одржана је  4. октобра 2013. године у седишту управног
округа. Седница је имала кворум, присуствовали су јој  сви чланови Савета. Важна тема
седнице била је иницијатива шефице републичке ветеринарске инспекције да се на нивоу
Округа формира тим који ће бити ангажован на пројекту изградње објекта за одлагање
лешева угинилих животиња што је законска обавеза локалних самоуправа и неопходан
корак у спровођењу интегрисаног система безбедности хране у контексту придруживања
Србије ЕУ. Чланови Савета су се закључком обавезали да одреде чланове тима, што су до
краја године делимично испунили. На овој седници покренуто је и решавање проблема
везаног за пошумљавање, с обзиром да је подручје Средњобанатског управног округа са
најмањим процентом покривено шумама  и другим растињем.  Покренута  су и актуелна
питања одржавања и чишћења путева  у предстојећој  зимској  сезони и пружање услуга
чишћења димњака уз  помоћ комуналног предузећа  ``Димничар``ад  из  Београда,  које  је
понудило своје услуге у организацији службе и обуци кадрова при локалним комуналним
предузећима.  Председници  општина  су  на  иницијативу  фитосанитарног  инспектора
упозорени да се надлежне локалне службе не придржавају Уредбе о мерама за сузбијање и
уништавање амброзије те да је потребно да буду ажурније. 

          Девета седница Савета одржана је 28. новембра 2013. године у општини Житиште.
Седница  је  одржана  иако  није  имала  кворум  јер  су  одсутни  председници  (Даница
Стричевић,  Предраг  Милошевић  и  Иван  Бошњак)  послали  своје  заменике  на  седницу
Савета, који су преузели обавезу да им пренесу важне информације које су се односиле на
функционисање  зимске  службе,  газдовање  јавном  својином,  иницијативу  за  изградњу
``брзог пута`` кроз Банат и сардњу са немачким привредницима који послују у Румунији.
Поменуте информације су проистекле као резултат више састанака претходно одржаних са
надлежним службама и стручним лицима за одређене области.

          Десета седница Савета одржана је 10. децембра 2013. године  у седишту управног
округа. Седница није имала кворум али је одржана са присутним члановима и овлашћеним
представницима одсутних чланова Савета.  На седници су изнете одређене информације
које су се односиле на сарању са привредницима из Руске Федерације, из града Ногинска,
која  је  прецизиранa  приликом  посете  начелника  Округа  Думи  Московске  области  и
најављен  долазак  њихове  делегације  поводом  заседања  Међувладиног  српско-руског
комитета  за  трговину,  економску  и  научно-техничку  сарадњу  у  Београду  12.  и  13.
децембра  2013.  године.  Једна  од  информација  односила  се  на  захтев  Студентског
парламента  Техничког  факултета  у  Зрењанину  да  се  студентима  уз  помоћ  и  учешће
локалних самоуправа обезбеде неке олакшице у суфинансирању превоза. На састанку је
договорено и одржавање састанка начелника Округа, надлежних републичких општинских
инспекција са удружењима предузетника и привредника у општини Нови Бечеј, који је и
реализован 18. децембра 2013. године. 



Остале активности начелника Управног округа у току 2013. године: 

            Везано за рад Савета управног округа, посредно или непосредно, начелник Округа
је успоставио низ контаката и одржао већи број радних састанака са надлежним особама из
разних  државних  органа  и  организација  од  локалног  до  републичког  нивоа,  установа,
удружења и других институција и асоцијација. 
            Начелник је председавао седницама Окружног штаба за ванредне ситуације, којих
је у току 2013. године одржано укупно 5 (пет). У циљу решавања различитих проблема
начелник је у више наврата  одржао радне састанке са представницима јавних предузећа,
као што је ЈП ``Пијаце и паркинзи`` у Зрењанину, Републичке геодетске службе – катастар
непокретности,  Полицијске  управе,  Пољопривредне  стручне  службе,  Пореске  управе  –
филијала у Зрењанину, Опште болнице и Дома здравља у Зрењанину, Техничког факултета
и  Високе  трхничке  школе  струковних  студија,  НИС  –  Гаспромњефт-а,  ``Железнице
Србије`` доо – Секције у Зрењанину, ЈП ``Путеви Србије``- Одељење одржавања и заштите
путева Нови Сад, удружењима привредника и пољопривредника. 
           У сарадњи са судским органима, тужилаштвом, Окружним затвором у Зрењанину и
Управом  за  извршење  кривичних  санкција  начелник  округа  је  великој  мери  допринео
реализацији  пројекта  отварања  Канцеларије  за  извршење  алтернативних  санкција  у
Зрењанину, чије је званично отварање заказано за 28. јануар 2014. године. 
          Начелник Средњобанатског  управног округа  је редовно одржавао контакте са
начелницима других округа, посебно са начелницима Севернобанатског и Јужнобанатског
управног  округа  са којима је  покренуо  одређене иницајитиве у решавању проблема од
интереса  за  подручје  Баната,  као  што  је  било  решавање  проблема  одржавања  и
проходности путева у зимском периоду или изградње ``брзог пута`` кроз Банат. 
          Начелник управног округа је у циљу оживљавања привреде у општинама Округа и
граду  Зрењанину  успоставио  и  активно  одржавао  непосредне  контакте  са  привредно-
политичким представницима града Ногинска, Ногинског реона и Московском области у
Руској  Федерацији,  који  су  два  пута  били  гости  Округа  и  за  које  је  организован
вишедневни боравак и програм посете. Са истим циљем начелник је три пута боравио у
Ногинску и Москви предводећи привреднике из Средњобанатског управног округа који су
исказали заинтересованост за сарадњу са руским привредницима.
       Организована  је  и  посета  амбасадора  Белорусије  Зрењанину  и  контакти  са
привредницима металског комплекса са подручја Округа. 
        У сарадњи са начелницима Севернобанатског и Јужнобанатског управног округа
начелник  је  обновио  односе  са  румунским  жупанијама  Тимиш  и  Караш-Северин  уз
подршку Конзулата Републике Србије у Темишвару и успоставио контакте са немачким
конзулом и привредницима Немачког пословног круга у Темишвару. 
        Редовно су одржаване конференције за новинаре и организовани пригодни пријеми за
успешне екипе или појединце из разних области спорта и из других области.
         Осим свега наведеног начелник Округа је свакодневно примао и контактирао са
странкама које су му се обраћали различитим захтевима и проблемима.  



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 условно је задовољавајућа. И даље смо
на становишту да би ради боље сарадње требало да постоји особа за контакт са управним
окрузима при министарствима и покрајинским секретаријатима, како би обострано лакше
комуницирали. 
         Наглашавамо да је сарадња са окружним подручним јединицама, руководиоцима и
инспекторима  у  самом  округу  изузетно  коректна.  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. Као и у претходном периоду показивали су спремност на сарадњу и вољу да
настале  проблеме решавају  у  року,  самостално  или у  координацији  са  другим
инспекцијама, како републичким и покрајинским тако и градским одн. општинским.
         Стручна служба управног округа  је редовно водила записнике и прослеђивала их
министарствима и секретаријатима који у свом саставу имају окружне подручне јединице.
          Напомињемо да су се чланови Савета редовно одазивали на седнице Савета или су у
случају спречености увек 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 акцијама
које су налагале активности начелника управног округа.
         Министарства  и друге  државне  институције  су и у току 2013. године  користиле
могућност да преко управног округа и њене стручне службе остваре контакт са локалним
самоуправама, пренесу им одређене информације или дођу до тражених података и у том
погледу  Округ  и  начелник  управног  округа  су  им  спремно  излазили  у  сусрет  и  били
отворени за сарадњу.       
         Сходно  претходно  наведеном  ценимо  да  у  функционисању  Савета
Средњобанатског  управног  округа  није  било  проблема.  Међутим,  утисак  је  да  би
било конструктивно да седнице Савета буду обавезујуће и за његове чланове а не
само за  начелника  управног  округа  као  председавајућег  Савета  као  и  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 локалне самоуправе на чијем се челу налазе.

                                                                                                          НАЧЕЛНИК
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