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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 2012. години Савет Средњобанатског управног округа радио је у промењеном 
саставу  у односу на претходне године. Осим прве седнице Савета остале су, након избора, 
одржане у новом саставу: начелница управног округа Тања Дуловић, градоначелник 
Зрењанина мр Иван Бошњак, председник општине Нова Црња Пера Миланков одн. Миле 
Тодоров, председник општине Нови Бечеј Саша Шућуровић, председник општине 
Житиште Душан Милићев и председник општине Сечањ Предраг Милошевић.  
                
                У току 2012. године заказано је и одржано пет седница Савета управног округа. 
Све седнице су одржане у седишту управног округа. Одлагања седница није било и за све 
седнице, осим једне, био је обезбеђен кворум. Разлози одсуствовања појединих чланова са 
седница Савета били су оправдани. Седницама Савета, као и ранијих година, 
присуствовали су, по позиву, представници других органа и локалних самоуправа са 
територије округа и шире, као и стручњаци из разних области, чије је учешће у раду 
Савета доприносило реализацији дневног реда и доношењу закључака.  
 
                 На седницама је разматрано укупно 20 тачaка дневног реда и донето 10 
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. 
Седнице Савета редовно су пратили представници медија, који су коректно информисали 
грађане, доприносећи тиме јавности рада управног округа. Информације о раду Савета 
управног округа доступне су јавности и путем званичног сајта Средњобанатског управног 
округа, који се редовно ажурира.  
 
              Прва седница Савета одржана је 6. марта 2012. 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. Исто тако, након 
упознавања са садржином, усвојен је и Годишњи извештај о раду окружних подручних 
јединица за 2011. годину. С обзиром да је период пре одржавања прве седнице Савета у 
2012. години обележен активностима у условима проглашене ванредне ситуације због 
обилних снежних падавина и наноса и екстремно ниских температура, Савет је усвојио и 
информацију о активностима и мерама Окружног штаба за ванредне ситуације 
спроведеним на територији округа у циљу отклањања последица од снежног невремена. 
На првој седници Савета усвојена је и информација о Пројекту управљања ризицима од 
поплава, чији носилац је Регионални центар за друштвено-економски развој ``Банат`` из 
Зрењанина за чију реализацију је је неопходна ангажованост свих локалних самоуправа и 
финансијска подршка у износу од 15% од вредности пројекта. 
 



               Друга седница Савета управног округа одржана је 10. јула 2012. године у 
седишту округа. Седница је одржана иако није био обезбеђен кворум, нису јој 
присуствовали у међувремену изабрани нови председници општина Нови Бечеј и Житиште 
и градоначелник Зрењанина и председник општине Сечањ, који су на седницу послали 
своје овлашћене представнике. Због хитности и значаја теме која се односила на анализу 
стања проблема изазваних високим температурама и предлагање мера за ублажавње 
последица суше и упозорења становништву о опасностима од пожара и могућим 
проблемима у водоснабдевању, одлучено је да седница буде одржана а да јавност путем 
медија и саопштења буде обавештена о донетим закључцима. Након анализе стања од 
стране начелника Одељења за ванредне ситуације МУП-а у Зрењанину и инспекције рада о 
условима рада на високим температурама, Савет је усвојио Закључак којим су се локалне 
самоуправе обавезале да прате стање у својим општинама и обзбеде цистерне са водом за 
снабдевање становништва, да одрже седнице штабова у складу са проценом стања на 
терену и упозоре становнике о рационалном коришћењу воде и могућим опасностима од 
пожара а предузетницима који ангажују раднике за рад на отвореном да поштују 
препоруку надлежног министарства о распореду радног времена.   
          
             Трећа седница Савета одржана је 5. септембра 2012. године у седишту управног 
округа. Седница је имала кворум, присуствовали су јој сви чланови, осим председника 
општине Сечањ. Осим извештаја о проблемима које су инспекцијске службе евидентирале 
на терену у поступку вршења инспекцијског надзора, везано за актуелну ситуацију насталу 
због дуготрајног периода без падавина и настанка штета од суше главна тема седнице били 
су извештаји о стању на терену који су поднели начелник Пољоприврепредне стручне 
службе у Зрењанину и начелник зрењанинског Одељења за ванредне ситуације као и 
председници локалних самоуправа. Након разматрања стања донет је Закључак  којим је 
констатовано да се приоритет у пружању помоћи треба дати малим пољопривредним 
газдинствима и очувању сточарске производње те да се о наведеном, као сугестија, 
обавесте Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и надлежни 
Покрајински секретаријат. Овај Закључак је реализован тако што су поменутим органима 
послати дописи а локалне самоуправе се обавезале да у границама својих могућности и 
надлежности допринесу ублажавању последица од суше. 
             Други Закључак је донет на основу информације Одељења за ванредне ситуације 
о пожарима и стању заштите од пожара на основу којег је грађанима упућен апел и 
упозорење да се понашају у складу са законом и не угрожавају људске животе и 
материјална добра паљењем стрњишта, сувог лишћа и сл. Овај Закључак је реализован 
упућивањем и објављивањем у средствима локалних медија саопштења и упозорења 
становништву са подручја управног округа о опасностима од пожара. 
               
             Четврта седница Савета одржана је 30. новембра 2012. године у седишту управног 
округа, у проширеном саставу. Седница је имала кворум, присуствовали су јој сви чланови 
Савета, осим председника општине Сечањ Предрага Милошевића. На седници, којој су 
присуствовале начелнице појединих инспекција, инспекције рада и ветеринарске 
инспекције, децидирано је указано на неке од проблема евидентираних на терену у чијем 
решавању би у одређеној мери локалне самоуправе могле да допринесу њиховом 
решавању. У вези тога Савет је донео Закључак о формирању радне групе састављене од 
по једног представника из сваке локалне самоуправе са подручја округа, која би предузела 
активности на изради и реализацији пројекта за изградњу објекта за прикупљање 
споредних производа животињског порекла, као услова за приступ ЕУ. Реализација овог 



закључка није до краја спроведена, с обзиром да све општине нису одредиле своје 
представнике.   
               Попис пољопривреде 2012. године такође је био значајна тема ове седнице Савета 
с обзиром да је Попис приведен крају а да су се у Стедњем Банату показали неки проблеми 
који би могли да угрозе успех ове акције. Из тог разлога чланови Савета су упознати са 
именима и називима физичких и правних лица, који су из неких разлога одбили попис, на 
које би локалне самоуправе могле да утичу да се одазову попису у интересу и сопственом 
и целокупне друштвене заједнице.  
                  
             Пета седница Савета одржана је 26. децембра 2012. године у седишту округа у 
Зрењанину. На седници је председавајућа Тања Дуловић, начелница управног округа, 
поднела извештај о раду Савета у 2012. години, наглашавајући најважније активности уз 
напомену да је година била изборна, као и да су ванредне околности због ниских а затим и 
високих температура преузеле примат међу темама које су биле на дневном реду седница 
Савета управног округа али да и даље стоји констатација да је Савет управног округа 
добро место за сарадњу и договор највиших представника локалних самоуправа на 
подручју једног округа и да би га требали више и чешће користити у ту сврху. 
Чланови Савета прихватили су Годишњи извештај о раду Савета и оценили да су 
задовољни сарадњом са управним округом.  
 
 

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, била је као и ранијих година, делимично задовољавајућа. И даље смо мишљења 
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 у координацији 
са другим инспекцијама, како републичким и покрајинским тако и градским одн. 
општинским. 
         Стручна служба управног округа у потпуности је испоштовала своју обавезу и 
редовно министарствима и секретаријатима, који 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 и у том 
погледу округ је спреман и увек отворен за сарадњу.        
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