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                                                                          I 
 
         Средњобанатски управни округ образован је Уредбом о управним окрузима (``Службени 
гласник РС``, број 15/06) за територију града Зрењанина и општина: Сечањ, Нови Бечеј и Нова Црња, са 
седиштем у Зрењанину.  
           Законом о државној управи (``Службени гласник РС``, бр. 79/05, 101/07 и 95/2010) 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 2010. године урађено је усклађивање Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Стручној служби Средњобанатског управног округа (пречишћен текст) 
са Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији и Одлуком о 
максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за 
обавезно социјално осигурање. Истовремено је извршена и промена у унутрашњем уређењу стручне 
службе округа у смислу образовања Одсека за опште послове као уже унутрашње јединице и 
систематизовања радног места Шефа Одсека, са пратећим изменама у опису послова, што према ранијем 
решењу нисмо имали. На место Шефа Одсека распоређен је државни службеник који је претходно 
обављао послове радног места за опште послове и испуњавао тражене услове, тако да није дошло до 
повећања броја извршилаца. 
           Према важећем Правилнику систематизовано је 9 раних места и сва су попуњена:  
- 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, оператер-
дактилограф и возач. 
 
          Број и структура запослених у служби је оптимална у смислу да се постиже дневна ажурност у 
раду и обављају сви послови који су предвиђени описом систематизованих радних места као и они 
послови који нису у опису а које намеће ситуација или потреба посла. Оптималан број запослених 
потврђен је и Одлуком Владе РС о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним 
агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање. 
           Стручна служба у делокругу послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа 
државне управе пружа стручну и техничку потпору извршиоцима у инспекцијама, чији је број након 
рационализације сведен на укупно 56 инспектора,  запослених у: 
    1. Министарство трговине и услуга 

 -  Одељење тржишне инспекције ( 8 извршилаца ) 
   2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

- Одељење пољопривредне инспекције ( 4 извршиоца ) 
- Фитосанитарна инспекција (2 извршиоца)  
- Одељење ветеринарске инспекције ( 10 извршилаца ) 
- Водопривредни инспектор ( 1 извршилац )  
- Шумарски инспектор ( 1 извршилац ) 

    3. Министарство рада и социјалне политике 
- Одељење инспекције рада ( 8 извршилаца)  

   4. Министарство здравља 
-   Здравствени инспектор ( 1 извршилац ) 

   5. Министарство просвете 
      -  Школска управа ( 9 извршилаца )  
   6. Министарство економије и регионалног развоја 
      -  Туристичка инспекција ( 1 извршилац ) 



   7. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику        
-   Сектор за санитарни надзор ( 10 извршилаца ) 

   8. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој 
-  Подручна јединица Зрењанин ( 1 извршилац ) 
 

           Све окружне подручне јединице и њихове извршиоце стручна служба округа је и у току 2010. 
године снабдевала канцеларијским материјалом, у границама могућности одн. расположивих 
материјалних средстава опредељених републичким буџетом, редовно је сервисирала копир апарате и 
рачунарску опрему коју користе, пружала дактилографске услуге, обављала све послове везане за 
експедицију пошиљки, евидентирање предмета, ахивирање истих и друге послове у складу са 
канцеларијским пословањем, контактирала  локалне и друге органе у циљу побољшања услова рада 
инспекција. У вези тога начелница округа и стручна служба предузимају кораке да се свим извршиоцима 
обезбеди адекватнији смештај и опрема, јер очигледно је да су услови рада све лошији, канцеларије 
неадекватне, намештај руиниран а опрема у целини застарела.  
 
            У току прошле године Стручна служба је обрадила укупно 20.070 предмета, од чега је                                  
новопримљених 11.305 и 8.665 пренетих из претходне године. Од укупног броја предмета до краја 2010. 
окончано је и архивирано 9.504 предмета. У раду писарнице постиже се дневна ажурност у обради 
предмета, пријему и експедицији пошиљки. Предмети се редовно архивирају и излучује безвредни 
регистратурски материјал. 
 
           Материјална опремљеност Стручне службе може се оценити као делимично  задовољавајућа с 
обзиром да највећи део постојеће рачунарске опреме коју користимо у раду датира из 2003. године. Још 
увек располажемо са 10 компјутера и 10 штампача као и са три копир апарата, од којих су два старија од 
10 година, али још у функцији. У току 2010. године набављен је један скенер и још један лап-топ, тако да 
сада располажемо са два преносива рачунара. Од остале опреме купљен је један ЛЦД телевизор за 
канцеларију начелнице округа и један мањи фрижидер, којим је опремљена кухиња. У возном парку 
располажемо са два службена путничка аутомобила, Шкода Супер Б, за потребе начелнице округа и 
Застава Флорода,  који смо Уговором о коришћењу уступили начелнику Школске управе у Зрењанину. 
            Опремљеност инспекцијских служби рачунарима и штампачима је на истом нивоу као и прошле 
године, али је и даље значајна ставка у трошковима одржавања и поправке опреме коју користе, а који 
падају на терет округа.             

 
II 
 

        Протекле године од значајнијих текућих и планираних активности урађен је план јавних набавки, 
али нису спровођени поступци јавних набавки мале вредности с обзиром да су буџетска средства и 
процењена вредност набавки биле испод законом одређеног лимита по којем не постоји законска  
обавеза примене Закона о јавним набавкама.  
        Обновљени су уговори о коришћењу службених возила уступљених појединим инспекцијама на 
коришћење, два возила су уступљена Министарству рада и социјалне политике без накнаде, два возила, 
које је користила тржишна инспекција, враћена су због дотрајалости и нису у возном стању а једно 
новије возило стручне службе управног округа уступљено је на коришћење Школској управи у 
Зрењанину.  
        Урађени су и прослеђени сви извештаји ( о раду Савета управног округа, раду Стручне службе 
управног округа и о поступању по Закону о приступу информацијама од јавног значаја). Урађени су и 
достављени и сви тражени финансијски извептаји, попис имовине и предлог плана буџета за наредну 
годину и пројекције за наредне две године. У току године реализовано је и присуство државних 
службеника на обукама које је организовала Служба за управљање кадровима. 
        У току извештајног периода планирано је и одржано 6 (шест) седница Савета управног округа и 7 
(седам) колегијума са начелницима инспекција. Одржан је и већи број радних састанака начелнице 
управног округа са појединим републичким и градским одн. општинским инспекцијама како би се на 
терену координираном акцијом отклониле одређене неправилности. Један број састанака одржан је и са 
представницима других институција, органа, установа и синдиката, ради разматрања одређених 



проблема и изналажења решења. У више наврата одржани су и састанци Окружног штаба цивилне 
заштите као и састанци са председницима локалних самоуправа и представницима других органа у вези 
анализе и праћења стања у поплављеним насељима у округу.  
        Осим наведеног, стручна служба округа пружала је подршку начелници округа и у организацији 
обележавања појединих значајних међународних и државних датума, спровођењу процедуре око 
потписивања протокола о регионалној сарадњи са румунским жупанијама и организација пријема и 
презентације за делегацију Вуковарско-сријемске жупаније из Хрватске, подршка акцији ``Школа без 
насиља`` и ``Велико спремање Србије``. Континуирано се спроводе активности око организације 
конференција за медије и саопштења за медије као и редовно ажурирање и одржавање  сајта округа 
(www.srednjobanatskiokrug.org.rs). 

 
III 

 
            У складу са Уредбом о оцењивању државних службеника,  почетком 2010. године одређени су 
радни циљеви за све запослене државне службенике у Стручној служби округа. Поступку оцењивања 
подлеже пет државних службеника. До краја месеца фебруара донета су решења о оцењивању за свих 
пет државних службеника.  
            Радни циљеви утврђени за 2010. годину нису мењани у току године.  
 

IV 
              
            Однос стручне службе округа са окружним подручним јединицама у округу је крајње коректан и 
успешан у смислу да нема застоја у функционисању, да су начелници инспекција и инспектори увек 
спремни на сарадњу и одговорни у свом раду, као и да имају разумевања за  материјална средства којима 
располаже округ а која су рестриктивна и недовољна за све потребе.  
             Већина начелника инспекција, који имају одобрење својих министарстава, редовно се одазива 
конференцијама за медије на којима упознају јавност са својим радом као и новинама и променама у 
законској регулативи, што значајно доприноси информисаности грађана као и јавности рада округа и 
других органа управе. 
              Однос са органима државне управе који на територији управног округа имају подручне јединице  
на нивоу је ранијих година и задовољавајући у смислу да на наше захтеве редовно и у року добијамо 
повратне информације.  Њима се редовно достављају записници са седница Савета управног округа и 
колегијума са начелницима инспекција али се исто тако спремно одазивамо и на њихове захтеве око 
организације презентација, едукација, доставе тражених података. 
              Евидентно је да добра сарадња са министарствима и инспекцијским службама као и буџетска 
средства која реално омогућавају обезбеђивање основних услова за рад свих извршилаца у округу 
доприноси квалитетнијем сервисирању грађана и угледу органа управе.  
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http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/

	Зрењанин,  јануар 2011. године

