
 

1 
 

 
Република Србија 

СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

(902-0-00002/2021-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрењанин,  јануар 2021. године 
 

 

 



 

2 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ 

ОКРУГА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

      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 2020. години Савет Средњобанатског управног округа заседао је у промењеном 

саставу у односу на претходни период, с обзиром да је у току године дошло до промене 

градоначелника Града Зрењанина. Чланови Савета у 2020. години били су: 

 

1.  Снежана Вучуревић, начелница Средњобанатског управног округа 

2.  Чедомир Јањић, градоначелник Града Зрењанина (до септембра 2020.) 

2.1. Симо Салапура, градоначелник Града Зрењанина  

3.  Саша Максимовић, председник општине Нови Бечеј 

4.  Предраг Рађеновић, председник општине Сечањ 

5.  Митар Вучуревић, председник општине Житиште и 

6.  Владимир Бракус, председник општине Нова Црња   

-    Нада Ђукић, шеф Одсека за опште послове – секретар Савета 

              

   У току 2020. године заказано је и одржано 14 редовних седница Савета управног округа 

и 1 ванредна седница. Свим седницама председавала је начелница Средњобанатског 

управног округа Снежана Вучуревић. Такође, све седнице Савета одржане су у седишту 

Управног округа. Отказивања заказаних седница Савета није било. Све одржане седнице 

имале су обезбеђен кворум. Одсуствовање појединих чланова са седница Савета правдано 

је објективним и субјективним разлозима и у том случају седници Савета присуствовали 

су овлашћени представници чланова Савета.  

 

    Највећи број седница Савета одржан је у проширеном саставу и тада су седници  

присуствовали представници  других органа, установа и институција као и друга надлежна 

и стручна лица чије је учешће у раду Савета било неопходно због разматрања тема 

предложених дневним редом. Свим седницама Савета одржаним у 2020. години, којим је 

председавала начелница Средњобанатског управног округа, присуствовало је укупно 138 

учесника, обрађено је укупно 49 тачака дневног реда и донето 30 закључака.  

 

      Сагласно члану 7. Уредбе о начину рада Савета управног округа, о раду Савета 

редовно су извештавана министарства и покрајински секретаријати који за подручје 

Средњобанатског управног округа имају образоване окружне подручне јединице као и 

надлежно Министарство државне управе и локалне самоуправе. О раду Савета јавност је 

била редовно обавештавана преко медија посредним путем с обзиром на измењене 

околности функционисања у складу са заштитним мерама на спречавању и сузбијању 

епидемије изазване вирусом Ковид-19. Такође, информације о седницама Савета доступне 

су и на званичном сајту Средњобанатског управног округа, тако да је јавност и 

транспарентност у раду Савета била обезбеђена. 

 

 

       Најважније теме и закључци са седница Савета у извештајном периоду: 
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     На првој редовној седници Савета одржаној 27. фебруара 2020 године у седишту 

Управног округа, разматран је и усвојен Годишњи извештај о раду Савета за 2019. годину 

и План рада рада Савета Средњобанатског управног округа за 2020. годину о чему су 

донети и закључци. Чланови Савета су такође усвојили и информацију о ефектима 

примене Закона о озакоњењу нелегалних објеката као и информацију о стању на објектима 

железнице и путним прелазима након оцене представника надлежног субјекта одн. 

Инфраструктуре железнице Србије. 

 

       Прва ванредна седница Савета одржана је 16. марта 2020. године у седишту Округа 

поводом проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због пандемије 

изазване вирусом корона а у циљу предузимања заштитних мера ради спречавања ширења 

и сузбијања заразе. Седници су присуствовали и представници здравствених установа и 

других надлежних органа. Закључком је представницима локалних самоуправа 

препоручено да прате епидемиолошку ситуацију на својој територији и у складу са тим 

донесу одлуке о неопходним мерама као и да омогуће и организују несметан рад органа 

управе и осталих јавних служби у складу са наложеним заштитним мерама. Закључак је 

реализован у континуитету од стране чланова Савета до краја године, с обзиром на 

наметнуту ситуацију.  

 

     Друга редовна седница Савета, у проширеном саставу, одржана је 16. априла 2020. 

године у седишту Округа. Главна тема седнице односила се на разматрање епидемиолошке 

ситуације и активности које су предузимане у условима проглашеног ванредног стања због 

пандемије изазване вирусом КОВИД-19. На основу расположивих података оцењено је да 

је стање стабилно и под контролом уз обавезу локалних самоуправа да помогну 

становништву у превазилажењу постојећег стања, што су оне и реализовале 

организовањем поделе пакета помоћи најугроженијим грађанима и пензионерима, уз 

ангажовање и помоћ волонтера. 

  

     Трећа редовна седница Савета одржана је 7. јула 2020. године у седишту Округа. 

Везано за актуелну епидемиолошку ситуацију на подручју Средњобанатског управног 

округа и процене да је она нестабилна али под контролом, на седници је закључено да све 

локалне самоуправе имају обавезу да у складу са препорукама донесу одлуку о посебним 

мерама заштите становништа од ширења заразне болести КОВИД-19. Уједно је грађанима 

упућен апел да буду одговорни и поштују заштитне мере, носе маске, држе прописану 

физичку дистанцу и дезинфикују руке. 

 

     Четврта редовна седница Савета, одржана је 14. јула 2020. године, у седишту Округа, 

у проширеном саставу. Због неповољне епидемиолошке ситуације и тенденције раста 

броја заражених, чланови Савета и позвани представници здравствених установа су 

разматрали постојећу ситуацију уз препоруку да локалне самоуправе најхитније донесу 

одлуке и наредбе са новим и пооштреним мерама уз појачану контролу њихове примене. 

Са седнице је опет упућен апел грађанима да одговорним понашањем и избегавањем 

ризичних понашања чувају здравствени систем и њене капацитете. 

 

     Пета редовна седница Савета, која је одржана 23. јула 2020. године, у проширеном 

саставу, у седишту Округа, за главну тему имала је поновно разматрање актуелне 

епидемиолошке ситуације у локалним самоуправама Округа. Ситуација је и даље 

нестабилна уз благо повећање броја заражених, како су оценили учесници седнице и 



 

4 
 

поручили да доношење нових мера није неопходно већ да се само прописане мере 

стриктно поштују и спроводе. Уједно је епидемиолошка ситуација у привредним 

субјектима оцењена задовољавајућом док је безбедносна ситуација на подручју Округа  

стабилна уз појачан и континуиран инспекцијски надзор над применом 

противепидемијских мера. 

 

      Шеста редовна седница Савета одржана је 5. августа 2020. године у седишту Округа, 

у проширеном саставу. Због даље нестабилне епидемиолошке ситуације у локалним 

самоуправама Округа Савет је разматрао најновије податке Завода за јавно здравље 

Зрењанин о броју новооболелих, умрлих, тежини клиничке слике и стању здравственог 

система. Сходно томе препоручено је строго придржавање заштитних мера и обавезно 

јављање лекару и када су у питању благе здравствене тегобе због опасности од ширења 

заразе. У циљу сузбијања и спречавања ширења заразе констатовано је да је санитарна 

инспекција ангажована на вршењу појачаних и циљаних надзора над применом 

противепидемиолошких мера и санкционисања прекршилаца истих, док је инспекција рада 

спроводила контроле на основу Закона о безбедности и здрављу на раду и обавезе 

послодаваца да примењују Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести и да израде План примене мера.  

 

       Седма редовна седница Савета одржана је 20. августа 2020. године у седишту 

Округа, којој су присуствовали само чланови Савета. Уз најновије податке о 

епидемиолошкој ситуацији у Округу локалним самоуправама је препоручено да постојеће 

превентивне мере не треба ублажавати јер је ситуација и даље нестабилна и нередвидива а 

следи и почетак школске године док је за санитарну инспекцију констатовано да без 

прекида наставља са циљаним надзорима објеката са највећим ризиком од ширења заразе 

вирусом корона. 

 

       Осма редовна седница Савета одржана је 4. септембра 2020. године у проширеном 

саставу, у седишту Округа. С обзиром да је према подацима надлежних установа дошло до 

стабилизације епидемиолошке ситуације Савет је констаовао да и поред те чињенице треба 

наставити са доследном применом превентивних заштитних мера као и са појачаним 

координираним инспекцијским надзорима санитарне и комуналне инспекције уз подршку 

полицијских служби.  

 

      Девета редовна седница Савета у проширеном саставу одржана је 6. октобра 2020. 

године, у седишту Округа. Разматран је дневни ред који се односио на рад инспекцијских 

служби у претходном периоду, посебно везано за инспекцијске надзоре у примени 

противепидемијских мера. Посебно је истакнуто да су капацитети инспекција смањени у 

односу на обим послова и обавеза инспектора, којих је недовољно и са неповољном 

старосном структуром. Поред епидемиолошке ситуације која је у овом периоду оцењена 

као добра и стабилизована, Полицијска управа је и безбедносну ситуацију у Округу 

оценила као добру уз све мере контроле поштовања прописаних противепидемиолошких 

мера. 

 

     Десета редовна седница Савета одржана је 21. октобра 2020. године, у седишту 

Округа, такође у проширеном саставу. Извештаји надлежних установа потврдили су да је 

епидемиолошка ситуација у Округу још добра и стабилна а да локални кризни штабови 

прате ситуацију на терену и мере које доносе усклађују са препорукама републичког 

Кризног штаба. У току разматрања актуелне епидемиолошке ситуације констатовано је да 
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највећи ризик од ширења заразе вирусом корона представља организовање породичних и 

других приватних скупова са већим бројем особа те је од локалних самоуправа захтевано 

да на својој територији регулишу примену противепидемијских мера.  

 

      Једанаеста седница Савета одржана је 3. новембра 2020. године, у седишту Округа. 

Због погоршања епидемиолошке ситуације са тенденцијом раста броја заражених,  Савет је 

разматрао могућности да локалне самоуправе и кризни штабови појачају праћење 

ситуације на својој територији уз усклађивање мера са препорукама и мерама републичког 

Кризног штаба и појачану контролу њихове примене. У том циљу почело се и са 

појачаним и циљаним инспекцијским надзорима у које су, осим санитарне инспекције, 

укључене и друге инспекције, тржишна, ветеринарска, инспекција рада и пореска 

инспекција а на локалном нивоу комунална инспекција и комунална милиција. Са овим 

надзорима започело се 28. октобра према Упутству владине Кооринационе комисије за 

инспекцијски надзор и Радне групе за координацију републичких инспекција ради 

примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19, које подразумева појачане и 

координисане надзоре високо ризичних објеката и догађаја. У активностима координације 

рада и планирања надзора учествују начелници округа и инспекцијске службе са 

председницима и начелницима локалних самоуправа, чиме је локалним заједницама дато 

на значају у борби на сузбијању епидемије Ковидом-19, као и значају сарадње свих 

релевантних органа, установа и институција. 

 

      Дванаеста седница Савета одржана је 20. новембра 2020. године, у седишту Округа, у 

проширеном саставу. Присуствовали су директори здравствених установа, домова здравља 

и болница, на основу чијих података и оцена је констатовано да је епидемиолошка 

ситуација озбиљна са тенденцијом повећања броја заражених и као додатни проблем 

истакнуто повећање броја обољевања здравствених радника и осталог особља у тим 

установама. У циљу спречавања ширења и сузбијања епидемије изазване Ковидом-19 

појачани су циљани координисани надзори над применом епидемиолошких мера, посебно 

у објектима са највећим ризиком од заражавања. Такође је констатовано да су изменама 

Закона о заштити становништва од заразних болести локалној управи одн. комуналној 

инспекцији и комуналној милицији проширене надлежности у погледу контроле и 

предузимања мера и посебно издавања прекршајних налога. Зато је констатовано да ће ове 

промене допринети повећању ефикасности у поштовању противепидемијских мера. 

  

      Тринаеста седница Савета одржана је 8. децембра 2020. године, у седишту Округа, у 

редовном саставу. Разматрана је актуелна епидемиолошка ситуација и функционисање 

локаланих самоуправа у новонасталим околностима на основу чега је оцењено да је 

ситуација ванредна и нестабилна и додатно отежана због заражавања здравствених 

радника и других запослених у здравственим установама. Презентовани су и подаци о 

координисаним и циљаним инспекцијским надзорима републичких и локалних инспекција 

као и предузетим мерама у циљу спречавања ширења и сузбијања епидемије Ковидом-19 

уз констатацију да се заштитне мере углавном поштују. 

 

      Четрнаеста седница Савета, последња у текућој години, одржана је 29. децембра 

2020. године, у редовном саставу. На седници је разматран и усвојен предлог Плана рада 

Савета Средњобанатског управног округа за 2021. годину. Посебно су обрађене теме 

везане за актуелну епидемиолошку ситуацију и функционисање локалних самоуправа 

Средњобанатског управног округа укључујући и рад републичких и локалних инспекција у 

надзорима над применом противепидемиолошких мера. Епидемиолошка ситуација у 
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Округу је донекле боља али и даље нестабилна. Локалне самоуправе и даље прате стање на 

својој територији и организују рад у складу са актуелном ситуацијом и прописаним 

мерама. Надлежне републичке и локалне инспекције у континуитету врше надзор над 

применом противепидемиолошких мера и предузимају одговарајуће санкције против 

прекршилаца са чиме ће се наставити и у наредном периоду. Интезивна и још боља 

сарадња наставиће се и у наредној години, закључак је на крају ове седнице Савета. 

 

          

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

      Осим редовних и ванредних седница Савета Средњобанатског управног округа и  

колегијума са руководиоцима републичких и покрајинских инспекција и инспекторима, 

начелница Средњобанатског управног округа обављала је и низ других активности које су 

се највише односиле на одржавање радних састанака и учествовање и присуствовање 

састанцима у организацији других органа претежно везано за проблематику коју је 

налагала новонастала ситуација узрокована проглашењем пандемије вирусом Ковид -19. 

 

     У Округу је организовано преко 40 радних састанака са представницима надлежних 

служби локалних самоуправа, других институција, државних органа и организација, од 

локалног до републичког нивоа, образовних и здравствених установа, удружења и других 

институција и асоцијација.  Посебно је комуникација и одржавање састанака интезивирано 

крајем године у циљу реализације активности по Упутству за планирање координисаних 

инспекцијских надзора владине Координационе комисије за инспекцијски надзор и Радне 

групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења 

вируса Ковид-19. Активности су се одвијале на дневном нивоу и у континуитету, 

укључујући и дане викенда и празника, као и обавезе на недељном нивоу. Састанци су 

редовно организовани са представницима надлежних републичких и покрајинских 

инспекција као и са инспекцијама на локалном нивоу ради израде планова надзора над 

применом противепидемијских мера у објектима и на догађајима који су препознати као 

високо ризични. На дневном и недељном нивоу израђивани су и Комисији и Радној групи 

достављани извештаји о појачаним и циљаним инспекцијским надзорима и мерама 

предузетих против прекршилаца.  

 

   Везано за стање и проблем безбедности на пружним прелазима начелница Округа је 

заједно са другим релевантним представницима надлежних служби присуствовала 

састанку у просторијама ``Инфараструктуре железнице Србије`` а. д. у Зрењанину ради 

предузимања ефикаснијих  мера у повећању безбедности грађана у саобраћају. Због 

важности теме, у току године организован је још један састанак у просторијама Округа са 

истом темом и представницима Града Зрењанина, „Инфраструктуре железнице Србије“ 

а.д. и ЈП ``Путева Србије“ како би се сви максимално, у оквиру својих надлежности, 

укључили у решавање проблема путних прелаза и друмско – железничког моста на 

Тамишу, у циљу осигуравања веће безбедности становништва.  

     С обзиром на пандемију изазвану вирусом Ковид-19 многе активности начелнице и 

Округа биле су одложене или су се одвијале у знатно мањем обиму. Реализовано је 

пригодно обележавање значајних историјских датума и годишњица у складу са 

противепидемијским мерама. Бележимо учешће начелнице Округа у појединим 
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дешавањима као што је било увођење Јединственог управног места у средњобанатској 

општини Житиште, којег је отворио министар државне управе и локалне самоуправе 

Бранко Ружић са сарадницима.   

    Уз редовно праћење ситуације на терену у условима проглашеног ванредног стања због 

пандемије вирусом Ковид-19 предузимане су одговарајуће превентивне и друге мере 

усклађене са мерама и препорукама Владе и Кризног штаба а грађани су редовно путем 

званичног сајта Средњобанатског управног округа обавештавани о мерама, упознавани са 

корисним информацијама и начинима комуникације са службама Округа због измењених 

услова рада. У том циљу, на иницијативу начелнице Округа, успостављен је кол центар 

одн. број на који су грађани и сви заинтерсовани могли да питају инспекције или им 

пријаве уочене неправилности и кршења прописа донетих у вези регулисања и 

функционисања у условима пандемије изазване Ковидом-19.       

     И остале редовне активности начелнице Округа везане за контакте и сарадњу са 

представницима медија као и грађанима, у великој мери су редуковане и преоријентисане  

на индиректне начине комуникације, у електронској форми. 

Окружни штаб за ванредне ситуације 

 

     Начелница Управног округа у функцији команданта Окружног штаба за ванредне 

ситуације Средњобанатског управног округа сазвала је и председавала седницама Штаба, 

којих је у току 2020. године било укупно 6 (шест), укључујући и свечану седницу Штаба 

поводом обележавања 1. марта, Међународног дана цивилне заштите.  

     На седницама Окружног штаба разматрано је укупно 18 тачака дневног реда и усвојено 

18 закључака којим су реализоване планске активности из Програма рада Окружног штаба 

за 2020. годину. У току године није било донетих наредби, нити препорука.  

 

  

Сарадања са другим органима и службама 

         

       У току 2020. године због новонастале ситуације проузроковане епидемијом, начелница 

Округа је највећим делом сарадњу и комуникацију остваривала са локалним самоуправама 

и њиховим надлежним службама, првенствено инспекцијама, због активности везаних за 

сузбијање ширења епидемије изазване вирусом корона. У ту сврху редовно је одржавана 

комуникација и сарадња са Полицијском управом Зрењанин, Заводом за јавно здравље 

Зрењанин и здравственим установама на примарном и секундарном нивоу док су грађани и 

медији путем званичне веб презентације Округа информисани о подацима и актуелној 

епидемиолошкој ситуацији у локалним самоуправама на територији Округа.  

 

     Настављена је сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

у погледу континуираног праћења спровођења Закона о озакоњењу објеката и достављања 

месечних извештаја. 

      

    Комуникација начелнице Округа са представницима медија, иако у измењеним 

условима, остала је добра и захваљујући томе јавност је била благовремено информисана  

о активностима Округа и ситуацији на терену.        

Оцена сарадње са органима државне управе који у свом саставу имају окружне 

подручне јединице 
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       Сарадња са органима државне управе који у свом саставу имају окружне подручне 

јединице у 2020. години била је добра а са окружним подручним јединицама одн. 

руководиоцима инспекција и инспекторима у самом Округу изузетно добра и 

конструктивна. Начелници и шефови инспекција редовно су се одазивали на заједничке 

састанке са начелницом Округа, активно су учествовали у раду и редовно је информисали 

и достављали извештаје о реализацији планова својих активности и реализацији 

захтеваних појачаних и циљаних надзора у циљу сузбијања ширења епидемије. 

       

      Све седнице Савета, колегијума и осталих одржаних радних састанака записнички су 

констатоване, обрађене и редовно достављане министарствима и покрајинским 

секретаријатима који имају окружне подручне јединице за подручје Округа. Записници су 

редовно достављани и инспекцијама као и свим заинтересованим странама које су 

учествовале у раду колегијума, седница Савета и осталих састанака у организацији Округа. 

 

     Посебно истичимо и изузетно добру сарадњу и комуникацију са свим члановима 

Савета, градоначелником и председницима општина у Округу, и конструктивност у 

доношењу одлука и пружању подршке у реализацији одређених иницијатива и активности 

начелнице Округа а које су биле од интереса за све локалне заједнице.  

 

 

                                                                                                            НАЧЕЛНИЦА 

                                                                                                       Снежана Вучуревић 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА  

О СЕДНИЦАМА САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

У 2020. ГОДИНИ 

 

1. Број заказаних редовних седница  

 

14 

2.  Број одржаних редовних седница  

 

14 

3. Број одржаних ванредних седница 

 

1 

4. Број отказаних седница 

 

0 

5.  Број одржаних редовних седница са кворумом  

 

14 

6. Број одржаних редовних седница без кворума 

 

0 

7.  Број обрађених тачака дневног реда – укупно 

 

49 

8.  Број донетих закључака – укупно 

 

30 

9.  Број учесника на седницама- укупно 

 

138 

 

 
 

 


