Република Србија
СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Зрењанин

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2019. ГОДИНУ
(902-0-00004/2020-01)

Зрењанин, јануар 2020. године

1

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ
ОКРУГА ЗА 2019. 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 2019. години Савет Средњобанатског управног округа заседао је у промењеном
саставу у односу на претходни период, с обзиром да је дошло до промене председника
општине Нова Црња. Чланови Савета у 2019. години били су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Снежана Вучуревић, начелница Средњобанатског управног округа
Чедомир Јањић, градоначелник Града Зрењанина
Саша Максимовић, председник општине Нови Бечеј
Предраг Рађеновић, председник општине Сечањ
Митар Вучуревић, председник општине Житиште и
Владимир Бракус, председник општине Нова Црња
Нада Ђукић, шеф Одсека за опште послове – секретар Савета

У току 2019. године заказано је и одржано 7 редовних седница Савета управног
округа. Свим седницама председавала је начелница Средњобанатског управног округа
Снежана Вучуревић. Две седнице Савета одржане су изван седишта Управног округа, у
општинама Нова Црња и Житиште. Отказивања заказаних седница Савета није било. Све
одржане седнице имале су обезбеђен кворум. Разлози одсуствовања појединих чланова са
седница Савета били су унапред оправдани објективним разлозима с тим да су седници
Савета у том случају присуствовали овлашћени представници чланова Савета.
Највећи број седница Савета одржан је у проширеном саставу, када су седници
присуствовали представници других органа и институција на републичком, покрајинском
и/или локалном нивоу као и друга надлежна и стручна лица чије је учешће у раду Савета
било неопходно због разматрања планираних тема. Свим седницама Савета одржаним у
2019. години, којим је председавала начелница Средњобанатског управног округа,
присуствовало је укупно 70 учесника, обрађено је укупно 20 тачака дневног реда и донето
14 закључака.
Сагласно члану 7. Уредбе о начину рада Савета управног округа, редовно су о раду
Савета извештавана министарства и покрајински секретаријати који за подручје
Средњобанатског управног округа имају образоване окружне подручне јединице. Седнице
Савета биле су редовно медијски пропраћене од стране локалних и међуопштинских
писаних и електронских медија, чиме је, поред редовног објављивања информација на
званичној интернет презентацији Округа, обезбеђена јавност рада Савета Средњобанатског
управног округа.

Најважније теме и закључци са седница Савета у извештајном периоду:
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На првој редовној седници Савета одржаној 12. фебруара 2019. године у седишту
Управног округа у проширеном саставу, разматран је и усвојен Годишњи извештај о раду
Савета за 2018. годину. Чланови Савета су на истој седници од стране директорке
Националне службе за запошљавање, Филијале у Зрењанину, информисани о промоцији и
организацији презентација јавних позива за запошљавање у локалним самоуправама у
Округу, што су председници општина подржали и касније, према договореном плану,
помогли реализацију у својим локалним управама.
Ради појачаног ризика од ширења болести Афричке куге свиња због близине жаришта у
суседној Румунији, чланови Савета су упознати са опасностима и мерама које се
континуирано предузимају од стране ветеринарске инспекције и у сарадњи са надлежним
службама у локалним самоуправама у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања ове
болести, која за последицу има велику економску штету.
Континуирано праћење ситуације и одговорно поступање свих релевантних субјеката
дало је добре резултете када је крајем године дошло до појаве заразе АКС на територији
општине Житиште, која је успешно окончана и након свих предузетих мера зараза
укинута.
Реализација пројекта Владе РС ``Ажурирање адресног регистра`` у складу са
прописаним процедурама и преузетим елаборатима, према речима председника ЈЛС,
приводи се крају, што је и био један од закључака са ове седнице.
Друга редовна седница Савета одржана је 2. априла 2019. године у Зрењанину, у
Барокној сали Градске куће, заједно са делегацијом Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре на челу са потпредседницом Владе РС и министарком проф.
др Зораном Михајловић. Седници је присуствовао министар привреде Горан Кнежевић и
директори и представници јавних предузећа ``Путеви Србије``, ``Инфраструктуре
железнице Србије``, ``Србија Воз``, ``Србија Карго``и ``Коридори Србије`` као и директори
Грађевинске дирекције Србије, РГЗ, Агенције за управљање лукама и Института за путеве.
Седници је био присутан и министар омладине и спорта Вања Удовичић са сарадницима.
Ова седница у проширеном саставу одржана је ради упознавања са инфраструктурним
потребама локалних самоуправа, улагањима у путну инфраструктуру и проблемима у вези
реализације започетих пројеката.
Закључком са ове седнице Округ се обавезао да Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре периодично доставља информације о стању на терену везано
за фазе реализације започетих пројеката путне инфраструктуре у Граду Зрењанину и
осталим општинама Округа.
Трећа редовна седница Савета одржана је 18. јуна 2019. године у седишту Округа и
имала је обезбеђен кворум. На седници је констатована промена у саставу чланова Савета
која се односила на избор новог председника општине Нова Црња, Владимира Бракуса, а у
даљем раду су презентовани подаци о спровођењу озакоњења нелегалних објеката на
подручју Округа као и информације о достигнутом нивоу реализације владиног пројекта
``Ажурирање адресног регистра``. Резултати рада републичких инспекција и њихова
сарадња са градским и општинским инспекцијама на заједничком решавању појединих
проблема и размени искустава и информација, такође су разматрани и оцењени као
успешни.
Четврта редовна седница Савета, одржана је 8. августа 2019. у општини Нова Црња.
Седница је имала кворум и заседала је у проширеном саставу с обзиром на актуелност
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теме која се односила на анализу безбедносне ситуације и предузимање конкретних
превентивних и оперативних мера у циљу веће сигурности грађана и имовине и
обезбеђивања јавног реда и мира као и безбедности у саобраћају, за време одржавања
великих манифестација: ``Пиле фест`` у Житишту, ``Госпојина 2019`` у Новом Бечеју и
``Дани пива 2019`` у Зрењанину. Појачане контроле надлежних инспекција на свим
нивоима уз добру и организовану међусобну координацију и сарадњу за полицијским
службама, које се спроводе сваке године, констатовано је да доприносе одвијању ових
великих манифестација без проблема и ризика.
Закључак по овој теми је реализован с обзиром да су све три манифестације окончане
успешно и без већих пропуста и неправилности захваљујући доброј организацији и
спроведним превентивним мерама.
Пета редовна седница Савета, која је одржана 11. септембра 2019. године у
проширеном саставу у општини Житиште, имала је обезбеђен кворум. Седница је сазвана
по хитном поступку ради разматрања и предузимања свих прописаних активности и мера
на спречавању даљег ширења афричке куге свиња с обзиром да је потврђена сумња на
појаву ове болести у једном газдинству у Српском Итебеју у општини Житиште а након
урађених анализа узорака у Институту за ветерину у Новом Саду.
Закључци који су донети на седници у потпуности су реализовани јер су сви
релевантни субјекти, ветеринарска инспекција, локалне самоуправе, надлежне полицијске
службе, ловачка удружења, пољочуварске и друге службе поступиле по прописаним
мерама, тако да је након одређеног рока и у складу са процедурама зараза укунута 17.
децембра 2019. године.
Шеста редовна седница Савета одржана је 5. новембра 2019. године у седишту
Округа у проширеном саставу. Такође је имала обезбеђен кворум.нека Основна тема
односила се на нека питања у области просветног система, конкретно на проверу података
о потребама и у складу с тим изгрдња нових или проширење постојећих вртића као и
увођење једносменског рада у школама које за то имају могућности, што би локалне
самоуправе требале да подрже и томе дају свој допринос. Чланови Савета су се изјаснили
да подржавају предлог и да ће средствима локалних буџета помоћи реализацији.
Извештај о раду републичких и покрајинских инспекција надлежних за подручје
Средњобанатског управног округа, који је такође разматран на седници, показао је да се
годишње изврши близу 8000 инспекцијских надзора, као и годинама уназад, иако се број
извршилаца константно смањује. С обзиром да је ситуација по том питању слична у целој
Србији, Влада Србије је усвојила трогодишњи Акциони план за запошљавање нових
инспектора, према којем би у наредним годинама било ангажовано 20 нових инспектора,
колико је утврђено да недостаје нашем Округу. Запошљавање нових инспектора и боља
опремљеност заједно са другим реформама које су већ у току, у знатној мери ће допринети
јачању инспекција, закључено је на крају рада Савета.
Седма редовна седница Савета одржана је 23. децембра 2019. године у седишту
Округа која је уједно била и последња у текућој години. Поред редовних чланова Савета
седници је присуствовао и државни секретар у Министарству државне управе и локалне
самоуправе Зоран Касаловић. На седници су сумирани резултати рада Савета у текућој
години у циљу сагледавања постојећих капацитета Округа и могућности успостављања
боље и ефикасније сарадње, како са локалним самоуправама, тако и са осталим управним
окрузима и надлежним министарствима. Разговор се водио и о предстојећим активностима
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и нацрту Предлога годишњег плана рада Савета Средњобанатског управног округа за
2020. годину.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА У 2019. ГОДИНИ
Осим редовних седница Савета Средњобанатског управног округа и редовних
колегијума са руководиоцима републичких и покрајинских инспекција, начелница
Средњобанатског управног округа обављала је и низ других активности које су се највише
односиле на одржавање радних састанака, учествовање и присуствовање разним
догађајима, јавним расправама, састанцима, трибинама и другим скуповима.
У Округу је организовано преко 20 радних састанака са представницима надлежних
служби локалних самоуправа, разних институција, државних органа и организација, од
локалног до републичког нивоа, образовних и здравствених установа, удружења и других
институција и асоцијација.
На почетку 2019. године одржан је састанак са начелницима јединица локалних
самоуправа са подручја Округа којима су пренете појединости из извештаја Министарства
државне управе и локалне самоуправе о стању на реализацији одређених пројекта као и
предлозима и смерницама за њихову имплементацију, посебно о реализацији владиног
пројекта ``Ажурирање адресног регистра``.
У току године одржано је неколико радних састанака са ветеринарском инспекцијом и
осталим одговорним субјектима због повећаног ризика од појаве, преношења и ширења
заразне болести Афричке куге свиња из заражених подручја у суседној Румунији на
пограничне општине Средњобанатског управног округа, у циљу праћења и предузимања
превентивних мера. Иста тема је била и предмет разговора на састанку начелника сва три
банатска управна округа на којем су размењене информације о стању и превентивним
мерама које су до тада предузете у локалним самоуправама ова три округа ради
спречавања уношења, појаве, откривања, ширења и сузбијања Афричке куге свиња.
Такође, 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.
Заједно са начелницима других управних округа, начелница је присуствовала састанку
са министром државне управе и локалне самоуправе Бранком Ружићем, одржаним у
Пожаревцу, седишту Браничевског УО, ради упознавања са мерама реформе јавне управе
чије спровођење је у току и подразумева низ актуелности у раду локалних самоуправа које
као сервис треба да функционишу у корист свих грађана. Састанци са начелницима
управних округа који се одржавју као Координација управних округа одржани су ове
године у Колубарском, Западнобачком, Јужнобанатском и Севернобанатском управном
округу и свима њима је присуствовала и учествовала у раду и начелница Средњобанатског
управног округа.
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Напомињемо да је начелница почетком године учествовала на презентацијама јавних
позива Националне службе за запошљавање, Филијала у Зрењанину, у свим локалним
самоуправама Округа, где су посебно промовисани јавни позиви и конкурси за
запошљавање теже запошљивих категорија становништва, особа до тридесет година
старости и особа са инвалидитетом.
Осим наведеног, начелница је присуствовала пријемима које је градоначелник Зрењанина
у току године организовао за амбасадоре Белорусије, Руске Федерације и Белгије а такође
и пријемима који су организовани у амбасадама Руске Федерације, Француске и
Белорусије у Србији. Такође је била присутна и приликом посете Зрењанину министра
рада Зорана Ђорђевића, министра унутрашњих послова Небојше Стефановића,
председника покрајинске владе Игора Мировића и председника Владе Републике Српске
Радована Вишковића.
Активности начелнице везане су и за присуствовање многим скуповима у организацији
републичких и покрајинских органа као и другим догађајума на које је позивана. Такође је
учествовала и обележавању свих важних историјских догађаја током године, како у
Зрењанину тако и у другим местима у Србији. У склопу наведеног истичемо и добру
сарадњу са Војском Србије, Командом за развој Банатске бригаде у Зрењанину и
обостраним учешћем у обележавању значајних годишњица и датума.
У локалним самоуправама Средњобанатског управног округа начелница је
присуствовала и другим важним дешавањима и скуповима као што су:
- Оснивање Канцеларије за младе у Сечњу,
- Сајам запошљавања и промоција пројеката ``Коцка људских права`` и ``Изабери своју
будућност``у Житишту,
- Манифестација ``Европско село`` у Зрењанину
И 2019. године, трећи пут по реду, начелница је организовала свечани пријем за ђаке
свих основних и средњих школа са подручја Средњобанатског управног округа који су
освојили једно од прва три места на републичким такмичењима која се одржавају по
календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ове године награде, које
је припремио Округ, примило је укупно 177 ученика и 107 наставника и професора ментора.
Једна од активности начелнице била је и сарадња са Канцеларијом за људска и
мањинска права и интервју експерткиње за управљање људским ресурсима Министарства
државне управе и локалне самоуправе са начелницом Округа у оквиру пројекта ``Подршка
афирмативним мерама за запошљавање припадника националних мањина у јавној
управи``.
У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе организована је
посета министра Бранка Ружића Средњобанатском управном округу. Том приликом је
начелница Округа одржала презентацију којом је представила основне карактеристике и
потенцијале Средњобанатског управног округа, након чега је одржана заједничка седница
министра Ружића и његових најближих сарадника са начелницима свих управних округа и
члановима Координационе комисије за инспекцијски надзор. На седници је првенствено
разматран трогодишњи Акциони план за запошљавање инспектора и указано на проблеме
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у функционисању инспекција који би се непосредном међусобном комуникацијом
решавали на време и на задовољавајући начин.
У склопу међународне кампање ``16 дана активизма у борби против насиља`` начелница
је и ове године у више активности учествовала у њеном обележавању. У сарадњи са
Покрајинским заштитником грађана и Покрајинским секретаријатом за социјалну
политику, демографију и равноправност у седишту Округа организован је и одржан
Округли сто на тему ``Координација и сарадња – кључ у борби против насиља`` на којем
је интерактивним учешћем свих релевантних субјеката сагледана тренутна ситуација и
стање у борби против насиља у породици и партнерским односима, размењена искуства и
још једном промовисан ``Зрењанински модел``борбе против породичног насиља.
У циљу промоције рада инспекција и значаја сарадње и партнерских односа,
Средњобанатски управни округ заједно са Регионалном привредном комором у Зрењанину
почетком децембра је организовао скуп посвећен привредницима и послодавцима на тему
``Примена законских аката из области безбедности и здравља на раду`` на којем су
инспектори Инспекције рада у Зрењанину извели свеобухватну презентацију о повредама
на раду, броју, врстама, узроцима и ризицима повреда и инспекцијским надзорима, а у
оквиру кампање Министарства ``Безбедан рад – здрава будућност``.
На крају године начелница Округа је уприличила свечани пријем за представнике
локалних самоуправа, правосуђа, здравствених и просветних установа, медија и других
институција и организација са којима су службе Средњобанатског управнох округа
сарађивале.
У редовне активности начелнице Округа бележимо и контакте и сарадњу са грађанима
и пријем странака а посебно сарадњу са представницима медија који су током године
пратили активности Округа.
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 2019. године било укупно 5 (пет), укључујући и свечану седницу Штаба
поводом обележавања 1. марта, Међународног дана цивилне заштите.
На седницама Окружног штаба разматрано је 15 тачака дневног реда и усвојено 18
закључака којима су реализоване планске активности из Програма рада Окружног штаба за
2019. годину као и све наредбе, закључци и препоруке Републичког штаба за ванредне
ситуације, као наложене обавезе Окружног штаба, док су сви закључци и препоруке од
стране Окружног штаба донети у складу са важећим законским прописима.
Сарадања са другим органима и службама
У току 2019. године начелница је путем учествовањем у раду Координације начелника
управних округа остваривала редовне контакте и сарадњу са начелницима других
управних округа и Министарством државне управе и локалне самоуправе одн. министром
Бранком Ружићем и појединим државним секретарима у циљу боље сарадње и могућности
решавања заједничких проблема у функционисању управних округа. Сарадња са
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре настављена је и ове године,
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како у погледу континуираног праћења спровођења Закона о озакоњењу објеката и слања
недељних и месечних извештаја, тако и новог захтева о праћењу реализације започетих
пројеката путне инфраструктуре у локалним самоуправама Средњобанатског управног
округа и достављања Министарству обједињених извештаја.
Контакти су остварени и са другим органима, установама и организацијама надлежним
за подручје Средњобанатског управног округа и посебно са свим локалним самоуправама
са подручја Округа. Континуирано добра сарадња остварена је и са Полицијском управом
у Зрењанину и Одељењем за ванредне ситуације МУП-а у Зрењанину.
Такође истичемо и добру комуникацију начелнице Округа са представницима медија,
који су одговорно пратили догађаје и коректно информисали јавност о активностима
Округа. Везано за представљање и транспаретност рада Округа урађена је нова званична
Веб презентација Средњобанатског управног округа са бољим могућностима приступа и
претраживања, као и Билтен у штампаном издању са основним подацима и потенцијалима
свих јединица локалних самоуправа у Округу.
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 добра је и у одређеној мери се остварује двосмерна комуникација, док је сарадња
са окружним подручним јединицама одн. руководиоцима инспекција и инспекторима у
самом Округу врло добра, коректна и конструктивна. Начелници и шефови инспекција
редовно долазе на заједничке састанке са начелницом Округа, активно учествују у раду и
редовно достављају извештаје о реализацији планова својих активности, предлажу и
сугеришу решења за побољшање функционисања и обезбеђивања бољих услова рада.
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 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 2019. ГОДИНИ

1.

Број заказаних редовних седница

7

2.

Број одржаних редовних седница

7

3.

Број одржаних ванредних седница

0

4.

Број отказаних седница

0

5.

Број одржаних редовних седница са кворумом

7

6.

Број одржаних редовних седница без кворума

0

7.

Број обрађених тачака дневног реда – укупно

20

8.

Број донетих закључака – укупно

14

9.

Број учесника на седницама- укупно

70
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