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МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УПРАВНОГ ОКРУГА
Сходно Инструкцији за рад стручних служби управних округа издатој од стране
Министарства за државну управу и локалну самоуправу, обавештавамо Вас о следећем:
1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ :
Организациона структура Округа може се представити на следећи начин: за
стручну и техничку потпору начелнику округа постоји Стручна служба Округа којом
руководи начелник, а у оквиру исте ужа унутрашња јединица – Одсек за опште
послове.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
систематизовано је осам (8) радних места на које је распоређено шест државних
службеника и два намештеника: један државни службеник на V групи положаја, један
државни службеник у звању саветника, један државни службеник у звању сарадника,
два државна службеника у звању референта и три намештеника IV врсте радних места.
За ефикасно обављање послова који спадају у делокруг Округа, садашњи број
запослених је довољан.
1.2. Број окружних подручних јединица, број запослених у истим, као и број
предмета које је Стручна служба обрадила у извештајном периоду:
1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
Одељење тржишне инспекције (11 извршилаца)

- број предмета: 1.733

2. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Одељење туристичке инспекције (4 извршиоца)

- број предмета: 804

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
I Генерални инспекторат пољопривреде, шумарства и водопривреде:
1. Пољопривредна инспекција (3 извршиоца)
- број предмета: 834
2. Фитосанитарна инспекција (2 извршиоца)
- број предмета: 267
II Управа за шуме (1 извршилац)

- број предмета: 98

III Управа за ветерину Одељење ветеринарске инспекције (10 извршилаца)
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- број предмета: 3074

4. МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Инспекција рада (5 извршилаца)

- број предмета: 1.147

5. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Здравствени инспектор

(1 извршилац)

- број предмета: 246

6. МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Сектор за контролу и надзор (6 извршилаца)

- број предмета: 545

7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Сектор за санитарни надзор (7 извршилаца)

- број предмета: 2.877

8. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (1 извршилац)
- број предмета: 0
9. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Школска управа Сомбор (2 извршиоца)
10. СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

- број предмета: 0
- број предмета: 27

У периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009. године Стручна служба округа
обрадила је 11.648 предмета.
1.3. По питању материјалне опремљености Стручне службе, сматрамо да
постоји проблем застарелости дела компјутерске опреме са припадајућим периферним
јединицама, као и проблем легализације дела софтвера.
2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
Због смањења износа буџетских средстава није дошло до реализације планова
везаних за адаптацију и довођење пословних просторија, које користи стручна служба
Округа и инспекцијске службе надлежних министарстава, у стање адекватне
функционалности, као ни до осавремењивања техничке опреме и набавке неопходних
адекватних и савремених програма. Планирана је адаптација и повећање површине
просторије за одлагање архивске грађе, молерски радови, замена подних облога,
решавање проблема прокишњавања кровова и замена неисправних набавка клима
уређаја, као и куповина канцеларијског намештаја, који већином потиче још из
шездесетих година прошлог века.
Планиранo је и остварено задржавање високог нивоа координације са другим
државним органима и подручним јединицама, што је и учињено организовањем
састанака са општинским органима за прекршаје, надлежним тужилаштвима и
Полицијском управом Суботице.
Планирано је и остварено одржавање постигнутог високог нивоа сарадње са
локалним самоуправама и припадајућим инспекцијским службама, што је такође
успешно реализовано кроз седнице Савета округа и директним контактима са
руководиоцима општинских инспекцијских служби.
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3. ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА:
Радни циљеви за 2009. годину утврђени су у законском року, крајем децембра
2008. године за све државне службенике. Четири државна службеника испунила су
утврђене циљеве за 2009. годину и оцењени оценом «истиче се» за сва четири квартала.
До краја јануара 2010. године саставиће се Извештај о оцењивању за сваког државног
службеника, обавити разговор оцењивача и сваког службеника појединачно и донети
решења у којима ће се утврдити коначна оцена за 2009. годину.
4. ОДНОС СА ОКРУЖНИМ ПОДРУЧНИМ ЈЕДИНИЦАМА:
Са окружним подручним јединицама надлежних министарстава Округ остварује
константно добре односе и значајнијих проблема у том делу рада Стручне службе није
било. Сходно допису Министарства за државну управу и локалну самоуправу, поред
уобичајених контаката са подручним јединицама, једном месечно начелник Управног
округа одржава састанке са руководиоцима истих, са којих доставља извештаје
одговарајућим руководиоцима инспекцијских служби и у министарствима. И по самим
записницима са састанака видљиво је да озбиљнијих проблема у раду подручних
јединица нема и да Стручна служба управног округа у складу са својим могућностима
ангажовано ради на отклањању свих евентуалних проблема у функционисању истих.
Уколико постоји потреба да вас додатно информишемо о раду Севернобачког
управног округа, остајемо у обавези да, по основу Вашег захтева, то и учинимо.

С поштовањем,

Начелник
Севернобачког управног округа
Зоран Прћић
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