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ЗА 2020. ГОДИНУ

Суботица, јануар 2021. године

Сходно Инструкцијама за рад Стручних служби управних округа,
обавештавамо Вас о следећем:
1. - ОПШТИ ПОДАЦИ :
1.1. Управни округ је подручни центар државне управе који
обухвата подручне јединице свих органа државне управе, које су
образоване за његово подручје.
Уредбом о управним окрузима („Службени гласник РС“, број
15/2006), члан 12. став 1. тачка 1. образован је Севернобачки управни
округ за територије општина Мали Иђош и Бачка Топола и територију
града Суботица, са седиштем у Суботици.
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 којом
руководи шеф Одсека.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Севернобачког управног округа у Округу је
систематизовано седам (7) радних места, по следећем:
Једно радно место функционер

1

(начелник Управног округа)

Једно радно место у звању саветника

1

(један државни службеник)

Једно радно место у звању сарадника

1

(један државни службеник)

Два радна места у звању референта

2

(два државна службеника)

Једно радно место прве врсте
намештеника

1

(један намештеник)

Једно радно место четврте врсте
намештеника

1

(један намештеник).

1.2. Севернобачки управни округ редовно обавља послове који
се односе на рад са подручним јединицама министарства, који су
одређени законским прописима и Уредбом.

Број окружних подручних јединица, број запослених у истим, као
и број предмета које је Стручна служба обрадила у извештајном
периоду:
1. МИНИСТАРСТВО
ВОДОПРИВРЕДЕ
Ветеринарска инспекција

ПОЉОПРИВРЕДЕ,

Број запослених
7

Пољопривредна инспекција Број запослених
за контролу подстицајних
средстава у пољопривреди и
сточарству

1

ШУМАРСТВА

Број предмета
4.246

Број предмета

0

Број запослених
1

Број предмета
126

Фитосанитарна инспекција
Број запослених
за безбедност хране
1

Број предмета
0

Фитосанитарна инспекција

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Здравствена инспекција

Број запослених
0

Број предмета
0

3. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Инспекција рада

Број запослених
4

Број предмета
411

И

4. МИНИСТАРСТВО
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Тржишна инспекција

ТРГОВИНЕ,

ТУРИЗМА

Број запослених
5

Туристичка инспекција

Број запослених
4

И

Број предмета
415
Број предмета
433

5. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број запослених
Покрајински инспектор за
заштиту животне средине
– Одељење за контролу
индустријских објеката
Покрајински инпектори за
заштиту животне средине
– Одељење за контролу
заштите природе и рибљег
фонда, Подручна једница
Суботица

1

Број предмета

0

3
0

6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Сектор
за
санитарни
надзор и јавно здравље, Број запослених
Одељење за санитарну
инспекцију Суботица
5

Број предмета

5.395

7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Сектор за шумарство
Шумарски и ловни
инспектор

Број запослених
1

Број предмета
0

8. МИНИСТАРСТВО
РАЗВОЈА

ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ

И

ТЕХНОЛОШКОГ

Просветни саветници

Број запослених
2

Број предмета
0

СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број предмета

Севернобачки управни округ

7

УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА:

33

11.059

У периоду од 01. јануара 2020. до 31. децембара 2020. године у
Стручној служби Севернобачког управног округа обрађено је укупно:
11.059 предмета.
У циљу квалитетног и ефикасног обављања послова из делокруга
Округа и у 2020. години ангажован је стручни правни субјект за
послове одржавања и редовног ажурирања веб-странице Округа, у
складу са Смерницама Управе за дигиталну агенду.
Почетком 2019. године почео је да се примењује посебно
сачињен софтвер за писарницу којим се врши евиденција и архивирање
предмета. Инспекцијске службе су после пробног периода усвојиле
нови начин рада и ажурно су вршиле скенирање и обраду свих
докумената насталих у инспекцијским надзорима. Током 2020. године
због пандемије заразне болести Covid-19 није изврешено излучивање
регистратурског материјала и нису архивирани предмети из 2020.
године. Заостали део посла обавиће се у току 2021. године.
2. - ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
Планиране активности Стручне службе, као и оне које су
условљене радом инспекцијских органа, а представљају послове
пратећег карактера (материјално финансијски послови, правни, пратећи
послови) су у потпуности извршене. Такође су испуњене све обавезе

везане за достављање кварталних, полугодишњих и годишњих
извештаја.
Током 2020. године за њихов несметан рад инспекцијских
служби Округ је обезбедио сервисирање службених возила, као и
паркинг места испред зграде Округа.
Опремљеност средствима за рад подигнута је на виши ниво
набавком две климе, две славине за брзо загревање воде, четири
штампача, једне камере за улазни ходник, једног лап топа, пет
озонилатора, два бежична телефона и четири кварцне пећи.
Све набавке добара и услуга које су вршене биле су испод
500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара, те није
било потребе за спровођењем поступака јавних набавки мале
вредности.
Током 2020. године остварен је висок ниво координације са
другим државним органима, организацијама и установама, локалним
самоуправама и припадајућим инспекцијским службама, а све у служби
борбе против ширења заразне болести вируса Covid-19.
Током 2020. године начелник округа је активно учествовао у
раду Радне групе за сарадњу са окрузима и координацију
инспекцијског надзора у АП Војводини.
У складу са законским обавезама У Севернобачком управном
округу усвојена је допуна Акта о прецени ризика, План посебних мера
мера и Упуство о организацији рада Севернобачког управног округа у
циљу спречавања појаве и ширења епидемије заразне болести.
Набављена су сва потребна дезинфекциона средства, бесконтактни
топломери, визири, маске и рукавице, постављене дезобаријере, као и
шалтери – баријере за рад са странкама, истакнута упуства и све
потребне информације како би се испоштовале све могуће мере
спречавања заразе запослених у Стручној служби Округа и
инспекцијским службама.
3. – ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
Радни циљеви за 2020. годину утврђени су у законском року за
све државне службенике. Четири државна службеника испунила су
утврђене циљеве за 2020. годину. У прописаном року текуће године
године саставиће се извештаји о вредновању радне успешности,
обавити завршни разговор оцењивача и сваког службеника појединачно
и донети решења у којима ће се утврдити коначна оцена за 2020.
годину.

4. - ОДНОС СА ОКРУЖНИМ ПОДРУЧНИМ ЈЕДИНИЦАМА:
Са окружним подручним јединицама надлежних министарстава
Округ константно остварује добре односе. Сходно Инструкцијама,
начелник Управног округа је, поготово у условима који су обележили
протеклу 2020. годину, са руководиоцима инспекцијских служби
одржавао готово свакодневне контакте на начине како је то прописано
мерама за сузбијање ширења вируса. Проблема у раду подручних
јединица нема, а Стручна служба управног округа, у складу са својим
могућностима, ангажовано ради на отклањању свих евентуалних
текућих проблема у функционисању истих.
Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима,
начелник Округа надлежан је да усклађује, прати и контролише рад
окружних подручних јединица, али ни Закон нити Уредба нису
предвидели конкретан поступак и начин
за реализовање ове
надлежности. Начелник Округа и надаље од стране ресорних
министарстава није обавештен о плану попуне радних места у
инспекцијским службама на подручју Округа, односно и даље нема
директног контакта начелника и ресорних министарстава.
Мишљења смо да је потребно омогућити праћење примене
директива и инструкција, као и праћење планова рада које добијају
окружне подручне јединице од надлежних министарстава у циљу
бољег и ефикаснијег функционисања државне управе.
5. - САСТАНЦИ КОЛЕГИЈУМА СА НАЧЕЛНИЦИМА
ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА И СЕДНИЦЕ САВЕТА
ОКРУГА
У току 2020. године, поред готово свакодневних контаката и
решавања актуелних, текућих проблема, одржано је укупно пет
колегијума са начелницима окружних подручних јединица.
Напомињемо да је са руководиоцима окружних подручних јединица
надлежних министарстава начелник Округа готово свакодневно био у
контакту решавајући текућу проблематику везану за борбу против
ширења заразне болести, као и да, у границама расположивих
средстава и у постојећим условима, Округ константно обезбеђује боље
услове за рад инспекцијских служби и остварује добре односе и
успешну сарадњу са истима.

У току 2020. године седнице Савета округа нису се одржавале у
виду састанака, проблеми који су настајали у раду јединица локалне
самоуправе решавали су се ван седница Савета, у зависности од
хитности и стања на терену. Сарадња са градоначелником града
Суботица, као и са председницима општина Бачка Топола и Мали
Иђош била је на задовољавајућем нивоу.
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
Драги Вучковић

