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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 од 12.03.2007.
године, обавештавамо Вас о следећем:
1.1. 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 постоји ужа
унутрашња јединица – Одсек за опште послове. У стручној служби запослено је
на време пет државних службеника и три 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 није довољан. У прилог томе наводимо следеће: општинска управа
града Суботица, чије просторије користи Севернобачки управни округ, смањила
је број запослених, те је округ остао ускраћен за запослене на одржавању
хигијене просторија, што је резултирало ангажовањем две раднице које
поменуте послове обављају већ 3,5 године и то по уговору о делу, што током
године представља значајну ставку у расходима Округа.
Напомињемо да пословне просторије које користи Стручна служба
Округа, као и инспектори у окружним подручним јединицама, са санитарним
чворовима, ходницима и степеништима, заузимају више од 1.000 м2 простора.
Из свега наведеног, намеће се закључак да се јавља неопходност
запошљавања две раднице за обављање поменутих послова.
1.2. Број предмета које је Стручна служба обрадила у извештајном
периоду:
1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
Одељење тржишне инспекције

- 1.391 предмета

2. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Одељење туристичке инспекције

- 2.018 предмета

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Сектор инспекцијског надзора

- 1.133 предмета

Фитосанитарна инспекција Управе за заштиту биља
Одељење ветеринарске инспекције

- 901 предметa
- 3.078 предмета

Шумарска инспекција

- 135 предмета
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4. МИНИСТАРСТВО ЗА РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Инспекција рада за радне односе и укупно
Инспекција рада за здравље и безбедност на раду

- 1.277 предмета

5. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Здравствени инспектор

- 234 предмета

6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Сектор за санитарни надзор

- 3.131 предметa

7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
Покрајински инспектор за заштиту животне средине и одрживи развој
- XXX предметa
8. МИНИСТАРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор за контролу и надзор

- 546 предмета

9. СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

- 22 предмета

У периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године Стручна служба округа
обрадила је 13. 866 предмета.
1.3. По питању материјалне опремљености Стручне службе сматрамо да
је иста у неком делу добро опремљена, међутим постоји и проблем
застарелости дела компјутерске опреме са припадајућим периферним
јединицама, као и проблем легализације дела софтвера.
2. У извештајном периоду извршено је пресељење пограничне
инспекцијске службе и обезбеђење услова за рад истих, што је учињено у
задатим роковима. Планиранo је 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 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.
3. Радни циљеви за 2009. годину утврђени су у законском року, крајем
децембра 2008. године за све државне службенике. Сви државни службеници
су испунили утврђене циљеве за 2008. годину и оцењени оценом за сва четири
квартала. До краја јануара 2009. године саставиће се Извештај о оцењивању за
сваког државног службеника, обавити разговор оцењивача и сваког државног
службеника појединачно и донети коначна решења у којима ће се утврдити
коначна оцена за 2008. годину.
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4. 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.

С поштовањем,

Начелник
Севернобачког управног округа
Зоран Прћић
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