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1. - ОПШТИ ПОДАЦИ :

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 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:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,TРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Одељење тржишне инспекције Суботица (8 извршилаца) - број предмета: 856
- Сектор пољопривредне инспекције - Одељење за вино, ракију алкохолна и
безалкохолна пића и органску производњу (1 извршилац) - број предмета: 416
- Управа за заштиту биља - Фитосанитарна инспекција - Одсек Нови Сад
(1 извршилац) - број предмета: 148
-Управа за ветерину – Одсек ветеринарске инспекције за СБУО (10 извршилаца)
- број предмета: 3.921
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство шумарски и ловни инспектор (1 извршилац) - број предмета: 7

2. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Нови Сад
Туристичка инспекција Суботица (4 извршиоца) - број предмета: 916
3. МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Одсек инспекције рада СБУО Суботица (5 извршилаца) - број предмета:986
4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Републичка здравствена инспекција- Сектор за здравствену инспекцију – Одсек
у Новом Саду - (1 извршилац) - број предмета: 229
5. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Сектор за санитарни надзор и превентивну медицинску делатност
Одељење Нови Сад – Одсек Суботица (7 извршилаца)-број предмета: 2.740
6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
СРЕДИНЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

Покрајински инспектор за заштиту животне средине-Сектор за инспекцијске
послове - област индустрије (1 извршилац) - број предмета: 0
Покрајински инспектори за заштиту животне средине у области заштите и
коришћења природних добара и ресурса (3 извршиоца) - број предмета: 0
Покрајински инспектори за заштиту животне средине у области рибарства
(2 извршиоца) - број предмета: 0
7. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Школска управа Сомбор - Просветни саветник (1 извршилац) - број
предмета: 0
У периоду од 01.01.2011. до 31.12.20011. године Стручна служба округа обрадила
је укупно 10.262 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:
Узимајући у обзир ограничења наведена у Упутству за припрему буџета за
2011. годину, тј. одредбе по којима је расходе и издатке за 2011. годину требало
планирати искључиво на нивоу расхода и издатака у 2010. години, Округ за
претходну годину није планирао додатне активности у смислу активности везаних
за адаптацију и довођење пословних просторија у стање адекватне
функционалности, адаптације и повећања површине просторије за одлагање
архивске грађе, молерских радова, замене подних облога, решавања проблема
прокишњавања кровова и куповине канцеларијског намештаја, на којима је
инсистирао уназад пар година и које су заиста неопходне, а све у циљу поштовања
принципа рационализације трошкова у складу са политиком Владе усмереном на
превазилажење последица светске економске кризе у Републици Србији.
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 иснпекцијских служби.
3. – ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА:
Радни циљеви за 2011. годину утврђени су у законском року, крајем
децембра 2010. године за све државне службенике. Четири државна службеника
испунила су утврђене циљеве за 2011. годину и оцењени су за сва четири квартала
оценом «истиче се». До краја јануара 2012. године саставиће се Извештај о
оцењивању, обавити разговор оцењивача и сваког службеника појединачно и
донети решења у којима ће се утврдити коначна оцена за 2011. годину.
4. - ОДНОС СА ОКРУЖНИМ ПОДРУЧНИМ ЈЕДИНИЦАМА:
Са окружним подручним јединицама надлежних министарстава Округ
остварује константно добре односе. Сходно Инструкцијама Министарства за
људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, начелник
Управног округ,а поред готово свакодневних контаката, једном месечно одржава
састанке са руководиоцима инспекцијских служби, са којих доставља извештаје
надлежним министарствима. И по самим записницима са састанака видљиво је да
озбиљнијих проблема у раду подручних јединица нема, као 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
Ержебет Киш

