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 Сходно раније донетим Инструкцијама надлежног министарства,  
извештавамо Вас о следећем: 
 

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
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 7. образован је Сремски управни округ за територију 
општина: Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Шид, Стара Пазова и Град Сремска 
Митровица са седиштем у Сремској Митровици. 
 
 Организациона структура Сремског управног округа може се 
представити на следећи начин: 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Начелник Управног округа 

2. Шеф Одсека 

3. радно место за 
канцеларијске 

послове 

Стручна служба Сремског управног округа 

5.радно место  
административно -

техничког секретара 

 

6.радно место 
оператера -

дактилографа  

 

 
7. радно место 

возача 

 
 

 

Одсек за опште послове 
 

4.радно место за 
финансијско -
материјалне 

послове  

 



 Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Стручној служби Сремског управног округа, систематизовано је 7 
радних места са 9 извршилаца и то: 
 
-  државних службеника на положају        1 (начелник Округа) 
 
-  једно радно место у звању саветника      1 (један државни службеник) 
 
- једно радно место у звању млађег саветника   1 (један државни службеник) 
 
-  два радна места у звању референта      2 (два државна службеника) 
 
-  три радна места у IV врсти радних места 
   намештеника          4 (четири намештеника) 
 
 
 Сви државни службеници и намештеници, распоређени су на радна 
места сходно њиховим стручним спремама и радном искуству, а број истих 
у складу је са Одлуком о максималном броју запослених у органима 
државне управе,  јавним агенцијама и организацијама за обавезно 
социјално осигурање, с тим што након измена и допуна Закона о државној 
управи, а применом члана 40. став 3. истог Закона, начелник Округа није 
више државни службеник на положају, већ је од 14. новембра 2014. 
године функционер кога на четири године поставља и разрешава 
Влада на предлог министра надлежног за послове управе. 
  

1.2. Сремски управни округ редовно обавља послове који се односе 
на рад са подручним јединицама министарства, који су одређени законом и 
уредбом. 
 
 Број окружених подручних јединица, број запослених у истим и број 
предмета, које је Стручна служба обрадила током 2014. године: 
 

 

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Ветеринарска инспекција 

 

Број запослених 
 
Број предмета 
 

 20 8.912 

 

 
Пољопривредна 
инспекција 

 

Број запослених 
 

Број предмета 

 2 722 

 

 
Фитосанитарна 
инспекција 

 
Број запослених 

 
Број предмета 

 2 484 

 

 
Инспекција за заштиту 

 
Број запослених 

 
Број предмета 



животне средине 

 1 125 

 
 
2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

 
Здравствена инспекција 

 
Број запослених 

 
Број предмета 

 

 1 8 

 
 
3.МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ  
    ПОЛИТИКЕ 

 
Инспекција рада 

 
Број запослених 
 

 
Број предмета 

 9 1.766 

 
 
4. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  

 
Тржишна инспекција 

 
Број запослених 
 

 
Број предмета 

 13 1.512 

 
 
5. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ  
    ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ 

 
Санитарна инспекција 

 
Број запослених 

 
Број предмета 

 

 6 2.586 

 
 
6. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 
Управна инспекција   

 
Број запослених 

 
Број предмета 

 

 1 46 

 
 
7.СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 
Сремски управни округ 

 
 

 
Број предмета 

 

  161 

 
 

 
 

 

УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА:                      16.322 

 



 У периоду 01. јануар 2014. до 31. децембара 2014. године у Стручној 
служби Сремског управног округа обрађено је укупно: 16.322 предмета, од 
ког броја је закључно са 31. децембром 2014. године архивирано 15.531 
предмет, а неархивиран је остао 791 предмет.  
  
 
 2.1. АКТИВНОСТИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 
 
 Протекле 2014. године у Сремском управном округу обављали су се 
текући послови. Редовно су одржаване седнице колегијума, које се сходно 
договору одржавају једанпут месечно, али је у 2014. години одржано 19. 
седница колегијума, како због проглашења ванредне ситуације на 
територији Сремског округа, тако и због других околности. 
 У извештајном периоду начелник Округа уз логистичку подршку 
запослених у Стручној служби, одржао је низ састанака од којих значајну 
пажњу завређују састанак са судијама за прекршаје и инспекцијским 
службама Сремског управног округа, на којем су разматрана питања 
међусобне сарадње и могућност подизања исте на још већи ниво. Одржан 
је састанак са председницима судова Основних, Окружног и Привредног 
суда, у циљу успостављања квалитетне и добре комуникације и сарадње, 
без повреде независности суда.  
 Због проглашења ванредне ситуације на територији државе у складу 
са Одлуком Владе Републике Србије од 15. 05. 2014. године, па све до 
формалног укидања ванредне ситуације, реализоване су бројне активности 
на спровођењу превентивних мера, као и оперативних мера на одбрани од 
поплаве коју је могла изазвати пре свега река Сава на територији Сремског 
округа. Предузимане су мере на одбрани од подземних вода, клизишта, 
обезбеђењу, евакуације – збрињавању, епидемиолошком надзору и 
заштити становништва, заштити материјалних средстава и уопште 
организацији живота и рада на територији Сремског округа у условима 
проглашене ванредне ситуације.  Током ванредне ситуације седнице 
колегијума одржаване су готово свакодневно. 
 Протекле године остварена је значајна сарадња и одржано је низ 
контаката са Привредном комором Срема, страним привредним коморама, 
институтима и економским одељењима амбасаде Индије. Редовни и 
значајни контакти остварени су са представницима верских заједница, 
локалним медијима, полицијском управом, војском Србије, Сектором за 
ванредне ситуације, просветним и образовним установама итд. 
 У реализацији свих поменутих активности учествовали су сви 
запослени у Сремском управном округу у складу са својом стручном 
оспособљеношћу. 
 

 3.1. ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 
 

Сходно Уредби о оцењивању државних службеника, окончан је 
циклус оцењивања  државних службеника у Стручној служби Сремског 
управног округа за 2014. годину. Поступку оцењивања, подлеже четири 
државна службеника. До краја јануара 2015. године, сачиниће се извештај о 
оцењивању за сваког државног службеника, обавити разговор оцењивача и 
сваког државног службеника појединачно и донети решења којима ће се 
утврдити коначна оцена за 2014. годину. 
 



 
 4.1. ОДНОС СА ОКРУЖНИМ ПОДРУЧНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
 
 Начелник Округа сагласно одредбама Закона о државној управи и 
одредбама Уредбе о управним окрузима усклађује и прати, контролише рад 
окружних подручних јединица, али без предвиђеног стварног начина за 
реализовање ове надлежности.  

Комуникација ресорних министарства и начелника Округа значајно је 
боља у односу на ранији период, али и даље није остварена у мери у којој 
би требала бити.  

Више пута смо се обраћали ресорним министарствима за попуну 
одређених радних места, сматрајући неопходним да подручје Сремског 
округа као изразито пољопривредно подручје има пољопривредног 
инспектора за безбедност хране, као и инспектора за пољопривредно 
земљиште. Сремски округ већ неколико година уназад нема туристичког 
инспектора и велики број угоститељских објеката послује без икакве 
контроле. Такође, Сремски округ нема ни здравственог инспектора, те из 
ових разлога мислимо да су и пољопривреда и здравство и туризам 
области које завређују надзор.  

Положај Округа и даље је на маргини, а оно што приоритетно треба 
променити у циљу ефикаснијег рада и рационалнијег трошења средстава је 
начин финансирања Округа и окружних подручних јединица.  Средства која 
се односе на сталне трошкове (струја, грејање, телефон итд), требало би 
планирати на нивоу Округа, како не би долазили у ситуацију да поједина 
министарства за своје инспекцијске службе не плаћају сталне трошкове, те 
да инспектори немају грејање, да им се искључује струја, вода, телефони.   

Потребно је омогућити праћење примене директива и инструкција, 
као и праћење планова рада које добијају окружне подручне јединице од 
надлежних министарстава, а у циљу бољег и ефикасније функционисања 
државне управе.  

По свим другим питањима сарадња Сремског управног округа и 
окружних подручних јединица је квалитетна и обострано коректна. Сви 
послови везани за пријем, обраду предмета, експедицију поште, 
архивирање и др. обављају се редовно и без проблема.  
 
 
 2.1. ИЗВЕШТАЈ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 
 
 Током 2014. године одржано је 10. седница Савета Сремског 
управног округа на којима су разматрана бројна  питања међу којима су 
најзначајнија: 

- Организовање помоћи Косову и Метохији, 
- Противградна заштита – задаци и мере на подручју Сремског 

округа, 
- Регионални систем водоснабдевања – Источни Срем, 
- Информације инспекцијских служби о најактуелнијим појавама на 

територији Сремског округа, 
- Мрежа државних путева, 
- Информација Школске управе за Сремски и Јужно-бачки округ о 

упису ученика у школску 2014/2015.годину, 
- Национални план запошљавања и локални Савети за 

запошљавање. 



 
За време ванредне ситуације у периоду мај – јун 2014. године, 

одржане су 2. ванредне седнице Савета Сремског управног округа, којима 
су поред чланова Окружног штаба за ВС присуствовали и представници 
Института „Јарослав Черни“, представници Сектора за ВС, Одсека за 
управљање ризиком и др. 

Седници Савета Сремског управног округа, која је одржана 
17.10.2014.године, присуствовала је потпредседник Владе и Министар за 
државну управу и локалну самоуправу Др Кори Удовички са сарадницима. 
На седници су разматране законодавне активности министарства у 
наредном средњорочном периоду, ограничавање запошљавања код 
корисника јавних средстава, финансирање и расподела средстава из 
Буџета, стратешко планирање, програмско буџетирање локалних 
самоуправа и др.  

X-тој седници Савета одржаној 20.12.2014. године, присуствовала је 
Др Снежана Богосављевић – Бошковић, Министар пољопривреде и заштите 
животне средине са сарадницима. На седници Савета разговарало се о 
актуелној аграрној политици која мора бити усмерена на извоз, како за ЕУ, 
тако и за Руску федерацију, о регионалној депонији, о регионалном 
наводњавању, производњи дувана, пољопривредној производњи итд.  

Седнице Савета и даље карактерише најчешће недолазак 
градоначелника и предсендика општина, већ њихових заменика или 
помоћника, па би у том смислу требало размишљати о измени Уредбе о 
начину рада Савета рада Управног округа. 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И  
САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 
 

Број предмета обрађених у Стручној 
служби Сремског управног округа 

 
16.322 

 

 
Број одржаних седница колегијума 

 
19 
 

 
Број одржаних седница Савета  

 
10 
 

 
 
 

 
 
 
  
            
               НАЧЕЛНИК, 
         Илија Милиновић 
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МИНИСТАРСТВО  ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
 
 

                                                                                          Б Е О Г Р А Д 
   Бирчанинова бр.6. 

 
 

 
 
 Веза Ваш број:021-02-312/2014-04 
 
 У  прилогу дописа, достављамо Вам годишњи Извештај о раду 

Стручне службе и Савета Сремског управног округа за 2014. годину. 

 

 
С поштовањем, 

 
 
 
         
                  НАЧЕЛНИК  
             Илија Милиновић 
 
 
 
 
 
 
 


