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   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

 

Извештај о раду стручне службе  

Јужнобачког управног округа за 2012. годину 

 

 

 

I део    Општи подаци 

 

  На основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, 

а у складу са одредбама Закона о одређивању максималног броја запослених у 

републичкој администрацији  и Одлуке о максималном броју запослених у органима 

државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, 

као посебних закона који уређују државну управу и положај државних службеника, те 

Правилником Стручна служба Јужнобачког управног округа има предвиђено 18 

извршилаца на 13 радних места и то:  

 

1. начелник округа (1 извршилац - положај),  

2. административно технички секретар (1 извршилац - намештеник),  

3. возач (1 извршилац - намештеник),  

4. шеф одсека(1извршилац - саветник),  

5. општи и правни послови (2 извршиоца - саветник),  

6. финансијско материјални послови (1извршилац - саветник),  

7. радно место за статистичко аналитичке послове (1извршилац - саветник),  

8. књиговођа (1 извршилац- референт),  

9. радно место за канцеларијске послове (5 извршиоца - референата),  

10. радно место за пријем и отпремање поште (1 извршилац- референт), 

11. радно место за евиденционе послове (1 извршилац- референт)  

12. економ (1 извршилац - намештеник),  

13. курир (1 извршилац - намештеник),   

 

Од укупног броја радних места са систематизованих 18 извршилаца, на 

неодређено време нису попуњена следећа радна места: 

• радно место за опште и правне послове (1 извршилац) и  

• радно место за канцеларијске послове ( 1 извршилац), 

за која очекујемо да ћемо попунити у складу са потребама посла, чим буде усвојен 

кадровски план за 2013. од стране Службе за управљање кадровима. 
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Квалификациона структура запослених 

 

1. висока стручна спрема 5 31,25 % 

2. средња стручна спрема 11 68,75% 

 

 
 

Однос жена и мушкараца у стручној служби 

 
1. Запослених жена 7 43,75 % 

2. Запослених мушкараца 9 56,25 % 

 

 

 
 

 

 Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину обезбеђена су средства за 

плате свих систематизованих радних места. 

 

 

У 2012. години Јужнобачки управни округ је на основу расположивих буџетских 

средстава прибавио за потребе стручне службе 2 рачунара. На тај начин покушавамо да 

обновимо опрему, јер је већина опреме (рачунари, монитори, штампачи и поготово 

фотокопири) прилично стара и дотрајала. 
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II део  Радни циљеви запослених и оцењивање 

 

Радни циљеви су постављени за сваког запосленог државног службеника и 

предуслови неопходни за постизање радних циљева су били обезбеђени током периода 

посматрања.  Недостатак финансијских средстава у буџету представља проблем за 

усавршавање државних службеника и намештеника, као и за стицање нових вештина 

које би свакако биле значајне за развој људских капацитета. 

Постављени циљеви се углавном нису мењали. У тренутку израде овог 

извештаја  у току је комплетирање Протокола праћења резултата рада и припрема 

Извештаја о оцењивању. По Календару активности током периода оцењивања, након 

завршетка напред наведених активности и разговора о оценама са сваким државним 

службеником, сумираће се подаци и тек након тога можемо приказати и доставити 

податке о извршеном оцењивању запослених. Израда аналитичког извештаја о 

оцењивању и његово достављање СУК-у врши се у фебруару 2013. године. 

 

IV део  Однос са окружним подручним једниницама 

 
У Јужнобачком управном округу 11 министарства има своје подручне јединице 

и то: Здравствена инспекција Министарства здравља, Туристичка инспекција 

Министарства финансија и привреде, Управна инспекција Министарства правде и 

државне управе, Инспекција заштите животне средине Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине, Ветеринарска инспекција Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Пољопривредна инспекција Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Фитосанитарна инспекција Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде,  Тржишна инспекција Министарства 

спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Инспекција за заштиту вода од 

загађивања и рибарство Министарства природних ресурса, рударства и просторног 

планирања, Инспекција рада Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и 

Школска управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Тренутно је 

укупно запослено 109 инспектора.  
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Сарадња са подручним једницама је углавном добра. Инспектори су задовољни 

радном писарнице и ажурношћу евиденције и обраде њихових предмета. Такође, 

сарадња стручне службе округа и инспектора подручних једница је добра. Проблеми 

који се јављају, везани су за недостатак буџетских средстава за набавку канцеларијског 

материјала за потребе рада инспекција. Исто тако, од следеће године суочени смо са 

плаћањем текућих трошкова за простор који користимо, а за то немамо планирана 

средства. Влада Војводине, у чијем смо простору, захтева да и округ и министарства 

плаћају ове трошкове, а у складу са чланом 16. Закона о буџету за 2013. годину, тако да 

смо тражили додатна средства из текуће буџетске резерве за део који се односи на 

округ. Министарства ће за 2013. годину сносити текуће трошкове за своје подручне 

једнице, а у планирању наредног буџета захтеваћемо од Министарства финансија 

средства да све трошкове покрива округ. 

 

Колегијуме са руководиоцима подручних јединица министарстава предходна 

начелница није одржавала. Од мог ступања на дужност 28.11.2012.године одржан је 

један колегијум на коме смо се упознали и којом приликом сам добио информације о 

стању у подручним јединицама, проблеме са којима се сусрећу у раду и које ћемо 

покушати заједно да превазиђемо. 

 

 

  
 

 

 

Начелник 

Јужнобачког управног округа 

др Зоран Милошевић 

 

 

 


