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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
.
Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне
јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.
Моравички округ основан је 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова
министарстава и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник РС“, број
3/92) а његова трансформација у Моравички управни округ извршена је на основу Уредбе о
управним окрузима („Службени гласник РС“, број 15/06).
Моравички управни округ обухвата подручје града Чачак и општина: Горњи
Милановац, Лучани и Ивањица.
Покрива територију површине од око 3016 км/2.
Према попису из 2011. године има укупно око 212.000 становника.
Поседује повољну привредну структуру, развијено приватно предузетништво и висок
ниво платног промета. На подручју Округа послује око 2000 привредних друштава и око 6000
предузетничких радњи са око 50.000 запослених радника.
Моравички округ има развијену пољопривреду, занимљиву туристичку понуду,
високообразовне научне установе, повољну климу и еколошке активности за производњу
здраве хране и добар кадровски потенцијал.
Стручна и инспекцијске службе Моравичког управног округа у 2015.години биле су
смештене у седишту Округа у Чачку, у ул. Жупана Страцимира бр.2, и у просторијама општине
у Ивањици, Фонда за здравствено осигурање и Центра за социјални рад у Гучи.
Услови за рад Округа
Моравички управни округ нема трајно решено питање простора за свој рад, а од
15.01.2016.године закупом преселио се у нови функционалан и услован простор у којем су
обезбеђени максимални услови за рад, а углед Округа биће подигнут на виши ниво.
Наиме, Градска управа за урбанизам града Чачка градоначелнику Чачка поднела је
захтев за обезбеђење канцеларијског простора за потребе Градсеке управе за урбанизам града,
број: Службено/2013-IV-2 од 11.децембра 2013.године, на основу којег је градоначелник мр
Војислав Илић затражио од Министарства правде и државне управе и Моравичког управног
округа да се послови Градске управе за урбанизам обједине у здради Града, у ул. Жупана
Страцимира бр.2, у простору који користе Стручна и инспекцијске службе Округа, а да се исте
иселе у други „адекватан“ пословни простор Града, односно у простор који користи Градска
управа за урбанизам, у ул. Жупана Страцимира бр. 35. (заведено у МУО под бројем 917-01-3614 од 12.02.2014.године).
Претходни начелник Моравичког управног округа, Дарко Домановић, својим дописом
број 917-361-1/2014-01 од 23.01.2014.године, обавестио је Министарство правде и државне
управе, између осталог, да је Округ уложио значајна средства у простору града (доградио две
канцеларије, комплетно реновирао мокре чворове, као и комплетно уредио све просторије,
урадио архивске плакаре у вредности од 1.480.500,00 динара, те да за трошкове пресељења
треба обезбедити значајна додатна средства), као и да понуђене просторије у Секретаријату за
урбанизам површине 190,01 м2 не одговарају, како по површини тако ни у погледу
функционалности. У наведеном допису предложио је три могуће варијанте за обезбеђење
простора за смештај Стручне и инспекцијских служни МУО, укупно 46 радника, и то: 1) у ул.
Жупана Страцимира бр. 6, у згради која се непосредно налази уз садашње просторије
Моравичког управног округа, које су празне, а власник истих тада је била „АИК Банка“
Београд, 2) да се обезбеди простор који се налази у ул. Скадарска број. 11, а власништво је
приватних лица (објекат грађевински не завршен) и 3) је стара зграда ЈП „Железнице Србије“ у
чачку, на потезу Железничке колоније, поред Млекаре, у коју би се морала уложити велика
средства за привођење намени.
Такође, Живорад Богосављевић, дипл.инж.грађевинарства, вештак, доставио је
начелнику Домановићу налаз и мишљење са закључком да понуђено решење за измештање
инспекцијских служби Моравичког управног округа у просторије Градске управе за утбанизам
није адекватна замена за простор који сада користи Стручна и инспекцијске службе у згради

града Чачка у ул. Жупана Страцимира бр2, ни по површини (јер у Округ сада користи 463,80 м2
а нуди му се 238,23 м2), ни спратности, свакодневном раду са странкама, као и самој
конструкцији објекта.
Државни секретар у министарству Правде и државне управе, Др Данило Николић,
својим дописом број 021-00-00230/2014-29 од 26.фебруара 2014.године, обавестио је начелник
Дарка Домановића да су управни окрузи самостални буџетски корисници који добијају средства
за одређене намене у складу са могућностима буџета, да имају пуну правну способност за
закључење одређених уговора, али да захтев града Чачка треба уважити јер је у интересу
грађана да им се омогући ефикасан сервис, да је министартво сагласно да као трајно решење
може да буде стара управна зграда Железнице у Чачку, да је градска Управа спремна да
финансијски помогне уређење тог објекта, те да би пресељење Стручне и инспекцијских
служби као привремено решење могло да буде у понуђени простор Градске управе за
урбанизам уз обавзу да Градска управа недостајући простор обезбеди у непосредној близини.
На сличан начин одговорио је и мр Иван Бошњак, државни секретар у Министарству
државне управе и локалне самоуправе, својим дописом упућеним начелнику Моравичког
управног округа, број 361-01-00001/2015-04 од 02.02.2015. године, одговарајући на захтев
начелника Јоловића број 917-361-1/2015-01 од 19.01.2015.године за обезбеђење простора за рад
Округа, истичући да су управни окрузи самостални буџетски корисници који добијају средства
за одређене намене у складу са могућностима буџета и имају правну способност за закључење
одређених уговора, да је министарство упознато са недостатком простора за рад Стручне и
инспекцијских служби у седишту Округа, као и да у потпуности подржава намеру да Округ
проблем смештаја реши на један од начина предложених у захтеву.
Дана 12.02.2014.године, својим дописима број 917-361-00003/2014-01, претходни
начелник Дарко Домановић, поднео је захтев Дирекцији за имовину Републике Србије и ЈП
„Железнице Србије“ а.д. Београд за пренос права коришћења на објекту који се води у Листу
непокретности број 9158 КО Чачак (стара управна зграда ЖС у Чачку у Железничкој колоније).
Захтев за помоћ у решавању наведеног захтева, ургенцију, поднео је и начелник Јоловић
Министарству за државну управу и локалну самоуправу и Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, број 917-401-00007/2015-01 од 03.12.2014.године, на који су
негативно одговорили Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, својим
дописом број 401-00-00572/2014-01 од 05.фебруара 2015.године, и Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, својим дописом 04 Број: 464-212/2014 од 20.јануара 2015.године, а
на основу изјашњења ЈП „Железнице Србије“ Београд, број 814-290 од 30.12.2014. године.
Својим дописом број 917-00003/2015-01 од 12.02.2015.године, начелник Моравичког
управног округа је од Министарства финансија (кабинет министра и сектор буџета) затражио
средства за обезбеђење простора за рад Моравичког управног округа, између осталог, наводећи
да трајно обезбеђење простора за рад Стручне и инспекцијских служби у седишту Округа
могуће је решити куповином простора АИК Банке, који се налази уз зграду Града и простора у
којем је сада смештен Округ, у ул. Жупана Страцимира бр. 6. Указао је и намогућност да град
Чачак покрене судски спор за исељење из њихове зграде, али није добио одговор.
На основу обављених консултација са Др Јеленом Триван, директором ЈП „Службени
гласник“ из Бограда, начелник МУО је дана 02.04.2015.године упутио предлог Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије број 917-361-2/2015-01, да се за потребе Округа
прибаве у својину Републике Србије непокретности у чачку, објекти који се налазе у својини
ТК ДОО „Просвета“ Чачак, на адреси Мутапова 21, а чији је стопроцентни власник постао
„Службени гласник“ (допис „Службеног гласника“ бр. 04-1757 од 01.04.2015.године. На ову
тему дана 26.08. 2015.године у Београду у Републичкој дирекцији за имовину је одржан
састанак са директором Јовом Воркапић и др Јеленом Триван (у име Округа: начелник Јоловић
и Слађана Спасовић, шеф Стручне службе) на којем је договорено да се интезивирају
активности у овом предмету, изналажењем хале за потребе штампарије „Службеног гласника“,
изврши процена вредности и на крају пренос права коришћења. Међутим, након тога, ЈП
„Службени гласник“ је огласио продају ове непокретности за 05.новембар 2015.године.
У вези са жељом да се изађе у сусрет граду Чачку, начелник Округа је градоначелнику
Чачка упутио допис у којем га је обавестио о току активности у условима за привремено и

трајно решавање питања смештаја Стручне и инспекцијских служби, број 917-361-2/2015-01 од
02.04.2015.године.
Немајући друго решење, начелник Округа и градоначелник Чачка су закључили Уговор
о уступању пословног простора на коришћење без накнаде, број 917-01-361-3 од 23.јуна
2015.године, на основу којег је град Чачак уступио простор на трећем спрату у пословној згради
у ул. Жупана Страцимира бр. 35, укупне површине 238 м2 за потребе инспекцијских служби и
пословни простор у ул. Жупана Страцимира бр. 2, укупне површине 65,18 м2 за потребе
Стручне службе и начелника (практично, да начелник и Стручна служба остану у постојећем
простору Града у ул Жупана Страцимира бр.2, и одвојено од инспекцијских служби). Како се
чл. 4. Уговора град Чачак обавезао да наведени простор претходно доведе у исправно стање, а
како у уговореном року то није учинио, Слађана Спасовић, шеф Стручне службе Округа, је
дана 30.07.2015.године о томе обавестила Град Чачак преко Небојше Бежанића, начелника ГУ и
председника комисије за примо-предају (постављен од стране градоначелника Чачка, решењем
број 020-52/15-II од 6.јула 2015.године), а на основу писмених примедби инспектора, тј.
комисије Округа (именоване решењем начелника Округа број 917-06-00036/2015-01 од
26.06.2015.године), број 343-06-334-500 од 16.07.2015.године.
Савет Моравичког управног округа, на седници одржаној 30.септембра 2015.године у
Горњем Милановцу, информисан о проблемима у вези са пресељењем Стручне и инспекцијских
служби, а оцењујући да Стручна и инспекцијске службе у седишту Округа треба да буду
обједињене, донео је закључак да најбоље решење у овом тренутку је пресељење у простор у
власништву УТП „Морава“ доо Чачак, у ул. Жупана Страцимира бр. 6, обзиром да се зграда
налази уз зграду Града, поред пословног простора Града који тренутно користи Округ, да је
његова површина око 500 м2 што је слично површини коју сада користи Округ (око 463 м2), те
је овластио начелника да уђе у поступак закупа наведеног простора, утврђивању цене закупа и
обавезе власника да простор о свом трошку приведе намени, као и да у сарадњи са
Министарством финансија у буџету за 2016-ту и наредне године обезбеди средства за закуп и
трошкове коришћења простора, узимајући у обзир да исте Округ сада плаћа и граду Чачак и
јавним предузећима.
По мишљењу комисије и начелника, овај простор се налази у строгом центру, у тзв.
екстра зони, репрезентативан је, и одговара потребама Округа, има обезбеђен паркинг, уз зграду
је града Чачка и треба изнаћи могућност откупа или замене ради трајног решавања питања
смештаја Стручне и инспекцијских служби Округа.
На састанку са руководиоцима окружних подручних јединица органа државне управе
(колегијума), одржаном 05.окробра 2015.године у Чачку, начелник Округа поднео је
информацију о проблемима за пресељење Стручне и инспекцијских служби, наводећи примедбе
инспекција које се односе на неусловност простора Града Чачка у у. Жупана Страцимира бр. 35,
па је закључено да наведени простор не одговара јер је неопремљен и мањи за 180м2 у односу
на потребе, те да је најбоље решење закуп и откуп простора од УТП „Морава“ доо Чачак у ул.
Жупана Страцимира бр. 6, и то да се коначно реши до краја године.
Још једном, својим дописом број 917-361-0006/2015-01 од 07.10.2015.године, начелник
МУО је затражио од градоначелника Чачка да отклони недостатке у погледу привођења намени
простора у власништву Града, у ул. Жупана Страцимира бр. 35, као и обезбеди додатних 5 (пет)
канцеларија за потребе Стручне службе и архиве на истој локацији, као би се спровео
закључени Уговор и избегао закуп а Граду омогућило да обједини све службе у истој згради.
У складу са закључком савета Моравичког управног округа начелник је, својим дописом
број 917-361-0007/2015-01 од 07.10.2015.године, затражио од УТП „Морава“ доо Чачак да
достави понуду за издавање простора у закуп у ул. Жупана Страцимира бр. 6, укупне површине
501,54 м2, уз обавезу да исти претходно доведе у функционално и исправно стање према
потреби Округа, што је УТП „Морава“ доо Чачак учинила истог дана, достављајући понуду
број 4764, на начин како је тражена, на износ од 2.500 еура месечно по средњем курсу НБС на
дан плаћања, увећан за припадајући износ ПДВ-а и режијске трошкове воде, струје, грајања,
изношење смећа и др. по рачунима јавних комуналних предузећа.
Са Верицом Костић, директором УТП „Морава“ доо Чачак, дана 09.10. 205. године
одржан је састанак у Округу, којем су, поред начелника, присуствовали и Слађана Сапасовић и
Зорица Вељовић, на којем је понуђач остао при понуђеној цени закупа уз обавезу да простор

доведе у потпуно функционално стање у року од 60-90 дана од дана потписивања уговора,
нагласивши да ће улагања власника износити око 100.000 еура, те захтевајући да се Округ
изјасни у најкраће могућем року, обзиром да наступа зимски период и грађевинска несезона.
Истог дана, а пошто се за закуп не спроводи поступак јавне набавке по Закону о јавним
набавкама, начелник Оруга именовао је стручну комисију, као своју потпору, са задатком да
још једном сагледа могућност да град Чачак одустане од захтева, изнађе решење за обезбеђење
простора у складу са закљученим уговором са градом и обећањем града да ће обезбедити и
недостајуће канцеларије, да сагледа могућност изналажења другог одговарајућег простора и
провери цену закупа понуђача УТП „Морава“ доо Чачак, уколико није могуће обезбедити
простор у државној својини без накнаде, као и провери могућност обезбеђења средстава за
закуп и трошкове коришћења простора у буџету за 2016-ту и наредне године.
Градоначелник Чачка, дана 21.10.2015.године, својим дописом број 361-2/14-II,
обавестио је начелника Округа да град Чачак остаје при захтеву за исељење Стручне и
инспекцијских служби Округа у што краћем року (јер, како је навео, Градска управа за
урбанизам града Чачка своје послове обавља уз велике тешкоће на више различитих локалција),
да нема опредељена средства у буџету Града за улагање у адаптацију и опремање простора за
потребе Округа на тражени начин од стране инспекција Округа, и да није у могућности да
обезбеди додатни простор од пет (5) канцеларија како би биле обједињене Стручна и
инспекцијске службе у седишту Округа, наводећи да је простор који се нуди адекватан
простору који сада користи Округ (што није тачно, јер Округ сада користи 463,80 м2 а нуди му
се 238,23 м2, мање за 225,57 м2). На крају, наводи да уколико не уважимо захтев града Чачка за
хитним исељењем из пословнох простора у својини града раскинуће Уговор бр. 361-14/15-II од
23.06.2015.године и покренуће судски поступак ради исељења, а о чему ће обавестити и
ресорно министарство, као и председника Владе.
Проверавајући тржишни цену закупа на локацији у центру Града, Комисија је прибавила
Одлуку о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка („Службени
лист Града Чачка“, број 3/2014 и 9/2015). Према наведеној одлуци, почетна цена за утврђивање
висине закупнине за давање пословног простора у закуп, у екстра зони, која, између осталог,
обухвата и локалције у улици Жупана Страцимира, износи 2.000,00 динара по м2. Комисија је
прибавила и уговор о закупу, закључен између ТКД „Просвета“ и Друштва за производњу,
промет и услуге „Пекара Понс“ д.о.о. Чачак, који за предмет има део пословног простора,
површине 68,10 м2, који се налази у Чачку, у улици Жупана Страцимира бр. 17, према ком
уговору висина месечне закупнине износи 1.200 еура. Обзиром на напред наведене чињенице,
Комисија сматра да је понуђена цена закупа од стране УТП „Морава“ доо Чачак, учињена
понудом број 4764 од 07.10.2015.године у складу са тржишним кретањима у граду Чачку, на
наведеној локалцији, која спада у екстра зону.
Са Министарством финансија – Сектором буџета, обављено је више консултација на
тему повећања лимита буџета за 2016.годину, ради обезбеђења додатних средстава за плаћање
закупа и покрића трошкова комуналних услуга простора УТП „Морава“ доо Чачак. Упућен је
писмени захтев за повећање лимита буџета Моравичког управног округа за 2016. Годину, број
917-401-00008-1/2015-01 од 13.10.2015.године.
Начелник Округа, дана 20.10.2015.године, о проблемима и начину решавања питања
смештаја Стручне и инспекцијских служби информисао је и Др Кори Удовички,
потпредседницу Владе Републике Србије и министра за државну управу и локалну самоуправу,
мр Ивана Бошњака, државног секретара, као и Станију Вишекруну, секретара у истом
министарству, и добио сагласност да настави са започетим активностима.
У међувремену, министар финансија донео је Упуство за припрему Буџета Републике
Србије за 2016.годину и пројекција за 2017. и 2018.годину, уз које је прослеђен утврђен лимит
Буџета Моравичког управног округа за 2016.годину у укупном износу од 16.022.000,00 динара,
у оквиру којег су предвиђена средства за закуп наведеног пословног простора, у износу од
4.320.000,00 динара.
На основу претходно наведеног, Комисија начелнику Моравичког управног округа је
доставила мишљење да Град Чачак остаје при захтеву да се Стручна и инспекцијске службе
иселе из просторија Града, у ул. Жупана Страцимира бр. 2. ради пресељења Градске управе за
урбанизам, па такав захтев, потпуно легитиман и подржан од стране Министарства правде и

државне управе а, касиније и од Министарства Државне управе и локалне самоуправе, треба
прихватити и избећи судски спор.
Простор који нуди Град Чачк, у ул. Жупана Страцимира бр. 35, констатовала је да не
одговара потребама Стручне и инспекцијских служби Моравичког управног округа, ради чега,
треба раскинути закључени Уговор са градом Чачком, као и да се закључи уговор о закупу са
УТП „Морава“ доо Чачак, Рајићева 5-7, власником пословног простора у пословној згради П+2
у ул. Жупана Страцимира бр. 4, у Чачку, изграђеног на КП број 722/1 К.О. Чачак (16
канцеларија), укупне површине 501,54 м2, од чега у приземљу 19,86 м2, на I спрату 241,36 м2 и
II спрату 240,32 м, обзиром да нема бољег и адекватнијег решења, као и да град Чачак није
спреман да изврши уговорене обавезе у погледу финансијских издатака за привођење простора
намени, нити дата обећања за обезбеђење додатних пет канцеларија, а не одустаје ни од захтева
за исељење и прети тужбом.
Имајући у виду стање објекта, уговорена је обавеза власника, УПТ „Морава“ доо Чачак,
да наведени простор претходно, у року од око 60 дана од дана потписивања уговора, доведете у
исправно и функционално стање (санација крова, инсталација: електро, водоводне и
канализационе мреже, телефон у свакој канцеларији, грејање, прозора, хобловање и лакирање
паркета, молерско-фарбарски унутрашњи и спољни радови, климатизација...), а обавеза Округа,
као закупца да, поред закупа, врши одржавање и плаћа трошкове грејања, електричне енергије,
телефона, утрошка воде, изношења смећа и др. трошкова коришћења простора.
Период закупа не краћи од пет (5) година, а закуп би текао од 01.01.2016.године,
односно након привођења објекта намени, тј. дана примо-предаје и усељења.
Цена закупа од око 5,00 еура/м2 је реална тржишна цена, односно 2.500,00 еура, без
ПДВ-а, на месечном нивоу, за 501,54 м/2, обзиром да се пословни, односно канцеларијски,
простор налази у центру Чачка, ул. Жупана Страцимира бр. 6, у екстра зони, и уз саму зграду
града Чачка, веома је доступан грађанима и странкама, а осим тога има обезбеђен паркинг и у
одговарајућем је објекту.
На основу наведеног начелник Округа је закључио уговор о закупу наведеног простора,
број: 917-361-00008/2015-01 од 17.11.2015.године, а наставиће активности на трајном решавању
питања смештаја Стручне и инспекцијских служби на одговарајући и прихватљив начин у
Чачку у седишту округа, односно изналажењу могућности откупа истог.
Приликом састављања овог извештаја (15.01.2016.) Стручна и инспекцијеске служеб су
се уселиле у нови простор у ул. Жупана Страцимира бр. 6.
Решен је и проблем путничких кола, поправком Citroena C-5.
Начелник управног округа
Послове начелника Моравичког управног округа, од 15.11.2014. године, обавља
Слободан Јоловић, мегистар економских наука, на основу решења Владе Републике Србије
24 број 119-14345/2014 од 14.новембра 2014. године.
Начелник Управног округа послове из своје надлежности обавља на основу члана 40.
Закона о државној управи („Сл. гласник РС“ , број 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 7. Уредбе о
управним окрузима („Сл. гласник РС“, број 15/06). Он, између осталог, усклађује рад окружних
подручних јединица органа државне управе, прати примену директива и инструкција које су
издате окружним подручним јединицама органа државне управе, прати остваривање планова
рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у
окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног
органа покретање дисциплинског поступка против њих, сарађује са подручним јединицама
органа државне управе који врше послове државне управе на подручју управног округа а
образоване су за за подручје шире или уже од подручја управног округа, сарађује са
општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних једница органа државне
управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на
подручју управног округа и врши друге послове.
На основу члана 40. Закона о државној управи и члана 8. Уредбе о управним окрузима,
начелник Управног округа је државни функционер, кога поставља и разрешава Влада, на четири
године, на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу. Функционерска улога

начелника, у односу на улогу државног службеника на положају, није дефинисана али не може
представљати сметње у раду.
Осим послова из своје надлежности, начелник је био активан и на другим пољима,
организовао заједничке састанке са Рашким, Златиборским, Шумадијским и Пећким управним
окрузима, локалним смаоуправама, организовао презентације закона и пројеката, предводио
службену делегацију Моравичког и Златиборског управног округа у Аустрију, покретао више
иницијатива за заједничке међопштинске и регионалне пројекте, организовао састанке са
представницима локалних самоуправа и другим државним органима, посетио Зајечарски и
Топлички управни округ, итд.
Сагласно члану 40. Закона о државној управи и члану 8. Уредбе о управним окрузима,
начелник управног округа за свој рад одговора министру надлежном за послове државне
управе, односно министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади.
Сходно томе, као и на основу члана 7. и 8. Уредбе о начину рада управних округа и
члану 8. Уредбе о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број 15/06),
начелник је достављао закључке надлежном министру и руководиоцима органа државне управе
који на подручју Управног округа имају окружне подручне јединице, а министру државне
управе и локалне самоуправе подноси овај годишњи извештај о раду Стручне службе и Савета
управног округа.
Буџет
Укупан буџет Моравичког управног округа за 2015.годину износио је 15.069.000,00
динара. Извршен је са 89,46 % или 13.480.982,00 динара.
Враћена средства су 1.570.854,00 динара. Повраћај средстава се односи на 50 % смањену
плату начелника Округа (1.171.544,00), допринос (210.356,00), превоз (44.898,00) и смањене
дневнице ( 143.965,00).
Утрошена средстава су за: плате 5.478.456,00 динара, доприноси 980.644,00, социјална
давања 99.600,00, превоз 345.010,00, јубиларна награда 49.410,00, стални трошкови
3.122.912,00, дневнице 216.034,00, услуге по уговору 619.068,00, текуће поправке 839.167,00,
материјал 1.539.483,00, репрезентација 91.228,00 и основна средства 99.970,00 динара.
Враћена средства нису могла бити преусмерена на плаћање стечених обавеза према
граду Чачку, што може угрозити нормалан рад Округа.
Доспеле а не измирене обавезе
На основу уговора о коришћењу услуга закљученог између Града Чачка и Моравичког
управног округа доспеле а не измирене обавезе према граду Чачку закључно са 30.06.2015.
године (последњи званични књиговодствени податак) износе 2.304.223,20 динара.
Износ од 1.727.287,38 динара односи се на трошкове обезбеђења (бруто плате портира) и
настали су у периоду од 01.04.2008.године закључно са 30.06.2015. године.
Остали део од 576.935,82 динара, који није измирен, настао је у периоду од 01.01.2015.
године до 30.06.2015. године (трошкови електричне енергије, грејања, комуналних услуга...).
У буџету за 2016.годину нису предвиђена додатна средства за измирење наведених
обавеза према Граду Чачку, а враћена није било могуће преусмерити за измирење наведених
обавеза. Град Чачак тражи да се према њему обавезе измире без обзира на основ.
СТРУЧНА СЛУЖБА ОКРУГА
На основу члана 41. Закона о државној управи и члана 9. Уредбе о управним окрузима, у
управном округу постоји Стручна служба, задужена за стручну и техничку потпору начелнику
управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа
државне управе.
Чланом 9 и 10. Уредбе о начину рада Савета управног округа одређено је да
административно-техничку подршку Савету управног округа, пружа Стручна служба управног
округа, а секретар Савета се одређује из редова запослених у Стручној служби.

Стручна служба Моравичког управног округа обавља послове за потребе инспекције у
седишту Округа и подручним јединицама органа државне управе у Горњем Милановцу,
Ивањици и Гучи.
На основу члана 41. Закона о државној управи и члана 10. Уредбе о управним окрузима,
Стручном службом руководи начелник, који одлучује о правима и дужностима запослених.
Сарадња између начелника Моравичког управног округа и Стручне службе у протеклој,
2015. години, била је добра, професионална и свакодневна.
Правилником о систематизацији радних места број 917-110-00009/2009-01 од 29.12.2009.
године, систематизовано је укупно девет (9) радних места.
Предлогом новог Правилника (који је упућен Влади на сагласност), а полазећи од Закона
о одређивању максималног броја заспослених у јавном сектору («Службени гласник РС» бр.
68/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015. годину («Службени гласник РС» бр.101/2015), предвиђено је укупно осам
(8) радних места, односно укидање једног радног места. Према новој систематизацији, а
имајући у виду Одлуку Владе о смањењу броја запослених у јавном сектору, у Моравичком
управном округу, уследиће отпуштање једног запосленог извршиоца.
На радно место шефа Стручне службе, дана 06.07.2015. године, примљена је Слађана
Спасовић, дипломирани правник из Чачка.
Осим наведених, Стручна служба обавља и управне послове у вези заснивања и
престанка радног односа, обезбеђења доступности информација од јавног значаја, вођења
кадровске евиденције и усавршавања кадрова, оцењивања државних службеника, анализе
радних места и израде кадровских планова, припремања седница колегијума, Савета, штаба за
ванредне ситуације, израде записника, одлука и закључака, месечних, периодичних и годишњих
извештаја, вођења послова јавних набавки и примене прописа.
У писарници Стручне службе у 2015. години, заведено је укупно 11.658 предмета, од
тога архивирано 8.859, активно 2.799 предмета, а према следећем прегледу:
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Предмети граничне санитарне и фитосанитарне инспекције заводе се у посебном
уписнику.
За запослене државне службенике у току је поступак оцењивања за 2015. годину, а
на основу Уредбе о оцењивању државних службеника.
У току је попис основних и новчаних средстава као и хартија од вредности, у смислу
Закона о књиговодству и ревизији.
Донет је финансијски план за 2016. годину, као и предлог за поступак јавних набавки
мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама.
Сви запослени радници у Стручној служби Округа добили су решења за коришћење
годишњег одмора за 2015.годину, а годишњи одмор користили су у складу са Законом о
државним службеницима.
Канцеларијско пословање у писарници Округа, и то послове завођења, развођења,
архивирања предмета, пријема и експедовања поште, обавља радник у звању референта.
Завођење предмета извршено је у складу са Уредбом о канцеларијском пословању уз
поштовање поступка завођења и достављање предмета у рад инспекторима, праћења рада преко
главне књиге, експедовања одлука и решења и архивирање.
У току је поступак за уништавање регистратурског материјала, односно предмета
којима је истекао рок чувања, у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала и
Законом о књиговодству и ревизији.
Финансијска служба обављала је послове праћења извршења и припреме предлога
буџета, завођења рачуна, плаћања и сачињавања извештаја по Закону о књиговодству и
ревизији, а у сарадњи са Управом за трезор РС.
Поступак јавних набавки спроведен је на основу Закона о јавним набавкама као
поступак набавке мале вредности.
Достављен је извештај поверенику за информације од јавног значаја у законском року.
Остале службе обављале су послове у складу са радним циљевима.
У Стручној служби Округа нема лица ангажованих за обављање повремених послова,
осим кафе куварице ангажоване преко омладинске задруге.
САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА
Моравички управни округ има Савет управног округа.
Савет Моравичког управног округа чине: мр Слободан Јоловић, начелник Округа и
председник Савета и чланови: мр Војислав Илић, градоначелник Чачка, Весна Стамболић,
председник општине Лучани, Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац и
Миломир Зорић, председник општине Ивањица.
Секретар Савета округа је Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова Моравичког
управног округа.
Савет је вршио усклађивање рада окружних подручних јединица органа државне управе,
града и наведених општина са подручја Округа (Чачак, Горњи Милановац, Ивањица и Лучана)
и давао конкретне предлоге за побољшање њиховог рада.
Ванредне седнице, у смислу додатног ангажовања и координативних активности
начелника округа, ради заузимања заједничких ставова и договора локланих самоуправа око
заједничких пројеката, функционисања међуокружних, окружних и међуопштинских јавних
предузећа и установа, покретања иницијатива за унапређење рада подручних јединица органа
државне управе на подручју Моравичког и суседних управних округа (пре свега, Рашког,
Шумадијског и Златиборског управног округа) одржаване су по потреби или су оваква питања
разматрана у оквиру дневног реда оланираних седница.
Седнице Савета се, по правилу, одржавају у седишту округа али су се, у зависности од
актуелности, одржавале и у седишту локалних самоуправа и суседних округа.

Савет чине начелник управног округа, председници општина Горњи Милановац,
Ивањица и Лучани и градоначелник Чачка (чл. 3. Уредбе), из чега проистиче да их могу мењати
само њихови заменици. Међутим, догађало се, да због обавеза градоначелника Чачка и његовог
заменика на неколико седница уместо њих су учествовали помоћници.
Зависно од дневног реда на седницима Савета су, без права гласа, учествовали
представници окружних подручних јединица органа државне управе с подручја управног
округа, представници подручних јединица органа државне управе које су образоване за
подручје шире или уже од подручја управног округа, представници служби и органа општина,
односно градова с подручја округа и стручњаци за одређене области, као и представници
других државних органа и институција (Полиције, Правосуђа, НСЗ, Привредне коморе...).
О техничкој припреми седница, вођењу записника, састављању и достављању записника,
састављању и достављању закључака, као и обављању других послова у вези са припремом
материјала, техничком организациојом, протоколом и радом Савета, старао се секретар Савета
– шеф Стручне службе округа и технички секретар Стручне службе.
Материјали за седнице припремају се и у писаној форми и достављју до најкасније пет
дана у односу на дан одржавања седнице Савета.
Начелник управног округа је закључак који садржи предлоге Савета упућивао, у року од
десет дана, Министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне
управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима
органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних
јединица које су образоване шире или уже од подручја управног округа.
Начин рада Савета прописан је Уредбом о начину рада Савета управног округа.
Седнице Савета управног округа
Савет Моравичког управног округа у 2015. години одржао је петнаест (15) седница.
Прва седница Савета одржана је 02.02.2015. године у седишту Округа, у Чачку, на којој
је усвојен извештај о раду Савета и републичких инспекцијских служби на подручју
Моравичког управног округа у 2014. години, са посебним освртом на рад окружних подручних
јединица органа државне управе у Граду Чачку. На истој седници разматрано је стање јавног
реда и мира и безбедности на подручју Моравичког управног округа, са посебним освртом на
Град Чачак и рад Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког округа у 2014. години и
план рада за 2015 годину. Констатовано је да на подручју Моравичког управног округа (Град
Чачак, општине Горњи Милановац, Ивањица и Лучани, послове инспекцијског надзора обавља
47 инспектора; тржишне, туристичке, пољопривредне, водне, шумарске, ветеринарске,
санитарне, граничне, инспекције рада, инспекције за безбедност и здравље на раду, инспекције
за заштиту животне средине, инспекције друмског саобраћаја, фитосанитарне и граничне
фитосанитарне инспекције. Истакнуто је да је у рад током 2014. године примљено 17.645
предмета, од чега је архивирано 14.590, а активних остало 3.005. Указано је и на чињеницу да
гранична фитосанитарна инспекција из Чачка покрива царинске испоставе у Пријепољу,Ужицу,
Пожеги, Чачку, Горњем Милановцу, Краљеву, Рашкој и Новом Пазару.
На овој седници Савет је упознат са радом Полицијске управе Чачак који је, осим у
седишту у Чачку, организован је у три Полицијске станице (У Горњем Милановцу, Гучи и
Ивањици).У оквиру полицијских испостава у овим местима функционишу и одељења на
Руднику, Мрчајевцима, Слатини и Лучанима. Приоритет Полицијске управе у Чачку био је рад
на превенцији вршења прекршаја, очувању стабилности јавног реда и мира, као и личне и
имовинске сигурности грађана.
На овој седници разматран је и рад Окружног штаба за ванредне ситуације у претходној
години и донет план рада Савета Моравичког управног округа за 2015. годину.
Друга седница Савета одржана је 06.03.2015. године, у згради Окружног начелства у
Горњем Милановцу, на којој је Савет разматрао функционисање локалних самоуправа на
територији Округа, стање у привреди, запошљавању и проблеми који се сусрећу у реализацији
пројеката локалних самоуправа у којима учествује држава. Такође је разматрано стање јавног
реда и мира и безбедности у саобраћају, на подручју општине Горњи Милановац, затим рад
окружних подручних једница органа државне управе и локалне самоуправе-инспекцијских

служби, на подручју општине Горњи Милановац, као и информације везане за функционисање
нове мреже судова на подручју Моравичког управног округа. На овој седници је закључено да у
Моравичком управном округу постоји висок степен политичке стабилности у функционисању
све 4 локалне самоуправе, да се сарадња са МУП-ом, републичким и локалним инспекцијским
службама одвија на задовољавајући начин. Констатовано је да на подручју читавог округа
штрајкује 2/3 школа и да је неопходно да се представници Министарства просвете и локалних
самоуправа максимално ангажују, ради превазилажења овог проблема. Обзиром да је у
Моравичком управном округу дошло до благог повећања незапослености, указано је на
потребу да се у сарадњи са Регионалним центром за образовање, Привредном комором и
филијалом Националне службе за запошљавање, у све 4 локалне самоуправе одрже трибине са
предузетницима и незапосленим лицима, на којима би се представиле могућности за
коришћење средстава и других погодности за запошљавање. Донет је и закључак да се у Гучи
отворе судећи дани и обезбеде послови јавног бележника за грађане општине Лучани, у
оквиру Основног суда у Ивањици, као и да председници Вишег и Основног суда у Чачку,
Основног суда у Горњем Милановцу и Ивањици, доставе све податке, у вези проблема са
којима се сусрећу у свом раду.
На седници одржаној у Горњем Милановцу, 06.03.2015. године, донет је закључак да се
формира радни тим за координацију Градске управе и општинских одељења за локални
економски развој и инвестиције, на подручју Моравичког управног округа, са задатком да прати
конкурсе, припрема пројекте и конкурсну документацију за обезбеђење финансијских и других
средстава за инвестиције, у складу са стратегијом развоја локалних самоуправа.
Трећа седница Савета Моравичког управног округа одржана је 11.03.2015.године у сали
Градског већа у Чачку, којој су поред чланова Савета, између осталих, присуствовали и
Боривоје Алексић и Јован Костић, представници ЈП «Путеви Србије», народни посланици
Невенка Милошевић, мр Мирјана Ђоковић и др Александар Радојевић. Локалним самоуправама
је достављен елаборат »Трасе државних путева кроз седиште градова и општина» на подручју
Моравичког управног округа, сходно новој Уредби о категоризацији државних путева. На
дневном реду седнице било је и питање проблема на мрежи државних путева Моравичког
управног округа. Донет је закључак да Град и локалне самоуправе од министарства саобраћаја
затраже позитивно мишљење на предложену трасу пута и да се сагледају могући приблеми,
доставе предлози, сугестије и мишљења, у погледу питања шта би евентуално требало
исправити у односу на постојеће стање и предложена решења.
Четврта седница Савета је одржана 11.03. 2015. године у сали Градског већа у Чачку, на
којој су поред чланова Савета били присутни и чланови Окружног штаба за ванредне ситуације,
на којој је разматрано питање предузимања превентивних мера и припрема за спровођење
оперативних мера одбране од поплава на подручју Моравичког управног округа, обавезе,
задаци и одговорности локалних самоуправа. Известилац је био Драгиша Броћић, начелник
Окружног штаба за ванредне ситуације ВЦ МУО-а. Тема седнице била је и примена Закона о
водама, са посебним освртом на надлежности и обавезе локалних самоуправа на територији
Моравичког управног округа, доношење Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II
реда, надзор над јавним предузећима које врше послове сакупљања, одвођења и пречишћавања
отпадних вода, сеоски водоводи, издавање водних аката, издавање грађевинске и употребне
дозволе, уз претходно прибављање водних аката, обавеза отклањања штете којом се погоршава
водни режим, односно стање ерозије на ерозивном подручју. На седници су донети закључци да
се водном инспектору и начелнику Округа доставе спискови свих мостова, као и спискови свих
сеоских водовода, да представници локалних самоуправа обаве разговор са директорима
Дирекције за воде и ЈП »Србијаводе» Београд, на тему изградње, уређења и одржавања
водотока у њиховој надлежности.
Заједничка седница Савета (пета) Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа
одржана је 18.03.2015. године, у сали Скупштине општине Пожега. Седници су поред чланова
Савета сва три округа, између осталих, присуствовали и мр Велимир Илић, министар у Влади
Републике Србије, мр Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и
локалне самоуправе, др Љиљана Косарић, народни посланик. На наведеној седници разматрана
су питања везана за противградну заштиту и Закон о изменама и допунама закона о ванредним
ситуацијама (известилац, Ђорђе Кардум-помоћник начелника Управе за управљање ризиком у

Сектору за ванредне ситуације МУП-а Србије), повећање степена јавне безбедности у
саобраћају, кроз усаглашавање одлука о радном времену угоститељских објеката на подручју
Моравичког, Рашког и Златиборског округа, функционисање јавних предузећа «Дубоко» и
«Рзав» и анализа њиховог пословања. На седници је закључено да је систем противградне
заштите неопходно решити на нивоу Републике Србије, хитним доношењем закона и
модернизацијом тог система, да пољопривредна газдинства која добијају субвенције, део тих
средстава издвоје за осигурање од могућих штета, насталих дејством града. Препоручено је
свим јединицама локалних самоуправа, у сва три округа, да по угледу на Одлуку о радном
времену угоститељских објеката, коју је донела Скупштина општине Горњи Милановац, на
сличан начин уреде радно време угоститељских објеката у својим срединама.
Шеста седница Савета Моравичког управног округа одржана је 15.04.2015. године у
Ивањици, на којој су расправљана питања везана за функционисање локалних самоуправа на
подручју Округа, са посебним освртом на општину Ивањица, стање у привреди, запошљавању и
проблеми реализације пројеката у којима учествује држава, са посебним освртом на општину
Ивањица, разматрање стања јавног реда, мира и безбедности у саобраћају на подручју Ивањице,
рад окружних подручних
јединица органа државне управе
и локалне самоуправеинспекцијских служби на подручју Ивањице, као и разматрање нацрта и усвајање Протокола о
сарадњи са Пећким управним округом. На седници је закључено да постоји сагласност да се
конституише Координационо тело за ЛЕР, са задатком да размењује информације о
конкурсима, сарађују и договарају се о приоритетима, да Савет подржи иницијативе начелника
Моравичког, Рашког, Шумадијског, Расинског и Златиборског округа о одржавању састанка са
председником Владе Републике Србије, а у вези трасе ауто пута и аеродрома у Лађевцима, да се
у свим локалним самоуправама одрже трибине, везано за запошљавање, да се подржи
иницијатива Града Чачка за отврање нових факултета и Универзитета у Чачку, да Савет округа
упути захтев надлежним министарствима и предузећима, за решавање проблема санације
клизишта, угрожених објеката и путева на подручјима локалних самоуправа.
Седма седница Савета Моравичког управног округа одржана је у сали Градског већа
23.04.2015. године, на којој је потписан протокол о сарадњи између Моравичког и Пећког
управног округа, са циљем да Град Чачак и општине Горњи Милановац, Ивањица и Лучани
помогну српском народу на подручју Гораждевца (Пећ), Осојана (Исток) и Клине, у новцу,
опреми, едукацији, размени искустава и добара, образовању, култури, туризму и спорту.
Потписивању протокола присуствовали су и Иван Бошњак, државни секретар у министарству
државне управе и локалне самоуправе, Станија Вишекруна, секретар Министарства, као и
представници Града Чачка и општине.
Осма седница Савета Моравичког управног округа одржана је 11.05.2015. године у
Лучанима, на којој је расправљано о функционисању локалних самоуправа на подручју Округа,
са посебним освртом на рад градских и општинских органа, о стању привреде, запошљавању и
проблемима у реализацији пројеката у којима учествује држава, са посебним освртом на
општину Лучани, о стању јавног реда, мира и безбедности у саобраћају на подручју општине
Лучани, разматран рад окружних подручних јединица органа државне управе и локалне
самоуправе, информација о припреми 55. Сабора трубача у Гучи. На седници Савета
закључено је да у свим локалним самоуправама, у Моравичком управном округу, постоји
потпуна политичка стабилност, да постоји проблем у раду градске и општинских управа, због
немогућности попуне упражњених радних места, на којима се тражи стручан кадар. Подржани
су закључци Окружног штаба за ванредне ситуације, којима се од надлежних државних органа
захтева да се под хитно реши питање ангажовања противградних стрелаца и набавка ракета, као
и да се ракете, обезбеђене из складишта, распореде на противградне станице. Одлучено је да се
изврши усаглашавање одлуке о радном времену од стране локалних самоуправа, да се у
најкраћем могућем времену изврши санација клизишта, првенствено на путевима са већим
интензитетом саобраћаја. Закључено је да су у случају Дома за стара лица у Вранићу,
инспекције поступале у складу са законом и да нема примедби на њихов рад, да др Мирјана
Зарић организује посебан састанак са ветеринарским инспекторима и општинским управама на
тему организовања зоо службе. Предложено је да се током јуна одржи заједнички састанак
инспекцијских служби, МУП-а и органа локалне самоуправе у општини Лучани, на тему рада у

време 55. Сабора трубача у Гучи, да се одржи састанак инспектора и привредника, на тему
примене новог Закона о инспекцијском надзору.
Девета седница Савета округа одржана је 08.06.2015.године у седишту Округа, у Чачку,
на којој је расправљано о функционисању локалне самоуправе, стању привреде, запошљавању
и проблемима у реализацији пројеката у којима учествује држава, разматрано стање јавног реда
и мира на подручју Града Чачка, рад окружних подручних јединица органа државне управе и
локалне самоуправе, рад Школске управе у Чачку, извештај о сагледавању рада Стручне службе
Моравичког управног округа. Закључено је да на нивоу Округа постоји политичка стабилност у
функционисању локалних самоуправа и нормално функционисање свих буџетских корисника.
Десета седница Савета Моравичког управног округа одржана је 06.07.2015. године у
седишту Округа, у Чачку, на којој је разматрана информација о раду Савета округа у првих 6
месеци 2015. године, о приоритетним активностима у другој половини 2015. године,
информација око пресељења инспекцијских служби у Чачку из зграде Града у пословни
простор у улици Жупана Страцимира бр. 35. Начелник Моравичког управног округа упознао је
присутне са Слађаном Спасовић, новим шефом Одсека општих послова у Моравичком
управном округу, која је на упражњено радно место, дошла уместо Брана Дробњака, који је
отишао у пензију. Констатовано је да је у првих шест месеци одржано девет седница Савета и
да су одржаване у Граду и општинама и да је зависно од места одржавања разматрано стање
јавног реда, мира и безбедности на том подручју, са посебним освртом на рад градске и
општинске управе. Истакнуто је да је од Ђорђа Степановића, самосталног саветника у
Министарству за државну управу и локалну самоуправу, добијено позитивно мишљење о
раду Стручне службе. На овој седници начелник Моравичког управног округа упознао је
присутне и са чињеницом да је са Градом Чачак закључен Уговор о уступању пословног
простора на коришћење без накнаде, 23. јуна 2015. године, на основу ког уговора ће
инспекцијске службе и део Стручне службе, бити пресељене у простор који се налази у Чачку, у
улици Жупана Страцимира број 35 и да је формирана комисија о примопредаји, која ће по
окончању поступка сачинити детаљни записник.
Једанаеста седница Савета Моравичког управног округа одржана је у згради Начелства
у Гучи, 06.08.2015. године, на којој је разматран рад окружних подручних јединица органа
државне управе-инспекција у време културних, привредних и забавних манифестација на
подручју Моравичког управног округа (55. Драгачевски сабор трубача у Гучи, Нушићијада у
Ивањици, Купусијада у Мрчајевцима), стање јавне безбедности у саобраћају и рад јавних
предузећа у време наведених културних манифестација. Закључено је да су републичке
инспекције дужне да контролу обављају у складу са законом, а локалне инспекције у складу са
одлукама локалних органа, да су МУП и организатори предузели све неопходне мере у циљу
остваривања максималне безбедности саобраћаја и заштите лица и имовине. Истакнуто је да
локална предузећа, уколико је то неопходно, могу затражити помоћ од јавних предузећа
суседних општина и градова, како би сви послови око одржавања културних манифестација
били благовремено обављени.
Заједничка седница Савета (дванаеста) Моравичког и Рашког управног округа одржана
је 08.09.2015. године, у Краљеву, на којој су поред чланова Савета оба округа, присуствовали
између осталих, Радојка Савић, директор Регионалне развојне агенције, која је била иницијатор
састанка и чланови за ЛЕР локалних самоуправа. Циљ састанка је био да се зближе суседни
окрузи, како би се заједнички наступило у решавању проблема од регионалног значаја и да се
упознају са процедуром за добијање новчаних средстава из фондова Европске уније, јачање
регионалних институционалних капацитета, повећање конкурентности региона, области и
локалних самоуправа, унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и
међународне сарадње.
Тринаеста седница Савета Моравичког управног округа одржана је 30.09.2015. године, у
згради Начелства у Горњем Милановцу, на којој седници је разматрано питање функционисања
локалних самоуправа на подручју Моравичког управног округа, јавног реда, мира, као и
безбедности у саобраћају на подручју Моравичког управног округа, и општине Горњи
Милановац, услови за рад окружних подручних јединица органа државне управе и локалне
самоуправе, са посебним акцентом на услове рада и пресељење инспекција у Чачку, у ул.
Жупана Страцимира бр. 35, договор око организовања обуке за инфраструктурне пројекте

представника општина и градова Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа, у
сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој. На седници је закључено да на нивоу
Моравичког управног округа постоји потпуна политичка стабилност, да је стање јавног реда,
мира и безбедности на нивоу Округа стабилно и да се поправља у односу на претходни период,
да је сарадња са инспекцијама добра и професионална, да се питање смештаја Стручне и
инспекцијских служби Моравичког управног округа реши закључивањем уговора о закупу са
УТП «Морава» Чачак, као и да се раскине Уговор о уступању на коришћење, закључен са
Градом Чачак.
Четрнаеста седница Савета Моравичког управног округа одржана је 30.09.2015. године,
у згради Начелства у Горњем Милановцу, на којој су расправљана питања везана за примену
новог Закона о инспекцијском надзору, стручно-методолошка објашњења за координацију и
вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе
(известилац Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу),
стручно методолошка објашњења о поступању инспекција према нерегистрованим субјектима,
стручно-методолошка упутства за инспекције о вршењу увиђаја у стамбеном простору у
поступку инспекцијског надзора и стручно-методолошка објашњења за примену контролних
листа за инспекцијски надзор (известилац Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције).
На наведеној седници донет је закључак да се организује обука-предавање за све републичке и
локалне инспекције са територије Моравичког, Рашког и Златиборског округа и да до 30
октобра 2015. године јединице локалне самоуправе формирају своја координациона тела, у
складу са Законом о инспекцијском надзору.
Петнаеста седница Савета Моравичког управног округа одржана је 21.10.2015. године, у
сали скупштине општине Горњи Милановац, у сарадњи са Златиборским и Рашким управним
округом. Осим чланова Савета сва три округа, седници су између осталих присуствовали: др
Бранисав Ивковић, професор Грађевинског факултета у Београду, Весна Миздраг, директор
Националне агенције за регионални развој, Радојка Савић, директор Регионалне развојне
агенције, мр Мирјана Шијан Митровић, самостални консултант, Винка Радосављевић, начелник
Пећког управног округа, Милош Димитријевић, председник привременог органа општине Пећ,
Божидар Марковић, председник општине Клина, Милорад Јевђовић, помоћник председника
општине Лучани, Миломир Бешевић, директор ЈКП «Комуналац» Лучани, као и представници
локалних самоуправа, задужених за локални економски развој у сва три округа.Тема седнице
су били принципи управљања инвестиционим пројектима, о којима је говорио др Бранисав
Ивковић, професор Грађевинског факултета у Београду, Весна Миздраг, директор НАРР,
Радојка Савић, директор РРА и мр Марија Шијан-Митровић, самостални консултант. Циљ
састанка је био упознавање присутних, нарочито представника локалних самоуправа, са
могућностима реализације инфраструктурних пројеката на локалном нивоу и начину
приступања новчаним фондовима Европске уније. Истакнуто је да је у том циљу неопходна
максимална повезаност и сарадња локалних самоуправа.
ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
У Моравичком управном округу обављају се послови из надлежности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Министарства здравља.
Сва министарства у Округу углавном обављају послове инспекцијског надзора и то
преко инспекција: тржишне, туристичке, пољопривредне, водне, шумарске, ветеринарске,
здравствене, санитарне, граничне, инспекције рада, инспекције за безбедност и здравље на раду,
инспекције за заштиту животне средине, инспекције друмског самобраћаја, фитосанитарне и
граничне фитосанитарне инспекције.
Органи државне управе не поштују Уредбу о управним окрузима тиме што не
достављају начелнику Округа директиве и инструкције који издају окружним подручним
јединицама које су образоване за подручје Управног округа, нити извод из плана рада органа
државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

У оквиру Моравичког управног округа формиране су окружне подручне јединице у
општинама Горњи Милановац, Ивањица и Лучани са укупно 47 инспектора.
Састанци окружних подручних јединица - колегијуми
Начелник Моравичког управног округа, током 2015. године, одржао је укупно дванаест
(12) састанака (колегијума) са руководиоцима окружних подручних јединица органа државне
управе, у циљу праћења рада инспекција.
На овим састанцима су разматрани месечни извештаји о раду инспекција и инспектора,
вршена је анализа конкретних и посебних проблема у раду, праћени важнији догађаји и појаве,
као и заузимани ставови у циљу координираног рада инспектора.
Периодично су разматрани извештаји о раду инспекција и инспектора по
организационим јединицама, укључујући и подручне јединице формиране за више округа.
На састанцима, руководиоци организационих јединица указивали су на број примљених
и решених предмета, давали информације о текућим и плановима за рад у наредном периоду
као и о посебним захтевима надлежних државних органа према појединим инспекцијским
службама.
Руководиоци окружних подручних јединица органа државне управе, или инспектори по
њиховом овлашћењу, активно су учествовали у раду колегијума и дали су пун допринос како
извршавању текућих послова, тако да у унапређењу рада и континуираном деловању
инспекција и инспектора није било проблема ни у једној организационој јединици.
Са састанака окружних подручних јединица органа државне управе вођени су записници
који су достављани члановима колегијума, а од дана ступања на снагу новог Закона о
инспекцијском надзору достављају се свим члановима Координационе комисије Владе
Републике Србије и архивирају у Округу.
Здравствена инспекција
У оквиру Министарства здравља - Сектора за организацију здравствене службе и
здравствену инспекцију, формиран је Одсек здравствене инспекције са седиштем у
Ужицу, у коме је систематизовано и попуњено два (2) радна места. Од стране Моравичког
управног округа обезбеђени су сви неопходни услови за рад инспекције, почев од простора, па
до дактило бироа.
Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о здравственој заштити,
годишњим, кварталним и месечним плановима рада.
У 2015. години, у рад је примљено по службеној дужности 365 предмета, по захтеву
странке 238 и 117 захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности.
Изречено је 56 мера за отклањање недостатака, донето 117 решења за почетак обављања
здравствене делатности, изречена 1 забрана рада, поднето 5 пријава за покретање прекршајног
поступка и 1 кривична пријава.
У претходној години није било случајева драстичнијег кршења закона из области
здравствене заштите.
Санитарна инспекција
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Министарству здравља, од октобра месеца 2012. године, образована је унутрашња јединица,
Сектор за инспекцијске послове, ужа унутрашња јединица Одељење за санитарну инспекцију,
као и подручна јединица, Одсек за санитарни надзор Чачак, што је предвиђено и новим
Правилником од септембра 2014.године.
У Одсеку је систематизовано 5 радних места и сва су попуњена.
Надзор је организован на следећи начин: два инспектора из Чачка врше надзор два пута
седмично у општини Горњи Милановац, инспектори из Ивањице и Чачка врше надзор у
општинама Лучани и Гуча једном седмично, у Чачку надзор врше три инспектора, а шеф
Одсека обавља најсложеније послове инспекцијског надзора.

Санитарни инспектори у Чачку имају засебну канцеларију, а у Ивањици је заједничка са
другим инспекцијским службама. На располагању је 4 возила (3 «Југа» који нису у у
задовољавајућем техничком стању и Шкода «Фабиа»).
Санитарна инспекција располаже и са следећом опремом: 1 телефакс, 5 рачунара, 3
штампача, 1 скенер, 1 фрижидер и 1 замрзивач.
У свим подручним јединицама усклађен је рад и поступа се јединствено.
Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о здравственој заштити,
годишњим, кварталним и месечним плановима рада.
Укупан број предмета у току 2015. године је 1928, од чега 1687 редовних, 241 ванредних
и 742 контролних надзора, тако да је укупан број надзора 2670. У току године донето је укупно
743 решења, од тога 310 решења за отклањање недостатака, 351 решење за забрану рада
лицима. Поднето је 108 захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћено 155 мандатних
казни.
На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних потреба у областима под
санитарним надзором спроведен је План рада по типу Акција за 2015. годину, који је
реализован у 805 објеката.
По закону о заштити становништва од изложености дуванском диму, извршен је надзор
у 1545 објеката.
Гранична санитарна инспекција
У оквиру Министарства здравља – Сектор за инспекцијске послове - Одељење санитарне
инспекције - Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд, формирана је Гранична
санитарна инспекција у Чачку у којој је систематизовано и попуњено једно радно место
инспектора.
Контроле граничног санитарног инспектора обухватају места царињења и то: Ужице,
Пожега, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Трстеник и Крушевац.
За рад је обезбеђен простор у Чачку у улици Булевар ослобођења 17/2, а уговор о
закупу склопило је надлежно министарство.
Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о безбедности хране, Законом
о предметима опште употребе, Законом о санитарном надзору и Законом о општем управном
поступку.
У 2015. години извршено је 3354 контрола пошиљки из увоза, донето 3354 решења од
чега 3 о уништењу пошиљке, за које је после извршених лабораторијских и органолептичких
прегледа утврђено да су неисправни.
Гранична фитосанитарна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту,
формирано је Одељење граничне фитосанитарне
инспекције у Чачку, за контролу
безбедности производа при увозу, на местима царињења, у коме је систематизовано и
попуњено једно радно место инспектора.
За рад је обезбеђен простор у Чачку у улици Булевар ослобођења 17/2 а уговор о закупу
склопило је надлежно министарство. Поседује путнички аутомобил и потребну опрему за рад.
Контроле граничног фитосанитарног инспектора обухватају 8 места царињења и то:
Чачак, Горњи Милановац, Пожега, Ужице, Пријепоље, Краљево, Рашка и Нови Пазар.
Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о безбедности хране,
Законом о општем управном поступку, као и инструкцијама које се доносе због специфичности
увоза појединих врста производа.
У 2015.години примљено је и обрађено 3313 захтева, извршен исти број контрола и
сачињен исти број записника, донето је 3594 решења о дозволи увоза, 1 решење о забрани увоза
и издато 509 сертификата за извоз у Републику Македонију. Извршено је 2.939 контрола
пошиљки из увоза, донето 2.939 решења од чега 3 о уништењу пошиљке, за које је после
извршених лабораторијских и органолептичких прегледа утврђено да су неисправне.

Шумарска и ловна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка
шумарска и ловна инспекција организована је тако што на подручју Републике Србије постоји 5
одсека. Подручје Моравичког управног округа покрива Одсек Ужице.
Шумарска и ловна инспекција на подручју Моравичког управног округа има једног инспектора
са седиштем у Ивањици и једно не попуњено, систематизовано радно место, са седиштем у
Горњем Милановцу.
Републичка шумарска и ловна инспекција спроводе надзор по основу четири закона:
Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског
дрвећа и Закона о заштити биља од биљних болести и штеточина.
У 2015.години извршен је план рада. Извршено је укупно 509 надзора и то: на основу
Закона о шумама 265, Закона о дивљачи и ловству 51, Закона о репродуктивном материјалу
шумског дрвећа 46, Закона о заштити биља од биљних болести и штеточина 14.
У току рада донето је 27 решења, поднета 101 прекршајна пријава и 8 кривичних
пријава. Издато је 39 уверења и привремено одузето 66 м³ дрвета.У наведеном периоду
изречено је 13 осуђујућих пресуда са казном у износу од 210.000,00 динара.
За бољи и ефикаснији рад у спровођењу надзора над применом закона ове инспекције,
неопходно је попунити систематизована радна места и побољшати услове рада испектора.
Водна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – републичке
Дирекције за воде, а при Сектору водне инспекције у Краљеву, систематизовано је и попуњено
једно радно место за подручје Моравичког управног округа.
Услови за рад водне инспекције су задовољавајући.
Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о водама и активностима
сходно годишњем, кварталним и месечним плановима рада.
У току 2015.године примљено је у рад 226 предмет, обрађено укупно 201 поднесак,
извршено 30 редовних контрола, примљено 104 поднеска странака, по налогу МПЗЖС 67,
донето 88 решења, поднето 11 прекршајних пријава, сачињено 12 службених белешки и 42
дописа странкама.
Ветеринарска инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за подручје
Моравичког управног округа, формирано је Одељење ветеринарске инспекције, са укупно
систематизованих и попуњених осам (8) радних места инспектора.
У седишту Округа, за подручје Града Чачка, ради четири инспектора а остали су
распоређени у општинама Горњи Милановац два, у Ивањици за подручје Ивањице један и у
Лучанима један, за подручје општине Лучани.
Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о ветеринарству, годишњем,
кварталним и месечним плановима рада.
Ветеринарски инспектори за здравствену заштиту и добробит животиња, обављали су
следеће послове: контрола рада у ветеринарским организацијама (испуњеност ветеринарскосанитарних услова, провера издавања уверења о здравственом стању животиња и издавање
уверења о транспорту пошиљки животиња, провера извршења послова по Програму мера,
провера фактурних извештаја и потраживање средстава од Управе за ветерину, контрола
газдинстава у вези спровођења Програма мера, сузбијање и искорењивање заразних болести
(бруцелоза код оваца и свиња мангулица, америчка куга пчелињег легла, беснило и др.).
Ветеринарски инспектори за здравствену исправност хране животињског порекла и
споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи, вршили су
контроле у објектима за промет и производњу хране животињског порекла (кланице, млекаре,
прераде, складишта...).

У 2015.години инспектори овог Одељења примили су у рад 3.579 предмета, решили 3468
предмета, сачинили 2872 записаника, донели1174 решења, издали 213 сертификата, сачинили
403 службене белешке, поднели 117 прекршајних и 7 пријава за привредни преступ.
Фитосанитарна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за заштиту
биља Београд, ради фитосанитарна инспекција, која на подручју Моравичког управног округа
има два систематизована и попуњена места инспектора, са седиштем у Чачку, смештена у
просторијама које користи Округ.
Фитосанитарна инспекција има потребну опрему за рад и три службена возила, добијена
од Управе за заштиту биља.
Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о здрављу биља, Законом о
средствима за заштиту биља, Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима
земљишта, Законом о признавању сорти пољопривредног биља, Законом о заштити права
оплемењивача биљних сорти, Законом о генетички модификованим организмима, Законом о
семену, Законом о садном материјалу, воћака, винове лозе и хмеља, Законом о семену и садном
материјалу, Законом о безбедности хране, годишњим, кварталним и месечним плановима рада.
Фитосанитарна испекција радила је према добијеним радним циљевима од Управе за
заштиту биља Београд.
У 2015. години фитосанитарна инспекција извршила је 876 контрола, донела 9 решења о
налагању мера, 9 решења о забрани промета, 1 решење о одузимању и уништавању, 35 решења
о непризнавању семена, 32 решења о препакивању семена, издала 176 уверења о признавању
семена, 33 сертификата за производњу садног материјала, издала 2 уверења о чистоти сорте,
издала 38 фитосертификата, узела 1044 узорка ради различитих лабораторијских анализа,
забранила промет робе у вредности од 709.870,00 дин.
Пољопривредна инпекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Сектор
пољопривредне инспекције за Моравички управни округ, систематизована су и попуњена три
радна места инспектора, распоређена у три одсека: Одсек за вино, ракију, алкохолна и
безалкохолна пића, Одсек за пољопривредно земљиште и Одсек за безбедност хране биљног и
мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.
Сектор пољопривредне инспекције смештен је у седишту округа и располажу
потребном канцеларијском опремом за рад.
Послове из своје надлежности обављају у складу са законским прописима свако из своје
области деловања као и годишњим, кварталним и месечним плановима рада.
У току 2015.године пољопривредни инспектори извршили су укупно 726 контрола код
субјеката надзора, донето је 101 решења о одузимању и уништавању, забрана промета и
налагању отклањања недостатака, донето је 6 решења о утврђивању испуњености услова,
поднето је 81 захтев за покретање прекршајног поступка и 10 пријава за привредни преступ.
У току године пољопривредни инспектори су радили према плану активности,
а вршене су и акцијске контроле и то:
Одељење за безбедност хране биљног порекла - контроле хладњача (примена НАССР,
опасност од Норовируса), произвођача хлеба (са узорковањем), воћних сокова, кафе (присуство
сурогата, са узорковањем), произвођача кукурузног брашна и производа од кукуруза
(присуство афла-токсина, са узорковањем).
Одељење за вино, ракију и остала алкохолна пића - контроле произвођача вина,
произвођача ракије (порекло етанола са узорковањем), пива(са узорковањем), етанола, стручних
кућа за вођење производње, пијаца и угоститељских објеката (сузбијање сиве економије).
Одељење за пољопривредно земљиште - уређење пољопривредног земљишта,
коришћење пољопривредног земљишта (посебно у државној својини), као и по уредбама Владе
Републике Србије.

Пољопривредни инспектори су током 2015. године континуирано учествовали на
обукама и стручним усавршавањима.
Инспекција за заштиту животне средине
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за подручје шире од
Моравичког управног округа, а у оквиру Сектора за заштиту животне средине – Одељења
за поступање са отпадом, са седиштем у Чачку, систематизовано је и попуњено једно радно
место инспектора.
Инспектор за заштиту животне средине смештен је у простору седишта Округа у Чачку.
Овај инспектор има сва потребна средстава за рад, потрошни материјал који добија, као и сви
други, преко Стручне службе Округа.
Послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о управљању отпадом,
Законом о заштити животне средине и другом законском регулативом из ове области.
У 2015.години инспектор овог Одељења примио је 90 предмета у рад, извршио 65
редовних и 44 ванредних контрола, саставио 99 записника, сачинио 19 службених белешки,
донео 14 решења о отклањању неправилности, од којих се 5 односи на изрицање забране
одређених активности, поднео 4 прекршајне и 1 пријаву за привредни преступ.
Тржишна инспекција
У оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектора тржишне
инспекције, у Чачку, формирано је Одељење тржишне инспекције за подручје Моравичког
управног округа, са укупно дванаест (12) систематизованих и попуњених радних места.
У седишту Округа у Чачку, за подручје Града Чачак, ради осам инспектора а остали су
распоређени у општинама: Горњи Милановац два, за подручје општине Горњи Милановац и у
Ивањици и Лучанима по један, за подручје тих општина.
Услови и средства за рад су задовољавајући.
Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о трговини, годишњим,
кварталним и месечним плановима рада.
У 2015.години инспектори овог Оделења извршили су 860 инспекцијских прегледа,
саставили 860 записника, донели: 12 решења о забрани рада, 157 решење о отклањању
утврђених неправилности, 73 решења о одузимању робе, поднели 213 захтева за покретање
прекршајног поступка, 4 пријава за привредни преступ, ставили ван промета робе у вредности
5.335.456,00 динара.
У 2015. години, из области Заштите потрошача и решавања пријава грађана, урађено је
151 контрола, донето 27 решења о отклањању неправилности и поднето 57 прекршајних
пријава.
Према Закону о оглашавању, урађене су 52 контроле и донето 8 решења о отклањању
неправилности, поднете су 4 прекршајне пријаве и 3 пријаве за привредни преступ.
По Закону о дувану, урађено је 8 контрола, донето 10 решења о отклањању
неправилности и поднето 10 прекршајних пријава.
По Закону о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености урађена је
31 контрола, донето 10 решења о отклањању неправилности и поднето 8 прекршајних пријава,
ван промета стављено је робе у вредности од 4.105.195,00 динара.
Према Закону о општој безбедности производа урађена је 1 контрола.
По Закону о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине урађено је 30 контрола и донето 45 решења о одузимању робе.
По Закону о трговини, урађено је 570 контрола, донето 94 решења о отклањању
неправилности, 27 решења о одузимању робе, 10 решења о привременој забрани обављања
делатности, поднето 123 прекшајне пријаве, стављено 1.230.261,00 динара робе ван промета.
По Закону о инспекцијском надзору, урађено је 15 контрола, донето 8 решења о
отклањању неправилности, 1 решење о одузимању робе.

Туристичка инспекција
У оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије а ван
седишта овог Министарства, организовано је Одељење туристичке инспекције Краљево за
подручну јединицу ширу од подручја управног округа, за Златиборски, Моравички, Расински и
Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву. На радном месту туристички инспектор за
Моравички управни округ, запослена су два инспектора: један инспектор у Чачку и један у
Ивањици.
Инспектор користи простор у седишту Округа у Чачку, а у Ивањици канцеларију
туристички инспектор користи заједно са тржишним и санитарним инспектором. Туристичка
инспекција у Округу има два службена аутомобила, два лап топа и мобилне телефоне
власништво Министарства. Канцеларијски материјал добија од Стручне службе Округа.
Послове из своје надлежности исти обављају у складу са законима и другим прописима
којима се уређују области туризма и угоститељства и утврђеним радним циљевима.
У 2015. години инспектори овог Одељења постигли су следеће резултате рада: извршено
је укупно 485 контрола и то: 317 редовних контрола у некатегорисаним угоститељским
објектима за исхрану и пиће, 51 контрола по пријавама, 49 контрола извршења раније донетих
решења, 2 контроле боравишне таксе, 26 контрола туристичких агенција, 9 контрола
категорисаних угоститељских објеката-хотела, 29 контрола у објектима домаће радиности и 2
контроле у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај.
У контролисаном периоду предузете су следеће мере: донето 33 решења о забрани рада,
30 решења којима је наложено отклањање утврђених неправилности, донето 4 закључка о
дозволи извршења решења, донето 1 решење о забрани рада организатору туристичких
путовања, због непоседовања гаранције путовања. У истом периоду поднето је укупно 96
захтева за покретање прекршајног поступка и издато 3 прекршајна налога.
Туристички инспектори су вршили контролу викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију
МУП-а, у угоститељским објектима у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу, по предмету
контроле служења алкохолних пића, лицима млађим од 18 година.
У четвртом кварталу 2015. године, вршене су акцијске контроле откривања и сузбијања
нелегалног рада у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу, којима је било обухваћено укупно
275 угоститељских објеката.
Инспекција рада
У оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формиран је
Одсек инспекције рада за Моравички управни округ у којем ради укупно шест (6) инспектора (5
у Чачку и 1 у Ивањици), док је систематизацијом предвиђено 7 извршилаца.
Услови за рад обезбеђени су на задовољавајућем нивоу у седишту Округа у Чачку и
канцеларији у згради које користи општинска управа у Ивањици.
Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о раду, Законом о
безбедности и здрављу на раду, Законом о штрајку, Законом о заштити становништва од
изложености дуванском диму, Законом о родној равноправности, Законом о спречавању
злостављања на раду, Законом о општем управном поступку и другим законима и подзаконским
актима, као и годишњим, кварталним, месечним и седмичним плановима рада.
Планом Инспектората за рад, Одсек инспекције рада за Моравички управни округ за
2015. годину, предвиђено је да се изврши надзор код послодаваца у свим делатностима.
У току 2015.године, у области надзора радних односа, инспектори овог Одсека
извршили су укупно 778 инспекцијских контрола, по захтеву странака 200, по службеној
дужности 502, 72 контролна надзора, 4 потпуна надзора. На фактичком раду затечено је 151
лице, док је након надзора 146 лица склопило уговор о раду. Донето је укупно 39 решења о
отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду, 3 захтева за одлагање и
поступање по члану 271, 14 захтева за покретање прекршајног поступка и изречено 5
мандатних казни.
Када је у питању надзор у области безбедности и здравља на раду, инспектори рада су
извршили укупно 290 надзора, од тога 228 редовних, 8 контролних и 6 надзора поводом

повреда на раду. У наведеном периоду констатована је 1 смртна повреда на раду, 2 тешке
повреде на раду са смртним исходом, 1 колективна повреда на раду, 43 тешке повреде на раду,
донето је 9 решења којима је наложено отклањање 37 повреда Закона, донето 1 решење о
забрани рада, 7 решења о исуњености услова и поднето 3 захтева за покретање прекршајног
поступка.
Током 2015. године извршено је укупно 434 интегрисана надзора, донето 21 решење,
којима је наложено отклањање 48 повреда Закона. Превентивно је поступано у 11 случајева,
било је 23 указивања, на фактичком раду је затечено 96 лица, од којих је са 91 лицем заснован
радни однос. У истом периоду извршено је 2 контролна надзора извршења решења.
У току извршења планираних задатака, инспектори овог Одсека су наилазили на
проблем проналажења послодаваца из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из
евиденције или су радње трајно или привремено одјавили, што није ажурирано у
званичној евиденцији Агенције. Из наведених разлога инспектори су и поред свог ангажовања
умањили ефекат рада.
За унапређење рада овог Одсека у 2016 години потребно је обезбедити још
једно службено возило и попунити једно радно место инспектора.
Саобраћајна инспекција
У оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектора за
друмски транспорт, формирано је Одељење саобраћајне инспекције, за подручје Моравичког
управног округа, са једним систематизованим и попуњеним радним местом инспектора у
Чачку.
Саобраћајни инспектор је већи део 2015.године, провео на боловању, из којих разлога је
у рад примљено 146 предмета и није достављен извештај о раду за 2015. годину.
Школска управа
У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја за послове обављања
стручно-педагошког надзора, давања подршке развојном планирању и осигурању квалитета
рада установа и обављање других послова утврђених законом, за подручје Моравичког
управног округа, формирана је Школска управа, са седиштем у Чачку.
У Школској управи систематизовано је и попуњено
шест радних места. В.д.
руководиоца Школске управе у Чачку, Владан Сеизовић, ступио је на дужност 16.9.2015.
године.
Уз редовне дневне контакте са запосленима, реалнизована су 3 састанка са свим
директорима основних и средњих школа и предшколских установа Моравичког управног
округа, на којима су разматрани сви проблеми везани за функционисање школских установа.
Током године, запослени су посећивали бројна предавања и семинаре за обуку.
На подручју Округа ради 41 основна школа, од чега на подручју Града Чачак 19,
општина Горњи Милановац 7, Лучани 6 и Ивањица 9, са укупно 16.576 ученика, од чега у Чачку
9.641, Горњем Милановцу 3.121, Лучанима 1.384 и Ивањици 2.430.
Средњих школа је 12, од чега на подручју града Чачак 6, општине Горњи Милановац 3,
Лучани 1 и Ивањица 2, са 7.627 ученика, од чега у Чачку 5.079, Г. Милановцу 1.212, Лучанима
448 и Ивањици 888.
У Округу постоје и два дома ученика и то по један у Чачку и Ивањици.
Материјалне трошкове за рад Школске управе обезбеђује Стручна служба Округа.
Просторије Школске управе се налазе у улици Цара Душана бб, у згради која је
власништво града Чачак. Школска управа располаже са девет опремљених канцеларија, једном
чајном кухињом и два тоалета.
ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Окружни штаб за ванредне ситуације у 2015. години одржао је укупно 5 седница на
којима је разматрао различита питања из своје надлежности, спроводио наредбе и смернице

Републичког штаба за ванредне ситуације и доносио конкретне и обавезујуће закључке о
спровођењу мера и активности на подручју Моравичког управног округа, Града Чачка и
општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.
На првој седници, одржаној 07.06.2015. године, усвојени су предлог Годишњег
извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2014.
годину и предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког
управног округа за 2015. годину.
На другој седници, одржаној 07.06.2015. године, чланови Окружног штаба су упознати
са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације број 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 20/15,
21/15, 22/15, 23/15, 24/15, 25/15 од 23.02.2015.године.
На седници је била и информација о стању противградне заштите. Донет је и закључак
да се преко Републичког штаба за ванредне ситуације обавежу надлежни државни органи да се
што је могуће пре успостави противградна заштита у пуном капацитету, а што подразумева
набавку и распоређивање противградних ракета и ангажовање противградних стрелаца. На
дневном реду је био и извештај о изведеним радовима на водотоцима првог реда, на подручју
Моравичког управног округа.
На трећој седници која је одржана 09.07.2015.године усвојени су: информација о стању,
спремности и припремама субјеката за наилазећи летњи период, на територији Моравичког
управног округа, информација о стању организације и попуњености снага заштите и спасавања
на територији Округа и предузетим превентивним мерама заштите од пожара на отвореном
простору, информација о достигнутом нивоу организованости и оспособљености субјеката и
снага система заштите и спасавања јединица локалне самоуправе. На истој седници донети су
закључци да је потребно што хитније извршити попуну и опремање Ватрогасно спасилачке
јединице Одељења за ванредне ситуације Чачак и да локалне самоуправе интензивирају рад на
попуни, опремању и обуци јединица цивилне заштите опште намене.
На четвртој седници Окружног штаба за ванредне ситуације, одржаној 26.10.2015.
године, усвојени су: извештај о достигнутом нивоу попуњености и опремљености
специјализованих јединица цивилне заштите, које образује Одељење за ванредне ситуације у
Чачку, извештај о изради Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и
Планова заштите и спасавања јединица локалне самоуправе на територији Моравичког
управног округа, извештај о изради Планова заштите од удеса привредних друштава, који имају
обавезу израде ових планова, на територији Моравичког управног округа, извештај о стању
организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког
управног округа и нивоа изграђености и функционисање «Службе 12»,
На петој седници, која је одржана 26.11.2015. године, усвојена је информација о стању,
спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2015/2016 годину, на
територији Моравичког управног округа и информација о степену остварене сарадње са
Градским и општинским штабом за ванредне ситуације на територији Моравичког управног
округа.На истој седници усвојен је предлог Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне
ситуације Моравичког управног округа за 2015.годину.
У току 2015. године, достављени су предлози за измену и допуну Закључака о
образовању Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа бр 67/14 од
24.10.2014. године, за чланове штаба за оперативне послове и склањање и урбанистичке мере.
Годишњи план рада Окружног штаба за 2015. годину, није реализован у потпуности.
Активности које нису реализоване су санација опожарених површина, мере заштите од
клизишта, одрона и ерозија и мере заштите од техничко-технолошких несрећа а што није
зависило од чланова Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа.
Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације је поднет Министарству
унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА
У овом делу наводим само део осталих активности у 2015.години, а којима сам се бавио
сматрајући то мојом, ако не законском и радном, моралном и сваком другом обавезом.

Сајт округа – moravickiupravniokrug.org
Почетком 2016.године ажуриран је сајт Моравичког управног округа, под именом moravickiupravniokrug.org на којем грађани могу се информисати о основним подацима о
округу, начелнику и његовим надлежностима и активностима, о раду Стручне и инспекцијских
служби, о раду колегијума, Савета Округа, Окружног штаба за ванредне ситуације, о буџету,
прописима и упознати са другим значајнијим информацијама.
На овом сајту се могу добити и све информације у вези са радом инспекција, њихови
мејлови и контакт телефони и друго.
Тиме, рад начелника, Стручне и инспекцијских служби је учињен доступан јавности.
Презентације
У 2015.години организовано је више презентација на којима су присуствовали
представници министарстава и других републичких органа и институција, инспекција, коморе,
привредници, представници органа, јавних предузећа и установа локалних самоуправа.
Закон о инспекцијском надзору
У циљу представљања нових законских решења из области инспекцијског надзора и
њихове правилне примене у пракси, Моравички управни округ је у сарадњи са Министарством
државне управе и локалне самоуправе, УСАИД Пројектом за боље услове пословања
организовао 05.11.2015. године, презентацију, најзначајних новина које доноси Закон о
инспекцијском надзору. Презентацију су одржали, Жељко Ожеговић, државни секретар у
Министарству државне управе и локалне самоуправе и Милан Стефановић, стручни саветник
на УСАИД Пројекту за боље услове пословања. Осим наведених лица, презентацији су
присуствовали и узели учешће у раду мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног
округа, Небојша Симовић, начелник Рашког управног округа, и инспектори са подручја
Моравичког и Рашког управног округа.
Презентацији у великој сали скупштине града Чачка је присуствовало 170 представника
инспекцијских служби и органа државне и локалне управе са подручја Моравичког и Рашког
управног округа, као и један број привредника са подручја Моравичког управног округа.
Пречишћавање отпадних вода
Моравички управни округ је, у сарадњи са представницима компаније INFRA и ILF
групације из Аустрије, 12.11.2015. године у Чачку, и 16.12.2015. године у Ужицу, организовао
презентацију регионалног решења централног система за пречишћавање отпадних вода,
на територији Моравичког и Златиборског управног округа.
Циљ презентације био је представљање DB(F)O modela, као основа за заједничку
стратегију локалних самоуправа за решавање проблема отпадних вода са подручја Моравичког
и Златиборског управног округа.
Овим пројектом би требало да буду обухваћени градови Чачак и Ужице, као и општине
Ивањица, Ариље, Пожега и Лучани, с тим што постоји могућност прикључења општина
Чајетина и Косјерић и постојећег система у Горњем Милановцу.
Применом овог модела, локалне самоуправе би по систему „кључ у руке“створиле
дугорочну основу за обезбеђење уредног одлагања отпадних вода, које представљају основ за
развој индустријских области.
Генерални директор компаније INFRA, господин Volfgang Vidman, са сарадницима,
представио је присутнима DB(F)O model и могуће варијанте решења проблема отпадних вода.
На основу закључака са презентације, одржане у Чачку, формирана је делегација од
представника 6 локалних самоуправа, која је у периоду од 22-25. новембра 2015. године,
посетила постројења у Аустрији, а по повратку одржала састанак на коме је заузет заједнички
став да је неопходно наставити са започетим активностима.
Заједнички састанак је одржан у Ужицу, 16.12.2015. године.

Осим начелника Моравичког управног округа, мр Слободана Јоловић, градоначелника
Чачка, мр Војислава Илић, Ужица, Тихомира Петковића, директора ЈКП у локалним
самоуправама, представника ЛЕР-а, представника компаније INFRA, састанку су присуствовали
и мр Сабина Ивановић, шеф Одсека за процену утицаја пројеката и активности на животну
средину и члан Преговарачке групе за поглавље 27, државни секретар др Дејан Трифуновић,
Душанка Станојевић, шеф Одсека за заштиту вода у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине и Зоран Вељковић, Одсек за процену утицаја у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине.
Сарадња са другим органима и служмаба
Моравички управни округ, у циљу успешнијег извршавања циљева и задатака из своје
надлежности, остварио је добру сарадњу са другим органима, а посебно са правосудним,
органима унутрашњих послова и пореском управом.
Та активност дошла је посебно до изражаја код спровођења заједничких акција и
благовременог решавања предмета, што је допринело ефикаснијем раду и реализацији планских
задатака добијених од стране министарстава Владе Републике Србије.
Влада Републике Србије
У току 2015.године Моравички управни округ посетио је један број министара,
државних секретара и помоћника, као и руководилаца управа, сектора и других служби.
Зорана Михаиловић, потпредседница Владе и министар грађевинарства и саобраћаја,
посетила је аеродром у Лађевцима, а Велимир Илић, министар за ванредне ситуације, одазвао
се позиву и учествовао у раду заједничке седнице Савета Моравичког, Рашког и Златиборског
управног округа а министар за рад, борачка и социјална питања, Александар Вулин, никад није
дошао на територију Округа да о томе није обавештен и позван начелник Округа.
Округ су посетили и државни секретари мр Иван Бошњак, Жељко Ожеговић, Дејан
Трифуновић и други.
Присутна је појава да поједини министри у Влади Републике Србије, државни секретари,
директори јавних предузећа и других државних органа и институција, приликом својих посета
локалним самоуправама заобилазе Округ (не контактирају начелника), чиме се доводи у питање
његова координативна улога и руши ауторитет и углед Округа.
Државни органи, јавна предузећа и институције
У протеклој, 2015. години, Моравички управни округ остварио је добру сарадњу са
Војском Србије, Министарством унутрашњих послова – Полицијском управом у Чачку и
њиховим подручним јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи, са Националном
службом за запошљавање, Јавним предузећем „Путеви Србије“, Јавним предузећем „Србија
воде“ и другим. Округ су посетили и Боривоје Алексић и Јован Костић из «Путева Србије».
Сарадња са Војском Србије одвијала се кроз редовне позиве учешће начелника на
одређеним скуповима и свечаностима, а представници војске су се редовно одазивали позиву
Округа, посебно кроз учешће у раду Штаба за ванредне ситуације.
Остварена сарадња са Полицијском управом у Чачку и њеним организационим
јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи допринела је повећању укупне
безбедености на читавом подручју Моравичког округа, нарочито у време одржавања јавних
манифестација, масовно посећених (55. Сабор трубача у Гучи, Нушићијада у Ивањици,
Купусијада у Мрчајевцима, такмичење фрулаша у Прислоници...).
Начелник Полицијске управе у Чачку редовно доставља начелнику Округа Дневни
билтен догађаја, појава и предузетих мера из делокруга подручне Полицијске управе Чачак,
сходно Упутству о информисању и извештавању СТ 01 инт. бр. 2138/11-2 од 16.01.2012.године
и Списку корисника Дневног билтена СТ 01 инт. бр.736/13-10 од 12.06.2013.године.
Кроз билтен се достављају информације које се односе на сузбијање криминалитета,
издате потернице, јавни ред и мир, безбедност саобраћаја, кретање и боравак странаца и

ванредне ситуације. Руководиоци полицијских управа редовно су се одазивали и учествовали у
раду.
Сарадња са Националном службом за запошљавање – Филијалом у Чачку, посебно је
била добра. Организовано је више састанака на тему запошљавања, распосделе средстава и
јавних радова, са представницима локалних самоуправа и њихових јавних предузећа и других
корисника. Округ су посетили и Зоран Мартиновић, директор, и Даријо Мачкић, председник
УО Националне службе за запошљавање, са сарадницима.
Са регионалном привредном комором Краљево, и Оделењем у Чачку, одвојала се
непосредна и конкретна сарадња уз потпуну активност и уважавање око одређених привредних
активности. Начелник Округа је позиван на састанке у Краљево, РПК је организовала
презентације и привредне и сајмове запошљавања, а руководилац Оделења у Чачку се редовно
одазивао и учествовао на тематским седницама Савета и организованим презентацијама.
Добра сарадња у раду остварена је и са Министарством правде, Министарством за рад,
борачка и социјална питања, Министарством пољопривреде и заштите животне средине,
Министарством државне управе и локалне самоуправе, као и Министарством финансија и
Службом за управљање кадровима на решавању проблема за побољшање материјалног
положаја и запослених у Округу.
Локалне самоуправе
Током 2015.године, сарадња је остварена са Градом Чачак и општинама на подручју
Округа: Горњи Милановац, Ивањица и Лучани, ради обезбеђења услова рада окружних
подручних јединица органа државне управе на њиховој територији, као и кроз учешће у раду
Савета управног округа и реализацију планских активности.
Са локалним самоуправама активно се сарађивало око ангажовања окружних подручних
јединица органа државне управа, инспекција и инспектора, приликом одржавања привредно
туристичких и културних манифестација у њиховим срединама али око заузимања заједничких
ставова и договора око питања која је требало да се на сличан начин регулишу на њиховим
територијама (противградна заштита, безбедност, радно време, отпадне воде, планови...).
Грађани
Сарадња са грађанима одвијала се у духу поштовања њихових грађанских права и
обезбеђења поштовања законитости у раду органа државне управе и локалне самоуправе.
На све њихове преставке и обраћања Моравичком управном округу одговарано је у
кратком року и у складу са законским прописима.
Пријем грађана је вршен свакодневно, професионално и није било већих незадовољстава
на рад окружних подручних јединица – инспекција, а грађани најчешће су се обраћали око
запошљавања и питања која нису из непосредне надлежности управних округа.
Протокол о сардањи са Пећким управним округом
Заједничка седница Савета Моравичког и Пећког управног округа одржана је у Чачку са
циљем да локалне самоправе (град Чачак и општине Горњи Милановац, Ивањица и Лучани)
успоставе сарадњу и помогну српском народу који тешко живи на Косову и Метохији.
Протокол о сарадњи између Моравичког и Пећког управног округа потписали начелници
мр Слободан Јоловић и Винка Радосављевић у присуству мр Ивана Бошњака државног
секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Станије Вишекруне секретара
у истом министарству, мр Војислава Илић градоначелника Чачка и председника општина
Горњег Милановца, Лучана и Ивањице са сарадницима, Школске управе, Регионалног центра за
образовање, Регионалне привредне коморе Краљево ОЈ Чачак и туристичких организација.
Делегације оба округа су посетиле Гораждевац у два наврата, а са 1.000.000 динара
Чачак, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани су помогли уређење Гораждевца. Делгација
Пећког округа боравила је у Чачку, Горњем Милановцу и Лучанима.

ЗАКЉУЧЦИ
1) Моравички управни округ је у свему обавио функцију прописану Законом о државној
управи и Уредбама о управним окрузима и начину рада Савета управних округа.
2) Својом активношћу начелник са Стручном службом је допринео да се послови из
делокруга рада Управног округа остварују без застоја и у складу са законским
прописима.
3) Сарадња начелника Округа са Стручном службом је добра и свакодневна.
4) Сарадња са окружним подручним јединицама органа државне управе била је добра.
5) Органи државне управе још увек не достављају начелнику Округа директиве и
инструкције које су издате окружним подручним јединицама, нити извод из плана
рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице,
што ће бити отклоњено потпуном применом Закона о инспекцијском надзору.
6) Рад Савета управног округа је био добар и одвијао се у оквиру законом утврђене
надлежности. Сарадња градоначелника и председника општина са начелником
Моравичког управног округа одвијала се професионално, у духу међусобног
уважавања и на релативно задовољаваји начин.
7) Решено је питање исељења Стручне и инспекцијских служби Округа али је потребно
наставити активности на трајном решавању питања обезбеђења простора за смештај
Округа и инспекцијских служби у седишту у Чачку.
8) Потребно је обезбедити додатна средства за измирење обавеза које се преносе из
ранијег периода пема Граду Чачку, као и средства за трошкове обезбеђења зграде
(портира) у новом простору у ул. Жупана Страцимира бр. 6.
9) Решено је питање путничких кола поправком постојећих, набављен део опреме
инспекцијама али нису отклоњени неки проблеми који њихов рад чине споријим
(набавка и одржавање возила, рачунарске опреме и средстава рада).
10) Треба дефинисати функционерску улогу начелника Управног округа у односу на
улогу државног службеника на положају, и у складу с тим дати смернице, прописати
обавезе, овлашћења и одговрности у будућем раду.
11) Начелник Округа је био активан и у другим активностима које нису непосредно у
опису његових надлежности, а за које сматра да има политичко овлашћење, а све са
циљем да допринесе бољем и ефикаснијем раду органа државне управе и локалних
самоуправа на подручју Моравичког управног округа.

НАЧЕЛНИК
МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
мр Слободан Јоловић

