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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Управни округ је премачлану 2. Уредбе о управним окрузима („Службени
гласник РС“, број 15/2006), подручни центар државне управе који обухвата окружне
подручне јединице свих органа државне управе који су образовани за његово подручје.
Моравички управни округ је један од 29 управних округа на територији
Републике Србије, а основан је 1992. године на основу Уредбе о начину вршења
послова министарства и посебних организација ван њихових седишта („Службени
гласник РС“, број 3/1992). Његова трансформација у Моравички управни округ
извршена је на основу Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“, број
15/2006).
Моравички управни округ обухвата подручје Града Чачка и општина Горњи
Милановац, Лучани и Ивањица и покрива површину од око 3016 м², а према попису из
2011. године има укупно око 212.000 становника.
Округ има развијену привреду, већи број научних установа, повољне услове за
развој туризма и других привредних делатности.
На територији Моравичког управног округа активно је око 2.900 предузећа, око
7.800 предузетничких радњи, у којима је запослено око 50.000 радника.
Стручна и инспекцијске службе Моравичког управног округа смештене су у
Чачку, у ул. Жупана Страцимира бр.6, у просторијама Републичког завода за
здравствено осигурање у Горњем Милановцу и Ивањици, као и у просторијама у
Центру за социјални рад у Гучи смештен је један број инспектора.
Услови за рад Округа
Моравички управни округ нема трајно решено питање простора за свој рад.
Стручна служба и део инспекцијских служби округа, до 15.01.2016.године,били су
смештени у згради Града Чачка. На основу захтева тадашњег градоначелника округ је
био принуђен да се исели и закључи уговор о закупу пословног простора у ул. Жупана
Страцимира број 6. Пресељењем у нови простор, обезбеђени су оптимални услови за
нормално функционисање и рад стручне и инспекцијских служби.
Планирано је да током 2018.године буде замењен део опреме и намештаја
инспекцијских служби које су смештене у Горњем Милановцу, Ивањици и управној
згради бившег ТП „Партизан“ у Чачку, на који начин би се знатно побољшали услови и
за њихов рад.
Начелник управног округа
Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-14345/2014 од 14.11.2014.године,
за начелника Моравичког управног округа постављен је Слободан Јоловић, магистар
економских наука.
Послове из своје надлежности, начелник управног округа, обавља на основу
члана 40. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 101/2007, 95/2010, и
99/2014) и члана 7. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“, број
15/2006). 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 подручје шире или уже од
подручја управног округа, сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада
окружних подручних јединица 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 Републике Србије на предлог министра за државну управу и локалну
самоуправу.
Начелник управног округа за свој рад одговора министру за државну управу и
локалну самоуправу и Влади Републике Србије.
Сходно томе, на основу члана 7. и 8. Уредбе о управним окрузима и члану 8.
Уредбе о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број 15/2006),
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 годишњи извештај о раду
Стручне службе и Савета Моравичког управног округа.
Осим послова предвиђених Законом о државној управи и Уредбом о управним
окрузима, начелник Моравичког управног округа је током 2017.године обављао и друге
активности: организовао састанке са инспекцијским службама из локалних самоуправа,
посвећене контроли нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним
површинама,контроли поштовања радног времена угоститељских објеката и нелегалног
такси превоза. У вези са тим,израдио је План координисаног инспекцијског надзора на
територији Моравичког управног округа.Учествовао је и организовао састанке
посвећене примени Закона о озакоњењу објекатаи Закона о становању и одржавању
стамбених зграда, односно регистрацији стамбених заједница, итд.
Буџет
Укупан буџет Моравичког управног округа за 2017. годину износио је
17.653.000,00 динара. Извршен је са 99,02% или 17.479.219,70 динара.
Средства су утрошена за: плате 5.397.705,94 динара, доприносе 966.189,40
динара, социјална давања 29.960,00 динара, превоз 393.451,41 динара, јубиларну
награду 44.051,00 динара, сталне трошкове 6.637.632,19 динара, трошкове путовања
73.312,56 динара, услуге по уговорима 497.795,30 динара, текуће поправке 388.424,15
динара, материјал 1.397.110,50 динара, регистрације возила 41.589,00 динара, машине
и опрему 1.629.998,25 динара.
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.
Осим напред наведених послова, 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, Окружног штаба за ванредне ситуације,
израде записника, одлука и закључака, месечних , периодичних и годишњих извештаја,
вођења послова јавних набавки и примене прописа.
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 начелника Моравичког управног округа и Стручне службе у протеклој
2017.години била је добра, професионална и свакодневна.
На основу Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 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 2017.годину
(„Службени гласник РС“, број 101/2015), Правилником о систематизацији радних места
број 917-110-00005/2015-01 од 29.12.2015.године, у Стручној служби Моравичког
управног округа, систематизовано је укупно осам (8) радних места.
У писарници Стручне службе, у 2017.години заведено је укупно 9364 предмета,
од тога архивирано 6634, активних је 2720, а према следећем прегледу:
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НАЗИВ МИНИСТАРСТВА И
ИНСПЕКЦИЈЕ
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4.
Водна инпсекција
5.
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Инспекција рада
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ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.
Саобраћајна инспекција
V
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1.
Школска управа
VI МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1.
Здравствена инспекција
2.
Санитарна инспекција
VII МОРАВИЧКИ УПРАВНИ
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Предмети граничне санитарне и граничне фитосанитарне инспекције заводе се у
посебном уписнику.
За запослене државне службенике у току је поступак оцењивања за 2017.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 2018.годину, као и предлог за поступак јавних
набавки у смислу Закона о јавним набавкама.
Сви запослени радници у Стручној служби Округа добили су решења за
коришћење годишњег одмора за 2017.годину, а годишњи одмор су користили у складу
са Законом о државним службеницима.
Канцеларијске послове 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 достављања предмета у рад

инспекторима, праћење рада преко главне књиге, експедовање одлука и решења и
архивирање.
У току је поступак за уништење 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.
Поступак јавних набавки спроведен је на основу Закона о јавним набавкама као
поступак мале вредности.
Достављен је извештај поверенику за информације од јавног значаја у законском
року, као и извештај Високом службеничком савету о примени Кодекса понашања
државних службеника.
Остале службе обављале су послове у складу са радним циљевима.
У Стручној служби Округа нема лица ангажованих за обављање повремених
послова.
САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА
Моравички управни округ има Савет управног округа кога чине начелник
управног округа и председник Савета и чланови градоначелник Чачка и председници
општина Горњи Милановац, Лучани и Ивањица.
Секретар Савета округа је шеф Одсека општих послова.
Начин рада Савета управног округа регулисан је Уредбом о начину рада Савета
управног округа („Службени гласник РС“, број 15/2006).
Током 2017.године, Савет је вршио усклађивање рада окружних подручних
јединица органа државне управе, Града Чачка и општина са подручја округа (Горњи
Милановац, Ивањица и Лучани) и давао конкретне предлоге за побољшање њиховог
рада.
У 2017.години одржано је шест седница Савета округа, две у седишту Округа,
две у Ивањици и две у Горњем Милановцу.
У зависности од дневног реда, у раду Савета учествовали су представници
окружних подручних јединица органа државне управе са подручја управног округа,
представници служби и органа општине, као и представници других органа: Полиције,
Правосуђа, Привредне коморе, Републичког хидрометеоролошког завода, Националне
службе за запошљавање и др.
О техничкој припреми седница Савета, вођењу записника, састављању и
достављању записника, састављању и достављању закључака, као и обављању других
послова у вези са припремом материјала, техничком организацијом, протоколом и
радом Савета, старао се секретар Савета - шеф Стручне службе округа и технички
секретар у Стручној служби Моравичког управног округа.
Материјали за седнице припремају се у писаној и електронској форми и
достављају се најкасније пет дана пре одржавања седнице Савета Округа.
Закључци, који садрже предлоге Савета, упућивани су у року од 10 дана,
министарству за државну управу и локалну самоуправу, министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и министарству здравља, 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 за подручје уже или шире од
подручја Округа.
Седнице Савета Моравичког управног округа
Савет Моравичког управног округа је током 2017. године одржао шест (6)
седница.
Прва редовна седница Савета одржана је у проширеном саставу, 25.01.2017.
године, у свечаној сали Среског начелства, у Горњем Милановцу, на којој је усвојен
извештај о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за 2016. годину.
На седници је констатовано да извештај садржи све неопходне податке о раду

окружних подручних јединица органа државне управе, Савета Округа, Окружног штаба
за ванредне ситуацијеи закључке са састанака напред наведених органа. На истој
седници разматран је и усвојен План рада Савета Моравичког управног округа за 2017.
годину. На дневном реду састанка биле су и информације о стању безбедности на
подручју Моравичког управног округа, сузбијању криминала, јавни ред и мир,
безбедност саобраћаја и активности Одељења за ванредне ситуације, као и активности
на спровођењу Закона о озакоњењу објеката. На седници је разматран предлог возова за
превоз путника за ред вожње 2016/2017. годину за обавезу јавног превоза „Србија воза“
а.д. Београд, као и разграничење надлежности сектора за ванредне ситуације и хитне
помоћи на аутопуту Коридора 11 Љиг-Прељина. Представљен је и Програм подршке
развоју пословне инфраструктуре за 2017.годину од стране Регионалне агенције за
просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа. Савет округа је
донео закључке којим је усвојена информација ПУ Чачак о стању јавне безбедности на
територији Моравичког управног округа за 2016.годину, а предложенода се у сарадњи
са ПУ Чачак, републичким и локалним инспекцијама направи план координисаног
инспекцијског надзора за територију Моравичког управног округа, у циљу сузбијања
нелегалног рада такси и јавног превоза, као и нелегалног обављања угоститељске
делатности и непоштовања одлуке о радном времену.Закључено је да је неопходно
предузети све мере како би послови пописа нелегално саграђених објеката били
завршени до краја марта 2017.године. Разматран је предлог возова за превоз путника за
ред вожње 2016/2017.годину за обавезу јавног превоза „Србија воза“ а.д. Београд и
закључено да општине Лучани, Ивањица и Горњи Милановац нису заинтересовани за
железнички превоз путника, а Граду Чачку је упућен захтев „Србија воза“, ради
изјашњења. Када је у питању разграничење надлежности сектора за ванредне ситуације
и хитне помоћи, на аутопуту Коридор 11, Љиг-Прељина, Савет округа је донео
закључак да се надлежном министарству упути иницијатива за формирање пункта на
делу аутопута Прељина-Љиг, у Прељини као „раскрсници“ Моравског и Коридора 11, у
којем би биле смештене дежурне екипе полиције, хитне помоћи и ватрогасноспасилачке јединице. На састанку је одлучено да саобраћајна полиција ПУ Чачак,
ватрогасци-спасиоци и хитна помоћ домова здравља из Чачка, Горњег Милановца и
Љига направе план реаговања у случају посебних ситуација, првенствено саобраћајних
незгода, а председник општине Горњи Милановац да поднесе захтев „Телекому“ да
трасу аутопута од Прељине до Љига покрије мрежом мобилног и фиксног телефона.
Друга редовна седница Савета одржана је такође у проширеном саставу,
20.04.2017.године, у сали за састанкеу седишту Округа у Чачку, на којој је разматрано
стање јавне безбедности на подручју Моравичког управног округа, сузбијање
криминала, јавни ред и мир, безбедност саобраћаја и активности Одељења за ванредне
ситуације. На дневном реду саастанка био је и извештај о припреми система одбране од
града у 2017. години, на територији Радарских центара „Букуља“, „Сјеница“ и „Ужице“,
са посебним акцентом на стање противградних станица, ракета и противградних
стрелаца. Једна од тема састанка била је и информација о раду републичких инспекција
на подручју Моравичког управног округа у првих 3 месеца 2017.године, као и
информација о спровођењу плана координисаног инспекцијског надзора на територији
округа, у фебруару и марту 2017. године. Председник Савета Моравичког управног
округа, мр Слободан Јоловић, представио је план инспекцијског надзора у области
заштите животне средине, одржавања комуналне хигијене и саобраћајне
инфраструктуре на територији Моравичког управног округа. Савет округа је разматрао
и питање формирања јединица цивилне заштите у локалним самоуправама на подручју
округа. На седници је донет закључак којим је констатовано да је противградна
заштита, на територији Моравичког управног округа, задовољавајућа, као и да ће
општина Горњи Милановац предузети све неопходне мере како би се оспособиле
противградне станице које нису биле у функцији. ЗакључакСавета је био и да се
обезбеди додатни број противградних ракета, односнода их по противградној станици
буде између 12 и 15 комада, као и да се пољопривредним произвођачима упути
препорука да користе субвенције ради набавке противградних мрежа, као и да
осигурају своје пољопривредне производе. Препоручено је да се обезбеде додатна
средства за исплате противградним стрелцима, а разматрана је и могућност постављања
нових противградних станица. Предложено је и да се настави са започетим

активностима на формирању и попуњавању јединица цивилне заштите опште намене у
јединицама локалне самоуправе, у којима то још није учињено.
Трећа редовна седница Саветаодржана је 28.07.2017.године у Чачку у седишту
Округа. На седници Савета разматране су информације о раду републичких инспекција
на подручју Моравичког управног округа у првих шест месеци 2017.године и
информација о реализацији плана уписа у основне и средње школе на подручју округа.
Четврта редовна седница Савета Моравичког управног округа, одржана је
29.09.2017.године, у Ивањици, у канцеларији председника општине. На седници је
разматрано питање функционисања локалних самоуправа на подручју Моравичког
управног округа, са посебним акцентом на доношење Одлука о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе. Констатовано је да је
политичка ситуација стабилна и да сви органи у јединицама локалних самоуправа
нормално функционишу. Одлукама о максималном броју запослених у јединицама
локалних самоуправа предвиђено је смањење броја запослених и то у Граду Чачку за
154 запослена, Горњем Милановцу 7, Ивањици 36 и Лучанима за 32 запослена лица.
Савет округа је разматрао и питања везана за регистрацију Стамбених заједница, као и
спровођење Закона о озакоњењу објеката на територији округа. Предложено је да
локалне самоуправе, преко својих медија (ТВ, радио, новине, билтени, интернет
портали), дељењем флајера, као и на други начин, утичу на станаре стамбених зграда,
како би регистровали стамбене заједнице. Истакнуто је да стамбена заједница,
регистрацијом, постаје субјет у правном промету и да станари могу имати само користи
од тога, јер између осталог, могу конкурисати за разне донације, као и средства код
органа локалне самоуправе.
Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа, одржана је у
проширеном саставу, у свечаној сали Среског начелства у Горњем Милановцу,
10.11.2017.године. На седници Савета разматране су информације о реализацији плана
уписа у основне и средње школе на подручју Моравичког управног округа, о раду
подручних јединица органа државне управе за првих девет месеци 2017.године, о стању
јавног реда и мира, безбедности у саобраћају и активности сектора за ванредне
ситуације, за девет месеци 2017.године. На дневном реду су била и питања везана за
формирање јединица цивилне заштите опште намене у локалним самоуправама на
подручју округа, о припремама субјеката за наступајући зимски период на територији
Моравичког управног округа, о спровођењу превентивних мера одбране од поплава на
подручју округа на водотоцима првог и другог реда, о спровођењу Закона о озакоњењу
објеката, о спровођењу Закона о становању и одржавању зграда и примени Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за
2017. годину.На одржаној седници, Савет округа је донео закључак којим је од
Министарства здравља затражено да систематизацијом предвиди једно радно место
санитарног инспектора за територију општине Горњи Милановац, имајући у виду
величину територије ове локалне самоуправе, као и број привредних субјеката који
обављају делатност у њој.
Шеста редовна седница Савета, одржана је у канцеларији начелника Моравичког
управног округа, 14.12.2017.године, на којој је разматран и усвојен План рада Савета
Моравичког управног округа за 2018.годину и представљен Буџет
округа за
2018.годину. Планом рада предвиђено је одржавање седам редовних седница Савета
округа у јединицама локалних самоуправа са територије Моравичког управног
округа.На седницама ће, према плану, бити разматрана питања која су битна за
нормално функционисање органа на нивоу округа, а у зависности од потреба, на основу
поднетих иницијатива, могу бити одржане и ванредне седнице Савета, у проширеном
саставу.
ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
У Моравичком управном округу обављају се послови из надлежности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за заштиту
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.

Министарства у Округу обављају послове инспекцијског надзора и то преко:
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 саобраћаја,
фитосанитарне и граничне фитосанитарне инспекције.
У оквиру Моравичког управног округа формиране су окружне подручне
јединице у општинама Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.
Тренутно, у Моравичком управном округу, ради 43 инспектора.
Састанци окружних подручних јединица – колегијуми
Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, током 2017.године,
одржао је укупно дванаест (12) састанака (колегијума), са руководиоцима окружних
подручних јединица органа државне управе, на којима су разматрани месечни и
периодични извештаји о раду инспекција на територији Округа, вршена анализа
проблема у раду, праћење важнијих догађаја и појава, као и заузимање ставова у циљу
координације инспекцијског надзора.
Руководиоци организационих јединица су на одржаним састанцима достављали
податке о броју примљених и решених предмета, броју поднетих прекршајних и
кривичних пријава, карактеристичним контролама и акцијама, давали информације о
плановима рада у наредном периоду и износили податке о проблемима са којима се
сусрећу у свом раду.
Са састанака окружних подручних јединица вођени су записници који су
достављани члановима колегијума и архивирани у округу.
Здравствна 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 2 радна места.
Здравствени инспектори обављају послове из своје надлежности у складу са
Законом о инспекцијском надзору, Законом о здравственој заштити и на основу
месечних, кварталних и годишњих планова рада.
Током 2017.године, ова инспекција је извршила 190 надзора по плану, 141
утврђујућих и 218 ванредних надзора. Обављено је 8 службених, саветодавних посета.
У наведеном периоду изречено је 123 мере за отклањање недостатака, донето 141
решење за почетак обављања здравствене делатности, поднета 1 прекршајна пријава и 8
препорука о поступању по службеним, саветодавним посетама. У области здравствене
заштите, у 2017. години, није било случајева драстичнијег кршења закона.
Санитарна инспекција
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Министарству здравља, од октобра 2012.године, образована је унутрашња јединица,
Сектор за инспекцијске послове, ужа унутрашња јединица Одељења за санитарну
инспекцију, као и подручна јединица, Одсек за санитарни надзор Чачак, а што је
предвиђено и новим Правилником од септембра 2014.године.
У Одсеку за санитарни надзор у Чачку, систематизовано је 5 радних места и сва
су попуњена, с тим што инспектори из Чачка врше надзор и на територији општине
Горњи Милановац, а инспектори из Ивањице и Чачка, једном седмично, врше надзор у
општини Лучани и у Гучи. У Чачку, надзор врши три инспектора, а шеф Одсека обавља
најсложеније послове из области инспекцијског надзора.
Санитарна инспекција обавља послове из своје надлежности у складу са Законом
о инспекцијском надзору, Законом о здравственој заштити и на основу месечних,
кварталних и годишњих планова рада.
У току 2017.године, ова инспекција је у рад примила 2360 предмета, извршила
1808 редовних, 108 ванредних и 444 контролних надзора. У претходном периоду
донето је укупно 610 решења, од којих 179 решење за отклањање недостатака, 423
решења о забрани рада лицима и 8 решења о забрани коришћења. Поднето је

110захтева за покретање прекршајног поступка и издато 70 прекршајних налога.Узето
је 498 брисева за контролу хигијене.
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. Обухвата места царињења: Ужице, Пожега,
Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Трстеник и Крушевац.
За рад ове инспекције обезбеђен је простор у Чачку, у ул. Булевар ослобођења
број 17/2, а уговор о закупу закључило је надлежно министарство.
Гранична санитарна инспекција, послове из своје надлежности обавља на основу
Закона о инспекцијском надзору, Закона о безбедности хране, Закона о предметима
опште употребе, Закона о санитарном надзору и Закона о општем управном поступку.
Током 2017.године извршен је санитарни преглед код 3239 пошиљки из увоза.
Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 3057, док је
број пошиљки животних намирница износио 182. У току 2017.године билесу2
здравствено неисправне пошиљке, код предмета опште употребе, у укупној количини
од 20.264 кг. Донето је решење о њиховом уништењу.У контролисаном периоду донето
је укупно 3239 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о
одобрењу- промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских
анализа.
Гранична- фитосанитарна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе 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 инспектора обезбеђен је простор у Чачку, у ул. Булевар ослобађења 17/1,
а уговор о закупу закључило је надлежно министарство.
Контроле граничног фитосанитарног инспектора обухватају 8 места царињења
и то: Чачак, Горњи Милановац, Пожега, Ужице, Пријепоље, Краљево, Рашка и Нови
Пазар.
Ова инспекција, послове из своје надлежности обавља у складу са Законом о
инспекцијском надзору, Законом о безбедности хране, Законом о општем управном
поступку, као и инструкцијама које се доносе због специфичности увоза појединих
врста производа.
Током 2017.године, у рад је примљено и обрађено 2630 захтева, извршен исти
број контрола и сачињено 2630 записника, донето је 2686 решења о дозволи увоза, 3
решење о забрани увоза и издато 613 сертификата за извоз у Републику Македонију.
Шумарска и ловна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, републичка
шумарска и ловна инспекција организована је тако што на подручју Републике Србије
постоји 5 Одсека, с тим што подручје Моравичког управног округа покрива Одсек у
Ужицу.Шумарска и ловна инспекција, на подручју Моравичког управног округа, има
једног инспектора са седиштем у Ивањици.
Републичка шумарска и ловна инспекција спроводи послове контроле на основу
пет закона и то: Закона о инспекцијском надзору, Закона о шумама, Закона о дивљачи
и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закона о заштити
биља од биљних болести и штеточина.
Током 2017.године, извршено је укупно 465 надзора и то: на основу Закона о
шумама 385, Закона о дивљачи и ловству 48, Закон о репродуктивном материјалу
шумског дрвећа 20 и Закона о заштити биља од биљних болести и штеточина 12. У
току претходне године донето је укупно 45 решења, поднето 234 прекршајнe пријавe и

19 кривичних пријава. Издато је 11 уверења и привремено одузето 956 м³ дрвета,
изречена81 осуђујућа пресуда, са казном у износу од 1.556.000,00 динара.
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.
Послове из своје надлежности, водни инспектор је обављао на основу Закона о
инспекцијском надзору, Закона о водама и на основу месечних, кварталних и
годишњих планова рада.
Водни нспектор је од 16.06.2017.године, када је примљен на радно место водног
инспектора, извршио укупно 41 редовних и 67 ванредних инспекцијских надзора, донео
24 решења и проследио 36 обавештења странкама.
Ветеринарска инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за подручје
Моравичког управног округа, формирано је Одељење ветеринарске инспекције, са
укупно систематизованих осам (8) радних места. Обзиром да је ветеринарски
инспектор из Ивањице преминуо у октобру 2016.године, то је надлежном министарству
поднет захтев за попуну упражњеног радног места, које није извршено ни до дана
сачињавања овог извештаја.
У седишту Округа, за подручје Града Чачка, ради четири инспектора, а остали су
распоређени у општинама Горњи Милановац два, у Ивањици за подручије Ивањице
један и у Лучанима један, за подручје општине Лучани.
Послове из своје надлежности обављају у складу са Законом о инспекцијском
надзору, Законом о ветеринарству и на основу месечних, кварталних и годишњих
планова рада.
У 2017.години инспектори овог Одељења примили су у рад 3268 предмета,
решили 2860 предмета, сачинили 2295 записника, донели 836 решења, издали 381
сертификат, сачинили 63 службене белешке, поднели 72 прекршајне пријаве и 12
пријава за привредни преступ.
Фитосанитарна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за
заштиту биља Београд, ради фитосанитарна инспекција, која на подручју Моравичког
управног округа има два систематизована и попуњена места инспектора, са седиштем у
Чачку.
Фитосанитарни инспектори, послове из своје надлежности обављају у складу са
Законом о инспекцијском надзору, Законом о здрављу биља, Законом о средствима за
заштиту биља, Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта,
Законом о признању 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, као и на основу
годишњих, кварталних и месечних планова рада.
Током 2017.године, фитосанитарна инспекција је радила према добијеним
радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд.
У 2017.години, фитосанитарна инспекција је извршила 912 контрола, по
Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 47, 132 контроле и узорковања биља
на остатке пестицида у промету, 78 фитосанитарних прегледа и издавање
фитосертификата, дораде семена 48, производње семена 264, 11 контрола семена у
промету, 12 контрола ђубрива у промету, 126 контрола биља у производњи, 116
контрола биља у промету,37 контрола садног материјала у промету, 4 контроле садног
материјала у производњи, 11 контрола примене пестицида, 18 контрола промета
пестицида, 2 контроле по програму мера, 70 контрола осталог.Током 2017. године
издато 26 биљних пасоша, 22 сертификата садног материјала,донето је 34 решења о
препакивању семена, 49 решења о непризнавању семена, издато 127 уверења о

признавању семена, 1 уверење о чистоти сорте руже, 10 решења о налагању мера, 13
решења о забрани промета, 5 решења о забрани производње. Поднето је укупно 7
прекршајних пријава и узето 623 узорка и семена са ПССС 156.
Пољопривредна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - 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.
Пољопривредни инспектори, послове из своје надлежности обављају у складу са
Законом о инспекцијском надзору и другим законским прописима који уређују област
њиховог деловања, као и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.
Инспектори пољопривредне инспекције су током 2017.године извршили укупно
514 контроле, донели 57 решења, поднели 29 захтева за покретање прекршајног
поступка, 2 кривичне пријаве и 4 пријаве за привредни преступ. Током године
стављено је ван промета 143 литра алкохолних пића са роком употребе који је
протекао, у вредности од 18.700,00динара, 29 литара домаће ракије у ринфузном стању,
у вредности од 46.000,00 динара и 544 кг дубоко замрзнуте малине, у вредности од
81.600,00 динара.
Инспекција за заштиту животне средине
У оквиру Министарства заштите животне средине, за подручје шире од
Моравичког управног округа, а у оквиру Сектора за заштиту животне средине,
формирано је Одељење за поступање са отпадом, са седиштем у Чачку, у коме је
систематозовано и попуњено једно радно место инспектора.
Послове из своје надлежности инспектор обавља у складу са Законом о
инспекцијском надзору, Законом о управљању отпадом, Законом о заштити животне
средине, као и на основу других прописа.
У току 2017.године, инспектор овог Одељења у рад је примио 91 предмет,
извршио 94инспекцијска надзора, саставио 77 записника, 17 службених белешки, 24
дописа, донео 11 решења о отклањању неправилности, 1 закључак, сачинио 7 извештаја
и поднео 8 прекршајних пријава.
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 11систематизованих и попуњених радних
места.
У седишту округа, у Чачку, за подручје Града Чачка, ради 8 инспектора, а у
осталим општинама Моравичког управног округа: Горњем Милановцу, Ивањици и
Лучанима ради по један инспектор, за подручја тих општина.
Послове из своје надлежности тржишни инспектори обављају на основу Закона
о инспекцијском надзору, Закона о трговини, као и на основу месечних, кварталних и
годишњих планова рада.
Током 2017.године тржишна инспекција је извршила укупно 743 контроле и то
највише из области Закона о инспекцијском надзору и Закона о трговини, као и из
других области друштвених односа које контролише ова инспекција. Поднето је укупно
168 захтева за покретање прекршајних поступака, највише из области Закона о
трговини, Закона о инспекцијском надзору и Закона о заштити потрошача. Током
претходне године донето је укупно 113 решења. У појединим случајевима обављене су
и службене саветодавне посете, без предузимања репресивних мера.

Туристичка инспекција
У оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 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 подручју Моравичког
управног округа ради два туристичка инспектора, један у Чачку, а други у Ивањици.
Послове из своје надлежности туристички инспектори обављају у складу са
Законом о инспекцијском надзору, прописима који уређују област туризма и
угоститељства, као и на основу месечних, кварталних и годишњих планова рада.
Током 2017.године туристичка инспекција је извршила 130 контрола у
угоститељским објектима за исхрану и пиће, 39контрола у угоститељским објектима за
смештај, 19 контрола извршења раније донетих решења, 26 контрола туристичких
агенција (22 редовне и 4 по пријави) и 1 ванредна контрола по захтеву надзираног
субјекта за потврђујући инспекцијски надзор. Током 2017. године обављено је 35
службених саветодавних посета. Извршено је и 29 контрола по пријавама, од чега 25
контрола пословања угоститељских објеката и 4 контроле обављања туристичке
делатности. Донето је 11 решења о забрани рада, 3 решења о отклањању недостатака и
1 закључка о дозволи извршења решења. Постигнут је и 1 договор у туристичкој
агенцији. У истом периоду поднето је 17 захтева за покретање прекршајног поступка и
издато 14 прекршајних налога. Током године вршене су контроле викендом, у ноћним
сатима, уз асистенцију ПУ, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици, по
предмету контроле служења алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавања
прописаних рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима.
Инспекција рада
У оквиру Министарства за рад, борачка и социјална питања формиран је Одсек
инспекције рада за Моравички управни округ, у коме ради укупно пет инспектора,
четири у Чачку и један у Ивањици.
Инспектори рада, послеве из своје надлежности обављају на основу Закона о
инспекцијском надзору, Закона о раду, Закона о штрајку, Закона о безбедности и
здрављу на раду, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму,
Закона о родној равноправности, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о
општем управном поступку, као и на основу месечних, кварталних и годишњих
планова рада инспекције.
У току 2017.године, инспекција рада је у области радних односа извршила
укупно 489 инспекцијских надзора, по захтеву странака 123, по службеној дужности
285, контролних 70 и 9 потпуних надзора. На фактичком раду је затечено 91 лице, а са
84 је закључен уговор о раду. Донето је 25 решења о отклањању повреда Закона у
смислу одредбе чл. 269. Закона о раду. Поднет је 21захтев за покретање прекршајног
поступка и 4 прекршајна налога. Захтева за одлагање и поступање по члану 271. било је
4. У области безбедности и здравља на раду извршен је укупно 331 надзор, редовних
надзора је било 230, контролних 10, 2 надзора по захтеву странака, 86 надзора поводом
повреда на раду од којих: 81 надзор поводом тешких телесних повреда на раду, 1
надзор поводом колективне повреде на раду, 1 надзор поводом тешке колективне
повреде на раду са смртним исходом, 1 надзор поводом тешке повреде на раду са
смртним исходом и 1 надзор поводом лаке телесне повреде на раду. Донето је 13
решења којима је наложено отклањање 16 повреда закона, 6 решења о забрани рада, 3
решења о испуњености услова, поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка
против запосленог, 22 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и
одговорног лица, 4 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника и
6 захтева против лица за БЗНР. На фактичком раду је затечено 90 лица, са којима је
након извршених контрола закључен уговор о раду. Током 2017. године извршено је
укупно 276 интегрисаних надзора, контролних надзора и извршења решења 4. Донето
је 20 решења којима је наложено отклањање 44 повреде Закона.Донето је 2 решења о
забрани рада. На фактичком раду је затечено 137 лица, с тим што је са 141 лицем
закључен уговор о раду. Превентивних поступања је било 14, а указивања 36. Поднет је

1 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2
захтева против предузетника.
Саобраћајна инспекција
У оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор
за друмски транспорт, формирано је Одељење саобраћајне инспекције, за подручје
Моравичког управног округа, са једним систематизованим, а тренутно не попуњеним
радним местом.
Обзиром да је саобраћајни инспектор током 2015. и 2016. године био на
боловању и да је у новембру 2016. године, због болести, отишао у инвалидску пензију,
то је од надлежног министарства затражена попуна његовог радног места, која ни до
дана сачињавања овог извештаја није извршена.
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, предвиђених законом,
за подручје Моравичког управног округа формирана је Школска управа, са седиштем у
Чачку, у ул. Цара Душана бб, у згради која је власништво Града Чачка.
На територији Моравичког управног округа постоји 51 школа: 38 основних, 12
средњих, једна основна школа за образовање одраслих у Чачку, мешовита музичка
школа (и за основношколски и за средњошколски узраст) у Чачку и мешовита школа за
ученике са потребом за додатном подршком (и за основношколски и за средњошколски
узраст) у Чачку.
На територији Града Чачка ради 16 основних школа, у Горњем Милановцу 7, у
Ивањици 9 и у Лучанима 6, са укупно 15.911 ученика, у школској 2017/2018. години, од
којих на територији Града Чачка 9.303, Горњег Милановца 3.072, Лучана 1.224 и
Ивањице 2.312 ученика.
На територији Моравичког управног круга има 12 средњих школа, од чега на
подручју Града Чачка 6, општине Горњи Милановац 3, Лучана 1 и у Ивањици 2. У
школској 2017/2018 години, у наведеним школама било је 7.571 ученика, у три
гимназије 2.040 ученика, на четворогодишњим профилима 4.615 ученика и на
трогодишњим профилима 836 ученика.
На подручју Моравичког управног округа постоји и два дома ученика, један у
Чачку, а други у Ивањици.
У Школској управи Чачак, систематизовано је укупно пет државних службеника
(руководилац, 2 просветна саветника, саветник за информатичке послове и референт за
стручно-оперативне послове).
Током 2017.године Школска управа је реализовала бројне активности. Одржани
су активи директора, појединачни састанци, обављене су бројне консултације и дато
мишљење о избору директора школа.Вршено је праћење наставе, праћење
напредовања, обављене су појединачне консултације са наставницима, појединачни
саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од
насиља.Обављене су посете школама, присуствовало се тематским већима и
састанцима, прославама школа и ваннаставним активностима. Решавано је по
представкама родитеља и грађана у вези вршњачког насиља. Формирани тимови су
вршили спољашње вредновање у Гимназији у Чачку, у Машинско-саобраћајној школи
у Чачку, у Економској школи у Чачку. Израда Плана уписа за 2017/18. и помоћ
Министарству и школама у реализацији Плана.Координација школских, општинских и
окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета.Избор спољних
сарадника, рад са њима.Припрема школа за реализовање Пријемних испита у школама
где се овај испит одржавао и Завршних испита у свим основним школама.Рад у Радној
подгрупе за решавање технолошких вишкова.Два саветника из Школске управе
положила су испит за просветне саветнике.Подршка школама у изради базе
„Доситеј“.Свакодневна електронска координација између школа и Министарства
(ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава...).Сарадња са

медијима.Ажурирање сајта Школске управе. Обављани су и други послови по налогу
Министра.
ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Окружни штаб за ванредне ситуације током 2017.године одржао је укупно 3
састанка, на којима је разматрао различита питања из своје надлежности, спроводио
наредбе и смернице Републичког штаба за ванредне ситуације, доносио конкретне и
обавезујуће закључке о спровођењу мера и активности на територији коју покрива
Моравички управни округ.
Прва-свечанаседницаОкружногштаба за ванредне ситуацијеодржана је
1.3.2017.године, у седишту Округа, у Чачку и била је посвећена 1. марту, Дану цивилне
заштите. На седници је истакнуто да обележавање овог дана утиче на подизање свести
о значају припремљености грађана и њиховог познавања безбедоносних и заштитних
мера у случају елементарних непогода, техничко-технолошких и других опасности и
несрећа које нас могу задесити. Закључено је да цивилна заштита у Републици Србији
поново добија на значају и да се предузимају све неопходне мере како би она и даље
јачала и добијала на угледу. Основни циљ је да се формирају, опреме и обуче јединице
цивилне заштите, како би могле благоврмено и успешно да делују у свим ситуацијама,
када постоји опасност по живот и имовину грађана.
Друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је 14.11.2017.
године, у седишту Округа, у Чачку, на којој је усвојена информација о закључцима са
седнице Републичког штаба за ванредне ситуације. Разматране су информације о
достигнутом нивоу организованости и оспособљености субјеката и снага система
заштите и спасавања јединица локалне самоуправе, информација о стању кадровске
попуњености и техничке опремљености ватрогасно-спасилачке јединице и Одсека за
УР и ЦЗ на територији округа, стање организације и изграђености система за
обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и нивоа
изграђености и функционисања „Службе 112“. На дневном реду састанка била је и
информација о стању,спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону
2017/2018. године на територији округа, као и предлог годишњег плана рада Окружног
штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа, за 2018. годину.
Трећа седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је у седишту
округа, у Чачку, 27.12.2017.године, на којој је разматран достигнути ниво попуњености,
опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите које образује
Одељење за ванредне ситуације у Чачку. На дневном реду седнице Окружног штаба
била је и информација о Окружној командно-симулационој вежби „Чачак 2017“,
одржаној у Ивањици у периоду од 04-06.12.2017. године, као и предлог Извештаја о
раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2017.
годину.
Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације, као и План рада за
2018. годину, достављен је Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне
ситуације.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОКРУГА
Током 2017.године, начелник Моравичког управног округа предузимао је и
бројне друге активности. Између осталог, организовао је састанке и израдио
планинспекцијских контрола ради сузбијања нелегалног такси и јавног превоза,
нелегалног обављања угоститељске делатности, непоштовања одлука о радном времену
угоститељских објеката, сузбијању нелегалног промета дувана и дуванских
прерађевина на јавним површинама. Организовао је састанке посвећене примени
Закона о озакоњењу објеката и регистрацији стамбених заједница.
Састанцима су присуствовали и представници министарстава, локалних
самоуправа, других републичких органа и институција, представници Привредне
коморе, Републичког хидрометереолошког завода, Војске РС, Националне службе
запошљавања, Регионалне развојне агенције, директори јавних предузећа и установа
локалних самоуправа и други.
Сарадња са другим органима и службама

Моравички управни округ је током 2017.године остварио добру сарадњу са
другим органима, а посебно саорганима унутрашњих послова, Пореском управом,
Националном службом за запошљавање, као и са другим органима, организацијама и
привредницима са своје територије.
Влада Републике Србије
Током 2017.године, Моравички управни округ је посетио један број министара,
државних секретара и помоћника, као и руководилаца управа,сектора и других служби.
Округ су посетили Ана Брнабић, председник Владе Републике Србије, Проф. Др Зорана
Михаиловић, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Др Иван
Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе,
Младен Шарчевић, министар просвете, Александар Вулин, министар одбране,Нела
Кубуровић, министар правде, Златибор Лончар, министар здравља,Бранислав
Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Даринка Ђуран,
помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и други.
Државни органи, јавна предузећа и институције
Моравички управни округ је у протеклој 2017.години, остварио добру сарадњу
са Војском Републике Србије (98 Ваздухоплобвна бригада у лађевцима, Друга копнена
у Краљеву и Горњи Милановац), Министарством унутрашњих послова – Полицијском
управом у Чачку и њиховим подручним јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и
Гучи, као и са Националном службом за запошљавање, ЈП „Путеви Србије“ Београд,
ЈП „Србија воде“ и другим.
Сарадња са Војском Србије одвијала се кроз редовне позиве и учешће начелника
Округа на скуповима и свечаностима које је Војска организовала.
Остварена је добра сарадња и са Полицијском управом у Чачку и њеним
организационим јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи, што је допринело
повећању укупне безбедности на читавом подручју Моравичког управног округа. Та
сарадња је дошла до изражаја нарочито у време одржавања великих, културних
манифестација као што су Сабор трубача у Гучи, Нушићијада у Ивањици, такмичење
фрулаша у Прислоници, Купусијада у Мрчајевцима и друге.
Сарадња са Полицијском управом у Чачку одвијала се и на тај начин што је
начелник ПУ Чачак редовно достављао начелнику Округа Дневни билтен догађаја, у
коме су садржани подаци о појавама и предузетим мерама из делокруга Полицијске
управе у Чачку, а 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.
Билтен садржи податке који се односе на предузете мере на сузбијању
криминалитета, издате потернице, јавни ред и мир, безбедност у саобраћају, кретање и
боравак странаца и ванредне ситуације.
Руководиоци полицијских управа су редовно присуствовали састанцима које је
сазивао начелник округа.
Добра сарадња је остварена и са Националном службом за запошљавање,
Филијала у Чачку, на тему запошљавања, субвенција и другог.
Моравички управно округ је био домаћин и више састанака, које је организовала
Привредна комора из Чачка.
Управни окрузи
Сарадња са другим управним окрузима одвијала се на задовољавајући начин,
посебно са окрузима у суседству (Златиборским и Рашким), али и осталим.
Започета пракса редовних сусрета и састанака са начелницима управних округа
доласком министра Бранка Ружића наишла је на одобравање и има за циљ да се
заједнички договара око унапређења рада управних округа и подручних јединица
органа државне управе и њу треба наставити.
Начелник Моравичког управног округа успоставио је посебно добру сарадњу и
са Пиротским, Зајечарским, Шумадијским и Пећким управним округом и учествовао у
раду на састанцима који су одржавани у току 2017.године.

Локалне самоуправе
Током 2017.године, остварена је добра сарадња са локалним самоуправама са
територије округа, а све у циљу обезбеђења што бољих услова за рад окружних
подручних јединица органа државне управе на њиховим територијама. Та сарадња се
огледала и у учешћу на састанцима Савета Моравичког управног округа, на којима су
разматрана многобројна питања која су од значаја за ради и функционисање органа на
нивоу округа. Тема ових састанака је, између осталог, била и противградна заштита,
јавна безбедност и безбедност у саобраћају, усаглашавање радног времена
угоститељских објеката на територији Округа, спровођење Закона о озакоњењу
објеката, Закона о становању и одржавању стамбених зграда итд.
Грађани
Сарадња са грађанима округа одвијала се свакодневно, уз поштовање њихових
грађанских права, уз максимално ангажовање, у циљу решавања њихових проблема,
који су у надлежности инспекцијских служби или у надлежности других органа на
нивоу округа.
Начелнику округа, грађани су се обраћали са одређеним молбама, најчешће
везано за запослење. У таквим ситуацијама одговарано је у најкраћем могућем року, а
све у циљу проналажења начина како да им се помогне у решавању њихових животних
и општих приблема са којима се сусрећу.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
1) Моравички управни округ је током 2017.године своје функције обављао у
складу са Законом о државној управи, Уредбама о управним окрузима и
начину рада Савета управног округа.
2) Све послове из своје надлежности начелник и Стручна службасу завршили
у року и у скаду са законским прописима који регулишу њихов рад.
3) Сарадња начелника округа и Стручне службе, током године, била је добра
исвакодневна.
4) Сарадња са окружнимподручним јединицама органа државене управе била
је професионална и коректна.
5) Органи државне управе 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.
6) Сарадња чланова Савета Моравичког управног округа одвијала
професионално, уз међусобно уважавање и на задовољавајући начин.

се

7) Потребно је наставити активности за трајно решавање питања смештаја
Стручне и инспекцијских служби Моравичког управног округа.
8) Начелник округа је током 2017.године предузимао и бројне друге активности,
које нису у његовој директној надлежности, а све у циљу решавања
одређених проблема и бољег функционисања органа на нивоу округа.
НАЧЕЛНИК
МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
мр Слободан Јоловић

