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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 Управни округ је према члану 2. Уредбе о управним окрузима („Службени 

гласник РС“, бр. 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. Oснован је 1992. године, на основу Уредбе о начину вршења 

послова министарства и посебних организација ван њихових седишта  („Службени 

гласник РС“, број 3/1992). 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 служба и највећи број републичких инспекција смештени су у седишту  

Моравичког управног округа у Чачку, у ул. Жупана Страцимира бр. 6. 
 

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 округа и рад Стручне и инспекцијских служби. 

 Седиште Моравичког управног округа, Стручна служба и највећи број 

инспекција смештени су у закупљеном простору по Уговору о закупу закљученим са 

УТП „Морава“ ДОО Чачак, број 917-361-00008/2015-01 од  17.11.2015. године, који се 

налази у пословној згради П+2 у ул. Жупана Страцимира бр. 6, изграђеног на КП број 

722/1 КО Чачак, укупне површине 501,54 м2, од чега у приземљу 19,86 м2, на I спрату 

241,36 м2 и II спрату 240,32 м2, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 2.500 еура 

месечно, у динарској противвредности по средњем курсу НБС званично објављеном на 

дан фактурисања, увећаном за износ ПДВ-а.  

 Остале инспекције смештене су у просторијама Републичког завода за 

здравствено осигурање у Горњем Милановцу и Ивањици, Центру за социјални рад у 

Гучи за подручје општине Лучани и бившој згради ТП „Партизан“ у Чачку. 

 Током 2018. и 2019. године замењен је значајан део опреме и намештаја које 

користе инспекцијске службе, како у седишту округа, тако и у Ивањици, Гучи и 

Горњем Милановцу. На тај начин су знатно побољшани услови за рад републичких 

инспекција Моравичког управног округа. 
 

Начелник  управног округа 
 

 Решењем Владе Републике Србије, 24 Број: 119-10715/2018 од 08.11.2018. 

године, за начелника  Моравичког управног округа је постављен Слободан Јоловић, 

магистар економских наука, који је ову дужност обављао и у претходном мандату. 

 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, начелник управног округа је 

државни функционер, кога на 4 годинe, 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  доставља 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 2020. године обављао и 

друге активности. Између осталог, организовао је састанке  посвећене спровођењу 

одлуке о покретању акције „Уредимо и очистимо Моравички округ“ коју је донео Савет 

Моравичког управног округа. Израдио је План примене мера за спречавање појаве и 

ширење епидемије заразне болести, а на основу Упутства о методологији и 

координацији  рада начелника управних округа на сузбијању ширења вируса Ковид-19, 

број 06-00-138/2/20-08 од 26.10.2020. године, сачињавао је и седмичне планове појачане 

контроле и заједничких инспекцијских надзора  инспекција са територије Моравичког 

управног округа.  

Буџет 
 

 Укупан буџет Моравичког управног округа за 2020. годину износио је 

21.108.000,00 динара. Извршен је са 20.836.449,00  динара, или 99 %. 

 Средства су утрошена за: плате 6.569.311,00 динара, доприносе 1.093.790,00 

динара, социјална давања 80.000,00 динара, превоз 442.408,00 динара, јубиларну 

награду 84.122,00 динара, сталне трошкове 8.589.969,00 динара, дневнице 19.750,00 

динара, услуге 647.879,00 динара, текуће поправке и одржавање 798.954,00 динара, 

материјал 1.549.865,00 динара, регистрацију возила 42.402,00 динара, основна средства 

917.999,00 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, па је тако за секретара Савета одеђен шеф Стручне службе. 

 Стручна служба Моравичког управног округа обавља послове за потребе 

инспекција у седишту округа у Чачку и подручним јединицама органа државне управе 

у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи (општина Лучани). 

   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 

2020. години била је добра, високо професионална и свакодневна. 

На основу  Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник РС“, број 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018) и Одлуке о 

максималном броју запослених  на неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 

78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019), 

Правилником о систематизацији радних места број 917-110-00005/2015-01 од 

29.12.2015. године, као и Правилником о унутрашњем уређењу и ситематизацији 

радних места у Стручној служби бр. 917-110-00018/2019-01 од 07.03.2019. године, у 

Стручној служби Моравичког управног округа, систематизовано је укупно  осам (8) 

радних места. 

  У писарници Стручне службе у 2020. години заведено је укупно 21 600 

предмета, од тога архивирано 10 721, активних је 10 879, а према следећем прегледу:  
 

Ред. 

број 

 

НАЗИВ МИНИСТАРСТВА 

И ИНСПЕКЦИЈЕ 

   ЗАВЕДЕНИ 

   ПРЕДМЕТИ 

АКТИВНИ   

ПРЕДМЕТИ 

АРХИВИРАНИ 

ПРЕДМЕТИ 

   I МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ 

    1. Пољопривредна инспекција 532 166 366 

   2. Фитосанитарна инспекција 175 149 26 

   3. Шумарска и ловна 

инспекција 

298 229 69 

  4. Ветеринарска инспекција 2 357 673 1 684 

  5. Водна инпсекција - - - 

II МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Инспекција за заштиту 

животне средине 

48 16 32 

III МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

1. Тржишна инспекција 657 349 308 

2. Туристичка инспекција 301 181 120 

VI МИНИСТАРСТВО ЗА РАД ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

1. Инспекција рада 2 526 984 1 542 

V МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  

1. Саобраћајна инспекција 80 27 53 

2. Грађевинска инспекција 166 151 15 

VI МИН.ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА  

1. Школска управа 9 9  

VII МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

1. Здравствена инспекција 317 270 47 

2. Санитарна инспекција 13 994 7639 6 355 

VIII Моравички управни округ 140 36 104 

           У к у п н о : 21 600 10 879 10 721 



 Предмети граничне санитарне (3 488) и граничне  фитосанитарне (2 977) 

инспекције заводе се у посебном уписнику које воде ове инспекције, што значи да је у 

2020. години узето у рад укупно 28 065. 

 За запослене државне службенике у току је поступак оцењивања за 2020. 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 2021. 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 2020. 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 Високом службеничком савету о примени Кодекса 

понашања државних службеника. 

 У Стручној служби Округа нема лица ангажованих за обављање повремених 

послова. 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ 
 

 На основу  члана 41. Закона о државној управи и члана 9. Уредбе о управним 

окрузима Стручна служба задужена је за техничку потпору и опште послове окружним 

подручним јединицама органа државне управе. 

У Моравичком управном округу обављају се послови државне управе из 

надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства 

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. 

Министарства у Округу обављају послове инспекцијског надзора и то преко: 

тржишне, туристичке, пољопривредне, водне, шумарске, ветеринарске, здравствене, 

санитарне, граничне санитарне, инспекције рада, инспекције за безбедност и здравље на 

раду, инспекције за заштиту животне средине, грађевинске инспекције, инспекције 

друмског саобраћаја, фитосанитарне и граничне фитосанитарне инспекције. 

 У оквиру Моравичког управног округа формиране су подручне јединице у 

општинама Горњи Милановац, Ивањица и Лучани. 

 Тренутно, у Моравичком управном округу,  ради 44 инспектора. 
 

Састанци окружних подручних јединица – колегијуми 
 

 Начелник Моравичког управног округа,  Слободан Јоловић, током 2020. године,  

одржао је укупно једанаест (11) редовних 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 редовним месечним  

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. Осим тога, на овим састанцима стална 

тема била је и унапређење рада и услова рада, те чување и подизање угледа сваког 

појединца и државне управе у целини. 

 Са састанака окружних подручних јединица вођени су записници који су 

достављани члановима колегијума и архивирани  у округу. 

 На основу Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник РС, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Закона о инспекцијском надзору („Службени 

гласник РС, број 36/2015, 44/2018 и 95/2018) и Упутства о методологији и координацији 

рада начелника управних округа и јединица локалних самоуправа на сузбијању ширења 

вируса Ковид-19, начелник Моравичког управног округа је доносио седмичне планове 

контрола републичких и локалних инспекција на територији Моравичког управног 

округа. За сваку локалну самоуправу именовани су координатори који су свакодневно и 

недељно достављали извештаје о раду инспекција на територији те локалне самоуправе. 

Обједињени извештаји су свакодневно достављани Координационој комисији Владе 

Републике Србије, односно Радној групи за координацију републичких инспекција. На 

основу напред наведеног, републичке инспекције су осим контрола, предвиђених 

планом рада за сваку инспекцију, вршиле и контроле везано за спречавање ширења 

вируса Ковид-19. На тај начин су у великој мери помогли санитарној инспекцији, која 

је по природи свог посла, поднела и највећи терет када је у питању спречавање ширења 

вируса корона и спровођење противепидемијских мера у складу са Уредбом, Одлуком 

Владе и Законом о заштити становништва од заразних болести. Од појаве вируса 

Ковид-19, санитарна инспекција је извршила 11918 ванредних надзора и донела 9991 

решење о карантину. Четири санитарна инспектора из Моравичког управног округа 

поступала су на граничним прелазима, Гостун, Увац и Котроман и извршили 1 211 

надзора. 
  

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 2020. године, ова инспекција је извршила 181 надзор по плану,  

утврђујућих и потврђујућих надзора 137 и 307 ванредних надзора. У наведеном 

периоду изречено је 87 мера за отклањање недостатака, донето 135 решења за почетак 

обављања здравствене делатности, изречено 7  мера за забрану обављања делатности и  

поднето 7 захтева за покретање прекршајног поступка.  
 

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. 

 Санитарна инспекција је у првом кварталу реализовала активности у складу са  

Планом рада Министарства здравља за 2020. годину, а у остала три квартала све 

активности су биле усмерене на надзор рада послодаваца у примени мера превенције, 

спречавања ширења и смањења ризика болести Ковид-19 и спровођење 

противепидемијских мера у складу са Уредбом, Одлуком Владе и Законом о  заштити 

становништва од заразних болести. 

 У другом и трећем кварталу 4 санитарна инспектора су била распоређена на 

граничним прелазима са Црном Гором:Гостун, Увац и Котроман, при чему је остварено 

1 211 надзора, који се приказује у Одсеку Ужице. 

 У току 2020. године, ова инспекција је у рад примила 13 248 предмета, обавила 

68 саветодавних посета, извршила 727 редовних, 11 918 ванредних и 535 контролних 

надзора.Укупан број надзора је 13 180. Укупан број решења:449 решења за забрану 

рада лицима, 121 решење о отклањању недостатака, 9991 решење о кућном карантину, 

41 усмено решење. Поднето је 99 захтева за покретање  прекршајног поступка и 49 

прекршајних налога.  
 

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 2020. године извршен је санитарни преглед код 3 488 пошиљки из увоза. 

Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 3 323, док је 

број пошиљки животних намирница износио 165. У току 2020. године није било 

здравствено неисправних пошиљки.У контролисаном периоду донето је укупно 3 128 

решења. 
 

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 2020. године,  у рад је примљено и обрађено 2 977 захтева, извршен исти 

број контрола и сачињено 2.977 записника. Донето је 3 016 решења о дозволи увоза и 1 

решење о забрани-уништењу.  
 

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 2020. године, извршено је укупно 291 надзора и то: на основу Закона о 

шумама 269, Закона о дивљачи и ловству 11, Закон о репродуктивном материјалу 

шумског дрвећа 6 и Закона о заштити биља од биљних болести и  штеточина 5. У току 

претходне године донето је укупно 43 решења, поднето 154 прекршајних и 12 

кривичних пријава. Издато је 3 уверења и одузето 2523 м³ дрвета, изречено 106 

осуђујућих пресуда, са казном у износу од 1.361.027,00 динара. 
  

Водна инспекција 
 

 У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине - републичке 

Дирекције за воде, а при Сектору водне инспекције у Краљеву, систематизовано је   

једно радно место водног инспектора, за подручје Моравичког управног округа, које 

тренутно није попуњено. 

 Послове из своје надлежности, водни инспектор је обавља  на основу Закона о 

инспекцијском надзору, Закона о водама и на основу  месечних, кварталних и 

годишњих планова рада. 

 Моравички управни округ тренутно нема водног инспектора. 
 

Ветеринарска инспекција 
 

 У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за подручје 

Моравичког управног округа, формирано је Одељење ветеринарске инспекције, са 

укупно систематизованих осам (8) радних места.  

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 2020. години инспектори овог Одељења примили су у рад 2 631 предмета, 

решили 2 384 предмета, сачинили 1 532 записника, донели 594 решења, издали 325 

сертификата, сачинили 28 службених белешки и поднели 34 прекршајне пријаве. 
 

Фитосанитарна инспекција 
 

 У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за 

заштиту биља Београд,  ради фитосанитарна инспекција, која на подручју Моравичког 

управног округа има 3 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 2020. године, фитосанитарна инспекција је радила према добијеним 

радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. 

 У 2020. години, фитосанитарна инспекција је извршила 446 контрола 

производње, 284 контроле у промету, 46 контрола дораде, 46 контрола по уредби, сума 

контрола 825, издато 259 сертификата, уверења и фитоуверења. Донето је 29 решења и 

узето 2 018 узорака.  
 

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. 

Пољопривредна инспекција је током 2020. године извршила укупно 395 

контрола, донела 26 решења, поднела 17 прекршајних пријава, 5 пријава за привредни 

преступ и 11 кривичних пријава. 

Пољопривредни инспектор, Сузана Каровић, током 2020. године, извршила је 

укупно 152 контроле, донела 15 решења, поднела 8 захтева за покретање прекршајног 

поступка и 4 пријаве за привредни преступ. Ранка Милосављевић је  извршила 170 

контрола, донела 9 решења, поднела 4 прекршајне пријаве и 1 пријаву за привредни 

преступ. Милун Вранић извршио 73 контроле и донео 2 решења и поднео 5 

прекршајних пријава.  
  

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, Закона о процени утицаја, Закона о заштити вода, Закона о заштити ваздуха 

Закона о заштити земљишта, Закона о заштити од буке, као и на основу других 

прописа. 

У току 2020. године, у складу са  достављеним  Планом рада за 2020.годину 

вршени су редовни и ванредни теренски инспекцијски надзори индустријских 

постројења и осталих објеката на територији Моравичког, Златиборског и Шумадијског 

и Расинског  управног округа.  

Tоком 2020. године у рад је примљено 48 предмета, извршене 53 контроле на 

локацијама постројења, од чега 21 ванредних надзора и 46 контрола као поступајући 

инспектор. С обзиром да су све контроле  вршене везане за примену више закона,  по 

областима  то изгледа овако: по Закону о процени утицаја на животну средину 5 



надзора; по Закону о заштити ваздуха 13; по Закону о управљању отпадом 10; по 

Закону о заштити вода 11; по Закону о заштити животне средине 11, по Закону о 

заштити земљишта заштите 2 и по Закону о интегрисаном спречавању и контроли 

загађења животне средије 1 надзор. Сачињено је 46 записника, од чега 38 записника са 

изреченим мерама. Донето је 8 решења,  са 12 изречених мере, сачињено 22 дописа, 13  

службених белешки, 2 извештаја, за потребе прибављања енергентске лиценце, поднета 

1 пријава за привредни преступ  и 1 захтева за покретање прекршајног поступка. 
 

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 11 систематизованих, а тренутно попуњених 8 

радних места.  

У седишту округа, у Чачку, за подручје Града Чачка, ради 5 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 2020. године  тржишна инспекција је извршила укупно 497 контрола и 

саставила 497 записника. Поднето је укупно 99 захтева за покретање прекршајних 

поступака и 1 пријаву за привредни преступ. Током 2020. године, ова инспекција је 

донела 29 решења за отклањање неправилности и 34 управне мере. 
  

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 2020. године туристичка инспекција је извршила укупно 218 контрола и 

то: 175 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 25 контрола у 

угоститељским објектима за смештај, 5 контрола извршења раније донетих решења, 10 

контрола  извршења мера наложених на записник, 3 контроле туристичких агенција.   

Донето је 3 решења о забрани рада, 1 решење о отклањању недостатака и 6 

потврђујућих решења. Изречено је 13 мера наложених на записник и дат 1 предлог за 

одузимање лиценце туристичкој агенцији.  

У истом периоду поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка. У 

извештајном периоду обављено  је и 70 службених саветодавних посета. 
  

Инспекција рада 
  

 У оквиру Министарства за рад, борачка и социјална питања формиран је Одсек 

инспекције рада за Моравички управни округ, у коме ради укупно шест инспектора, пет 

у Чачку и један у Ивањици. 

 Инспектори рада, послове 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 2020. године, инспекција рада је у области радних односа извршила 

укупно 347 инспекцијских надзора. Донето је 14 решења о отклањању повреда Закона о 

раду и поднето 24 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности 

и здравља на раду извршено је укупно 572 надзора,  Извршен је 61 надзор поводом 

повреде на раду, од чега: 60 надзора поводом тешких повреда на раду, 1 надзор 

поводом тешке повреде на раду са смртним исходом. Поднето је 55 захтева за 

покретање прекршајног поступка због повреде Закона. Током 2020. године  извршен је 

укупно 181 интегрисани надзор. У току ове године на фактичком раду је затечено 137 

радника. Поднета су укупно 102 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 

кривична пријава. Изречено је новчаних казни у износу од 12.439.000,00 динара.   
 

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 и попуњеним радним 

местом.  

 У складу са оперативним планом за 2020. годину, саобраћајни инспектор је у рад 

примио укупно  80 управних и вануправних предмета, извршио 3 редовна надзора, 98 

ванредних надзора, сачинио 56 записника, донео 21 решење, сачинио 41 обавештење, 

извештај, захтев за изјашњење и поднео 16 прекршајних пријава.   
 

Грађевинска инспекција 
 

У оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- Сектор за 

инспекцијски надзор са седиштем у Краљеву, формирано је Одељење републичке 

грађевинске инспекције, Група републичке грађевинске инспекције Ниш, са једним  

систематизованим и попуњеним радним местом. 

Током 2020. године грађевински инспектор је  обављао редовне, ванредне и 

контролне инспекцијске надзоре у оквиру надлежности прописаних Законом о 

планирању и изградњи у отежаним и контролисаним условима због ванредног стања и 

ванредне ситуације. Није било додатног ангажовања на контроли примене мера за 

заштиту становништва од заразне болести. Редовне контроле су се обављале по 

добијању  потврде пријаве за контролу темеља и конструкције преко Централног 

система обједињене процедурње на територији Моравичког, Шумадијског, 

Колубарског, Борског и Рашког округа, у предметима изградње капиталних објеката за 

које грађевинску дозволу за изградњу издаје министарство надлежно за послове 

грађевинарства. 

Највећи број ванредних и контролних инспекцијских надзора обављен је у 

предметима нелегалне градње на простору парка природе „Голија“ и предела изузетних 

одлика Овчарско-Кабларске клисуре. У оквиру организовања заједничких 

инспекцијских надзора са инспекцијом за заштиту животне средине, а ускладу са 

годишњим планом рада републичка грађевинска инспекција Моравичког управног 

округа је учествовала у контролама на простору парка природе „Златибор“, специјалног 

резервата природе „Увац“, парка природе „Голија“ и предела изузетних одлика 

„Власина“. Поступало се по пријавама за контролу поверених послова локалних 

грађевинских инспекција у Чачку, Горњем Милановцу и Ивањици. 

Током 2020. године у рад је примљено 169 управних и вануправних предмета, 

извршено 40 редовних, 33 ванредна и 41 контролни надзор. Обављена је 1 службена 

саветодавна посета. Сачинињено је 77 записника, донето 5 решења, 156 службених 

белешки, обавештења, извештаја и 1 одговор на жалбу. 
   

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.   

 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 уписано је око 7.000 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). 

           Начин рада Школске управе у 2020. године и активности запослених у Школској 

управи у 2020. години умногоме су били условљени пандемијом изазваном вирусом 

Ковид 19, услед чега се од половине марта 2020. године у школама на територији целе 

Србије, па све до краја школске 2019/2020. прешло на учење на даљину. Сличне 

околности пратиле су и прво полугодиште школске 2020/2021. године, које се завршило 

18. децембра. Запослени у Школској управи у Чачку били су све време ангажовани у 

пружању подршке школама и предшколским установама у прилагођавању програма 

рада и наставних планова учењу на даљину, али и поред тога обављани су и други 

послови, који се иначе редовно обављају. Реализација тих послова била је прилагођена 

општој ситуацији изазваној пандемијом. Значајно је и неопходно издвојити следеће 

послове: рад са директорима школа (активи директора, појединачни састанци, све 

потребне консултације, давање мишљења о избору директора школа); рад са 

наставницима и запосленима у школама и са васпитачима у предшколским установама 

(праћење наставе, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни 

рад, рад са различитим школским тимовима …); консултативни и саветодавни рад са 8 

саветника - спољњих сарадника; саветовања за школе, усмерена на унапређивање 

процеса самовредновања; решавање по представкама родитеља, по пријавама или на 

основу сазнања по различитим питањима која се тичу заштите права ученика; израда 

Плана уписа ученика у средње школе за Моравички управни округ за 2020/21. годину; 

подршка школама за реализовање Пријемних испита у школама где се овај испит 

одржава и Завршних испита у свим основним школама; подршка и праћење школа које 

су се укључиле у Пројекат МПНТР „Обогаћени једносменски рад“; рад руководиоца 

Школске управе и два саветника у  Радној подгрупе за решавање технолошких вишкова 

и запослених са непуним радним временом; стручно усавршавање просветних 

саветника; 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; сви 

остали послови по налогу министра. 
 

САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА 
 

 Моравички управни округ има Савет управног округа, кога чине: мр Слободан 

Јоловић, начелник Моравичког управног округа и председник Савета, и чланови: 

Милун Тодоровић, градоначелник  Града Чачка, Дејан Ковачевић, председник општине 

Горњи Милановац, Миливоје Доловић, председник општине Лучани и Момчило 

Митровић, председник општине Ивањица. 



 Секретар Савета округа је Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова 

Моравичког управног округа. 

 Начин рада Савета управног округа регулисан је Уредбом о начину рада Савета 

управног округа („Службени гласник РС“, број  15/2006). 

 Планом рада Савета Моравичког управног округа предвиђено је да се у 2020-ој 

години одржи 7 седница Савета, прва у јануару, у Чачку, друга у марту, у Горњем 

Милановцу, трећа у јуну, у Чачку, четврта у јулу, у Лучанима или Гучи, пета у 

септембру, у Чачку, шеста у октобру, у Ивањици и седма у децембру, у Чачку. 

 Обзиром да је одлуком Владе Републике Србије, због спречавања ширења 

Ковида-19, забрањено окупљање већег броја лица у затвореном простору, током 2020. 

године одржане су само 2 седнице Савета Моравичког управног округа, једна у Чачку, 

у седишту Округа и једна у Горњем Милановцу, а текући послови и договори у вези са 

питањима из делокруга рада Савета обављани су телефонским путем  

 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. 

  

Седнице Савета Моравичког управног округа 
 

Савет Моравичког управног округа је током 2020. године одржао две (2), од 

шест (6) редовних седница, предвиђених Планом рада за 2020. годину. 

 Прва редовна седница Савета одржана је у проширеном саставу, 31.01.2020. 

године у Чачку, у сали Моравичког управног округа, на којој је разматран извештај о 

раду Савета и Стручне службе Моравичког управног округа у 2019. години, разматран 

допис Техничке школе у Ивањици бр. 375 од 21.01.2020. године, која се противила 

изградњи нове Техничке школе у складу са захтевом општине Ивањица 01 Бр. 350-

2/2020 од 04.01.2020. године. Једна од тема седнице Савета била је иницијатива за 

производњу и емитовање „Хронике Моравичког округа“ на регионалним и локалним 

телевизијама у округу, као и иницијатива за награду „Постигнућа 2020“ и позива на 

презентацију Моравичког округа као регије, 17. априла 2020. године у Лондону. На 

седници Савета усвојен је и план рада Савета Моравичког управног округа за 2020. 

годину.  

Друга редовна седница Савета одржана је 28.05.2020. године, у кабинету 

председника општине, у Горњем Милановцу, на којој су разматрана питања везано за 

активности локалних самоуправа на сузбијању пандемије изазване вирусом Ковид-19, 

последницама на привреду, становништво и инвестиционим активностима локалних 

самоуправа на подручју Моравичког управног округа. Разматрано је и о предлогу плана 

уписа ученика у средње школе Моравичком округу и актуелна питања у вези са 

завршетком школске године због пандемије вируса корона. Једна од тема састанка била 

је и противградна заштита, односно инсталирање аутоматских станица и број ракета на 

залихама на подручју радарских центара Ужице, Букуља и Сјеница. Савет округа је 

разматрао и о припремама за локалне и парламентарне изборе. На састанку је 

разматрано питање начина спровођења и координације заједничке акције у 

Моравичком округу под називом „Уредимо и очистимо Моравички округ“, питиње 

организовања привреднотуристичких и културно забавних манифестација у 

Моравичком округу у 2020. години (Сабор трубача у Гучи, Такмичење фрулаша у 

Прислоници, Нушићијада у Ивањици, Сабор виолиниста у Прањанима, Купусијада у 

Мрчајевцима...), као и произодња и емитовање заједничке емисије информативног 

карактера „Хроника Моравичког округа“.  
 

 



ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

 Окружни штаб за ванредне ситуације током 2020. године, због забране 

окрупљања  већег броја лица у затвореном простору, а ради спречавања ширења вируса 

корона, одржавао је телефонске седнице. 

 Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације у 2020. години и План 

рада за 2021. годину, достављен је Министарству унутрашњих послова - Сектору за 

ванредне ситуације, у складу са Законом. 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОКРУГА 
 

 Током 2020. године, начелник  Моравичког управног округа  предузимао је и 

бројне друге активности иако нису биле уско везане за његове непосредне 

надлежности, а посебну пажњу је посветио координацији и заједничком и појачаном 

инспекцијском надзору републичких и локалних инспекција, комуналне милиције, 

полиције и других државних органа на сузбијанју и ширењу вируса Ковид-19, односно 

контроли поштовања прописаних противепидемијских мера.  

  

Сарадња са другим органима и службама 
 

 Моравички управни округ је током 2020. године остварио добру професионалну  

сарадњу и са другим државним органима, а посебно са правосудним, органима 

унутрашњих послова, као и са Пореском управом. 
 

Влада Републике Србије 
 

 Током 2020. године, Моравички  управни округ је посетио један број министара, 

државних секретара и помоћника, као и руководилаца управа, сектора и других служби. 

Моравички округ су посетили: Александар Вучић, председник Републике 

Србије, Ана Брнабић, председник Владе Републике Србије, Проф. др. Зорана 

Михајловић, потпредседница Владе РС, као министарка грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Александар Вулин, као министар одбране, Бранислав Недимовић, 

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја и инфраструктуре, 

Зоран Дробњак, директор ЈП „Путеви Србије“  и други. 
 

Државни органи, јавна предузећа и институције 
 

 Моравички управни округ је у  протеклој 2020. години, остварио добру сарадњу 

и са Војском Републике Србије, Министарством унутрашњих послова – Полицијском 

управом у Чачку и њиховим подручним јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и 

Гучи и др. 

 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.

 Полицијска управа у Чачку редовно доставља 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 и пружали тражену помоћ у раду инспекција.   
  



Локалне самоуправе 
 

 Током 2020. године, сарадња са Градом Чачком, као и са другим јединицама 

локалних самоуправа на територији  Моравичког управног округа (Горњи Милановац, 

Лучани и  Ивањица) одвијала се на професионалном нивоу. 

 Локалне самоуправе нису покретале иницијативу за сазивање седница Савета 

или међусобну срадњу посредством округа, нити исказале потребе за разматрање 

одређених питања, осим што су се обраћале за помоћ у пружању материјане помоћи.  
 

Грађани 
  

 Сарадња са грађанима одвијала се свакодневно и професионално, уз поштовање 

њихових грађанских права и максимално ангажовање, а све у циљу решавања њихових 

проблема који су у надлежности инспекцијских и Стручне службе Моравичког 

управног округа или у надлежности других органа на нивоу округа. 

 Начелник Моравичког управног округа је увео праксу свакодневног пријема 

грађана и саветодавну обавезу инспекција укључујући и саветодавне посете код оних 

који желе да се на озбиљан начин баве предузетничком или привредном делатношћу. 

 Начелнику Моравичког управног округа округа грађани су се обраћали са 

одређеним молбама и захтевима за помоћ, најчешће везано за запослење али и друга 

питања личне и опште природе.  

Увек су били примљени, уважени и удостојени, и никада није било примедби на 

однос запослених према грађанима. У свим ситуацијама одговарано им је у најкраћем  

могућем року, а све у циљу проналажења начина како да им се помогне у решавању 

такве врсте њихових проблема. 

Сарадњи са грађанима се посвећује посебна пажња и представља посебну 

обавезу и одговорност свих запослених.  

 

Медији 

 

 На иницијативу начелника Моравичкох управног округа покренута је произодња 

и емитовање заједничке емисије информативног карактера „Хроника Моравичког 

округа“ за коју прилоге припрема више телевизија са подручја Моравичког управног 

округа, а обухваћена су сва актуелна дешавања и активности државних функционера и 

органа и институција и локалних органа, јавних предузећа и институција града Чачка и 

општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани. У 2020. години емитовано је недељно 

47 емисија, сваки прилог по 10 пута на ТВ „Галаксија“ Чачак и БТВ. 

 Начелник Моравичког управног округа је активно о раду и актуелним питањима 

обавештавао јавност путем електронских и штампаних медија, организујући 

конференције за медије, путем саопштења и гостовања у ТВ емисијама. 

 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

 

1. Моравички управни округ у 2020. години је своју функцију обављао у                              

складу  са  Законом  о  државној  управи,  Уредбом  о  управним  окрузима и Уредбом о 

начину рада Савета управног округа.  

  

1) Све послове начелник и Стручна служба су завршили у року и у скаду са 

законским прописима који регулишу њихов рад и послове које су обављали. 
 

2) Добра и професионална сарадња начелника управног округа и Стручне   

службе се подразумева, и никад није била доведена упитање. 
 

3) Сарадња са  окружним  подручним  јединицама органа државене управе била 

је  високо професионална и коректна. 
 



4) Сарадња начелника и чланова Савета Моравичког управног округа одвијала 

се професионално, уз међусобно уважавање и на задовољавајући начин. 
  

5) Начелник је предузимао и бројне друге активности у циљу афирмације рада 

управног округа и спровођења програма рада Владе Републике Србије. 

 
2. У циљу унапређења рада и веће делотворности инспекција сматрам да треба: 

 

1) Обезбедити средства и трајно решити питање простора за рад Стручне 

службе и инспекција (тај проблем постоји и у другим окрузима), 
 

2) Формирати Координациона тела у управним окрузима на челу са 

начелницима, са јасно дефинисаним задацима, обавезама и надлежностима, у 

чијем саставу би били представници свих државних и локалних органа 

формираних на нивоу округа, 
 

3) Увести обавезност сарадње руководилаца републичких, локалних инспекција 

и осталих државних органа (МУП-а, Пореске управе, Војске и др.) са 

начелницима управних округа, 
 

4) Увести обавезу инспекцијама обавештавања јавности о раду путем медија 

најмање једном месечно кроз редовне и ванредне конференције за медије, 
 

5) Извршити попуну упражњених места инспектора и отварање нових, оних 

које у Моравичком управном округу не постоје а за њима има потребе, и 
 

6) Обавезати руководиоце републичких инспекција да начелницима управних 

округа достављају директиве и инструкције које су издате окружним 

подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа 

државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице. 

 
3. Формирати Инспекторат у оквиру којег би биле обједињене све републичке и 

локалне инспекције, без изузетка, на челу са директором Инспектората којег поставља 

Влада Републике Србије конкурсом.  
 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

                                                                               МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА         

                                                                 

                                                                                              мр  Слободан Јоловић   

 

 

 


