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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Према Уредби о управним окрузима („Службени гласник РС“, бр. 15/2006),
управни округ је 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 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. 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 и око
7.800 предузетничких радњи, у којима је запослено око 50.000 радника.
Стручна и инспекцијске службе Моравичког управног округа од 15.01.2016.
године смештене су седишту округа у Чачку, у ул. Жупана Страцимира бр.6,
просторијама општине у Ивањици, Републичком заводу за здравствено осигурање у
Горњем Милановцу и Центру за социјални рад у Гучи.
Услови за рад Округа
Моравички управни округ нема трајно решено питање простора за свој рад.
На основу уговора о коришћењу услуга од 26.10.1992. године, Анекса I, II и III
наведеног уговора, који је закључен између тада општине Чачак и Моравичког округа,
Стручна и инспекцијске службе су биле смештене у згради Града Чачка. Међутим,
бивши градоначелник Града Чачка, мр Војислав Илић, 2013. године, затражио је од
Министарства правде и државне управе, да се Стручна и инспекцијске службе
Моравичког управног округа иселе како би у наведене просторије град Чачак сместио
Градску управу за урбанизам. Из тих разлога, Округ је био принуђен да закључи уговор
о закупу и од 15.01.2016. године пресели у нови простор, на који начин су обезбеђени
максимални услови за нормално функционисање у седишту округа.
У току 2017/18 решиће се и сва остала питања (путничка кола, простор у Горњем
Милановцу, Ивањици и Гучи, као и замена дела опреме) на који начин ће се обезбедити
оптимални услови за рад и инспекција на подручју ове три локалне самоуправе.
Начелник управног округа
На основу решења 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 на 4 године,
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, а 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 и 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 2016. године обављао и
друге активности које проистичу из његових законских и политичких овлашћења
(заједнички састанци са суседним управним окрузима, координација рада републичких
и локалних инспекција посвећена контроли нелегалног промета дувана и дуванских
прерађевина на јавним површинама, План координисаног инспекцијског надзора на
територији Моравичког управног округа, учествовао и организовао састанке и
спроводи активности посвећене примени Закона о озакоњењу објеката, итд).
Буџет
Укупан буџет Моравичког управног округа за 2016. годину износио је
16.022.000,00 динара. Извршен је са 99,29 % или 15.908.370,86 динара.
Средства су утрошена за: плате 5.372.289,45 динара, доприносе 961.639,80
динара, социјална давања 44.000,00 динара, превоз 374.501,09 динара, сталне трошкове
5.898.900,85 динара, дневнице 42.025,04 динара, услуге по уговорима 570.578,09
динара, текуће поправке 579.451,26 динара, материјал 1.384.410,28 динара,
регистрације возила 80.575,00 динара и опрему 600.000,00 динара.
Враћена су средства у износу од 113.629,14 динара и иста нису могла бити
преусмерена на плаћање стечених обавеза према Граду Чачку, што у случају принудне
наплате доспелих потраживања може угрозити нормалан рад Округа.
Доспеле а не измирене обавезе
На основу уговора о коришћењу услуга, закљученог између Града Чачка и
Моравичког управног округа доспеле а неизмирене обавезе према Граду Чачку,
закључно са 31.01.2016. године износе 3.716.390,08 динара.
Износ од 1.853.778,87 динара односи се на трошкове обезбеђења (бруто плате
портира), 1.525.412,11 динара односи се на заједничке трошкове, а износ од 337.199,10
динара односи се на трошкове Школске управе у Чачку.
У буџету за 2017. годину нису предвиђена додатна средства за измирење
наведених обавеза према Граду Чачку, а враћена новчана средства у 2015/16 није било
могуће преусмерити за измирење наведених обавеза.
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 секртетар 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
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 2015. 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.
На основу нове систематизације и решења број 917-114-00001/2016-02,
државном службенику, који је остао нераспоређен у Стручној служби Моравичког
управног округа, 27.06.2016. године, престао је радни однос.
У писарници Стручне службе, у 2016. години заведено је укупно 9572
предмета, од тога архивирано 6204, активних је 3368 , а према следећем прегледу:
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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 2016. 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 2017. 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 2016. 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 изврштај 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: мр Слободан
Јоловић, начелник Округа и председник Савета и чланови: Милун Тодоровић,
градоначелник Града Чачка, Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац,
Весна Стамболић, председник општине Лучани и Зоран Лазовић, 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).
Током 2016. године, Савет је вршио усклађивање рада окружних подручних
јединица органа државне управе.

Седнице Савета, по правилу су одржаване у сали за састанке, у седишту Округа,
с тим што је одржана и једна седница у Ивањици, и једна заједничка седница са
Златиборским управним округом у Пожеги.
У зависности од дневног реда, седницама Савета присуствовали су, без права
гласа, 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, 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 а закључци са
седница Савета најкасније у року од 10 дана.
Седнице Савета Моравичког управног округа
Савет Моравичког управног округа у 2016.години одржао је шест (6) седница.
Прва седница Савета одржана је 05.02.2016. године, у сали за састанке, у
седишту Округа, у Чачку, на којој је усвојен извештај о раду Стручне службе и Савета
Моравичког управног округа за 2015. 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 ситуације, закључке са састанака
напред наведених органа, као и податке и закључке са презентације Закона о
инспекцијском надзору и презентације Стратешког решења за пречишћавање отпадних
вода за Град Чачак и регију. На истој седници разматран је и усвојен План рада Савета
Моравичког управног округа за 2016. годину. Председник Савета Моравичког управог
округа, мр Слободан Јоловић упознао је присутне и са Упутствима о правилима
понашања запослених у Стручној и инспекцијским службама Округа.
Друга седница Савета одржана је у проширеном саставу, 25.03.2016. године, у
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
била је и координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких
са инспекцијама из локалних самоуправа за области које су најризичније за конкретну
средину- информација о одржаним састанцима републичких са локалним инспекцијама.
Разматрано је и питање функционисања локалних самоуправа на подручју Округа са
посебним акцентом на поплаве, на рад скупштина, извршне власти, отклањање
последица поплава и процену штете итд. Закључком је утврђено да се сарадња
надлежних органа државне управе и локалних самоуправа на подручју Округа, одвијала
у складу са законским прописима, професионално и на задовољавајући начин.
Закључено је и да је неопходно да локалне самоуправе усагласе Одлуку о радном
времену угоститељских објеката, као и да се изврши попуњавање инспекцијских и
ватрогасних служби. Скренута је пажња на проблеме формирања, опремања и
оспособљавања јединица цивилне заштите у локалним самоуправама. На истој седници
препоручено је да се организује састанак на нивоу три округа (Моравичког, Рашког и
Златиборског) са представницима Републичког хидрометереолошког завода,
министарства финансија и министарства пољопривреде, на тему стања противградних
станица, набавке противградних ракета и исплате противградних стрелаца.
Трећа седница Савета одржана је 20.06.2016. године, у Чачку, у седишту Округа
и на њој је извршено конституисање Савета Моравичког управног округа у новом
саставу, обзиром да је дошло до промена власти у локалним самоуправама. Савет
Моравичког управног округа чини: мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког
управног округа и председник Савета, Милун Тодоровић, градоначелник Града Чачка,
Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Зоран Лазовић, председник
општине Ивањица и Весна Стамболић, председник општине Лучани. Нови чланови

Савета Округа упознати су са извештајем о раду Савета у 2015. години и планом рада
за 2016. годину. На наведеном састанку разматрано је упутство о примени члана 9. и
103. Закона о општем управном поступку, спровођење законски обавезних мера
дезинсекције на подручјима зараженим и угроженим нодуларним дерматитисом,
информација о стању јавне безбедности на подручју Округа, сузбијању криминала,
јавни ред и мир, безбедност саобраћаја, активност Одељења за ванредне ситуације, као
и разматрање нацрта меморандума о стратешком решењу отпадних вода на делу
територије Моравичког и Златиборског управног округа. На састанку су донети
закључци којима је констатовано да је сарадња надлежних државних органа на нивоу
Округа у претходном периоду била професинонална и одвијала се у складу са законом,
као и да је стање јавног реда и мира знатно повољније у претходних 5 месеци, у односу
на прошлу 2015. годину. Том приликом предложено је и одржавање посебне седнице
Савета округа, на којој би се анализирао рад органа државне управе и питања кадровске
попуњености, као и посебан састанак на коме би се разматрало питање функционисања
државне и локалне самоуправе. Указано је и на неопходност да се са начелницима
општинских и градских управа, начелницима одељења, полиције и полицијске управе
одржи састанака на тему примене ЗУП-а. Седници Савета присуствовао је и господин
Wolfgang Widmann, генерални директор фирме „ Infra“ из Аустрије, које је присутне
упознао са моделом пречишћавања отпадних вода, који примењује његово предузеће.
Четврта редовна седница Савета Моравичког управног округа, одржана је
07.09.2016. године, у Чачку, у седишту Округа. На седници је разматрано питање
реализације плана уписа у основне и средње школе на подручју Округа, стање јавног
реда и мира, безбедност у саобраћају, оспособљеност Сектора за ванредне ситуације и
формирање јединица цивилне заштите у локалним самоуправама. На дневном реду
састанка био је и извештај о функционисању система одбране од града на територији
радарских центара „Букуља“, „Сјеница“ и „Ужице“, за период од 15.04.201615.07.2016. године, информација о спровођењу плана координисаног инспекцијског
надзора на територији МУО у септембру и октобру 2016. године, као и функционисање
локалних самоуправа, рад органа државне и локалне управе, кадровска попуњеност, са
посебним освртом на усаглашавање оснивачких аката са Законом о јавним
предузећима. На наведеном састанку усвојен је закључак којим се прихвата
информација о стању јавне безбедности у саобраћају и у области привредног
криминала, а који су поднела овлашћена службена лица Полицијске управе Чачак.
Предложено је да начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић и
Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације, помогну јединицама
локалних самоуправа у формирању јединица цивилне заштите на подручју Моравичког
управног округа. Усвојен је и извештај о стању противградне заштите и предложено да
се у договору са ресорним министарством и Златиборским управним округом
организује састанак на тему функционисања и унапређења система противградне
заштите, на који би били позвани и представници удружења пољопривредних
произвођача на подручју Западне Србије. Затражено је и одржавање састанка у
Министарству државне управе и локалне самоуправе на тему усаглашавања оснивачких
аката са Законом о јавним предузећима, како би проблеми које имају ЈКП „Дубоко“
Ужице, ЈП „Рзав“ Ариље, и њима слична предузећа, били успешно решени.
Пета, заједничка седница Савета Моравичког и Златиборског управног округа,
одржана је у сали Општинског већа општине Пожега, 30.09.2016. године, којој је
између осталих присуствовао и мр Иван Бошњак, државни секретар у Министарству за
државну управу и локалну самоуправу, а на којој је разматрано питање договора око
организовања заједничког састанка представника Министарства пољопривреде и
финансија, локалних самоуправа и других заинтересованих субјеката, на тему
функционисања и унапређења система одбране од града на територији Радарских
центара „Букуља“, „Сјеница“ и „Ужице“, као и договор око заказивања састанка са
потпредседницом Владе и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Проф. др Зораном Михаиловић на тему продужења изградње ауто- пута на К - 11 од
Прељине према Црној Гори и Републици Српској, као и деоница Прељина - Појате. На
седници је донет и закључак да се убрзају послови на примени Закона о озакоњењу
објеката, у складу са датим инструкцијама од стране Министарства грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре, као и да се врши редовно извештавање од стране
локалних самоуправа, преко начелника Округа, о току активности и свим питањима у
вези примене закона. Предложено је Министарству државне управе и локалне
самоуправе да организује састанак са начелницима управних округа, представницима
Министарства пољопривреде, Финансија и РХЗ на тему функционисања система
противградне заштите у РС- припрема за сезону 2017. године, при чему је неопходно
узети у обзир податке који се односе на број и стање лансирних станица, стање и
набавку противградних ракета, ангажовање протиградних стрелаца и исплату накнаде,
као и предлог мера за унапређење система противградне заштите.
Шеста седница Савета, одржана је у кабинету председника општине, у Ивањици,
28.11.2016.године, на којој је разматрана информација о раду окружног, градског и
општинских Штабова за ванредне ситуације, са посебним акцентом на попуњеност,
формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите и освртом на стање,
спремност и припреме субјеката за наилазећу зимску сезону 2016/2017 годину на
територији Моравичког управног округа, достигнути ниво попуњености, опремљености
и обучености специјалних јединица цивилне заштите које образује Одељење за
ванредне ситуације у Чачку, достигнути ниво обучености штабова за ванредне
ситуације, привредних друштава и других лица од значаја за заштиту и спасавање,
стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање и система
„Службе 112“ на територији Моравичког управног округа. На седници Савета
разматрана су и питања везана за функционисање локалних самоуправа, регионалних и
локалних јавних предузећа и установа на подручју Округа, као и функционисање
органа државне управе, републичких јавних предузећа и установа на подручју
Моравичког управног округа. Савет је донео закључке којима је прихваћена
информација о раду Штабова за ванредне ситуације, о спровођењу закључака донетих
на деветнаестој и двадесетој седници Савета, о функционисању система противградне
заштите, о траси ауто - пута, о озакоњењу објеката и о пречишћавању отпадних вода.
Закључено је да на подручју Моравичког управног округа, Граду Чачку и локалним
самоуправама на територији Округа, постоји политичка стабилност, а органи државне
управе, предузећа и установе, нормално функционишу и сарађују. Одлучено је да
општине Лучани и Горњи Милановац именују начелнике штабова за ванредне
ситуације и да у својим буџетима предвиде средства за потребе јединица цивилне
заштите, да се јединице цивилне заштите у локалним самоуправама попуне, опреме и
обуче до марта 2017. године, као и да командант и начелник Окружног штаба за
ванредне ситуације, Слободан Јоловић и Драгиша Броћић, обиђу јединице локалне
самоуправе и заједно са начелницима локалних штабова за ванредне ситуације
размотре сва питања везано за поступање у ванредним ситуацијама, као и да им пруже
одговарајућу помоћ у раду.
ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
У Моравичком управном округу обављају се послови из надлежности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља.
Министарства у Округу обављају послове инспекцијског надзора 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 и окружне подручне
јединице у општинама Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.
Током 2016. године, два инспектора у Моравичком управном округу су
преминула, два су отишла у пензију и два места су непопуњена, тако да у Округу
тренутно ради укупно 42 инспектора, а надлежним министарствима достављен је
предлог да се покрене поступак за попуну свих шест упражњених места инспектора.

Састанци окружних подручних јединица – колегијуми
Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, током 2016. године,
одржао је укупно седамнаест (17) 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, давали информације о плановима рада
у наредном периоду и износили податке о проблемима са којима се сусрећу у раду.
Са састанака окружних подручних јединица вођени су записници који су
достављани члановима колегијума, а од дана ступања на снагу новог Закона о
инспекцијском надзору, достављају се свим члановима Координационе комисије Владе
Републике Србије и архивирају у Округу.
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 2016. године, ова инспекција је извршила 429 надзора по плану, 71
утврђујућих по захтеву странака и 253 надзора ван плана. У наведеном периоду
изречено је 127 мера за отклањање недостатака, донето 71 решења за почетак обављања
здравствене делатности, изречен 1 прекршајни налог, поднето 5 пријава за покретање
прекршајног поступка и 1 кривична пријава.
У области здравствене заштите, у 2016. 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 два инспектора из Чачка врше надзор два пута седмично 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 2016. године, ова инспекција је у рад примила 1491 предмет, извршила
1132 редовних, 206 ванредних и 413 контролних надзора, тако да је укупан број надзора
у претходној години износио 1351. У претходном периоду донето је укупно 690
решења, од којих 171 решење за отклањање недостатака, 314 решења о забрани рада
лицима и 8 решења о забрани коришћења. Поднето је 27 захтева за покретање
прекршајног поступка и издато 35 прекршајних налога. У 2016.години, спроведен је
План Акција за 2016. годину, којим је обухваћено 370 објеката.
Гранична санитарна инспекција
У оквиру Министарства здравља - Сектор за инспекцијске послове - Одељење
санитарне инспекције - Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд,

формирана је гранична санитарна инспекција у Чачку, у којој је систематизовано и
попуњено једно радно место инспектора. 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 2016. године извршен је санитарни преглед код 3045 пошиљки из увоза.
Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 2884, док је
број пошиљки животних намирница износио 161. У току 2016. године било је 3
забрањене пошиљке у количини од 159 кг. Донето је укупно 3042 сагласности за
царињење увозних пошиљки, 3042 решења о одобрењу промета пошиљки и 3 решења
о враћању односно уништењу неисправних пошиљки. У односу на исти период
претходне године број поднетих захтева за преглед увозних пошиљки бележи благи
пад.
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 2016. године, у рад је примљено и обрађено 2273 захтева, извршен исти
број контрола и сачињено 2273 записника, донето 2383 решења о дозволу увоза, 4
решење о забранио увоза због протека рока употребе и издато 536 сертификата за
извоз у Републику Македонију.
Шумарска и ловна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, републичка
шумарска и ловна инспекција организована је тако што на подручју Републике Србије
постоји 5 Одсека, 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 и једно не попуњено, систематизовано
радно место са седиштем у Горњем Милановцу.
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 2016. године, извршено је укупно 472 надзора и то: на основу Закона о
шумама 356 , на основу Закона о дивљачи и ловству 34 , Закон о репродуктивном
материјалу шумског дрвећа 61 и Закона о заштити биља од биљних болести и
штеточина 21. У току претходне године донето је 42 решења, поднето 135 прекршајних
пријава, 20 кривичних пријава и 1 пријава за привредни преступ. Издато је 54 уверења
и привремено одузето 264 м³ дрвета, изречено 33 осуђујућих пресуда, са казном у
износу од 791.000,00 динара.

За бољи и ефикаснији рад ове инспекције неопходно је попунити
систематизовано радно место шумарског инспектора у општини Горњи Милановац, из
којих разлога је поднет захтев надлежном министарству.
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. Међутим, како
је у новембру 2016. године, водни инспектор отишао у пензију, то је надлежном
министарству поднет захтев за попуну упражњеног радног места.
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.
У току 2016, године, до октобра месеца, водни инспектор је извршио 140
контрола по налогу шефа РВИ, сачинио укупно 130 записника на терену, издао 46
решења, поднео 2 прекршајне пријаве и проследио 125 дописа странкама.
Ветеринарска инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за подручје
Моравичког управног округа, формирано је Одељење ветеринарске инспекције, са
укупно систематизованих осам (8) радних места. Обзиром да је ветеринарски
инспектор из Горњег Милановца преминуо у октобру 2016. године, то је надлежном
министарству поднет захтев за попуну упражњеног радног 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 кварталних и месечних планова рада.
Ветеринарски инспектори за здравствену заштиту и добробит животиња, током
2016. године, обављали су следеће послове: контрола рада у ветеринарским
организацијама (испуњеност ветеринарско - санитарних услова, провера изавања
уверења о здравственом стању животиња и издавање уверења о транспорту пошиљки
животиња, провера извршења послова из Програма мера, провера фактурних извештаја
и потраживања средстава од Управе за ветерину, контрола газдинстава у вези
спровођења Програма мера, сузбијање и искорењивање заразних болести (болести
плавог језика и бруцелозе код оваца и свиња мангулица, нодуларног дерматитиса код
говеда, америчке куге пчелињег легла, беснила и др.).
Ветеринарски инспектори за здравствену исправност хране животињског
порекла и споредних производа животињског порекла, који нису намењени за исхрану
људи, вршили су контроле у објектима за промет и производњу хране животињског
порекла (кланице, млекаре, складишта...).
У 2016. години инспектори овог Одељења примили су у рад 3362 предмета,
решили 2905 предмета, сачинили 2697 записника, донели 1125 решења, издали 377
сертификата, сачинили 115 службених белешки, утврдили постојање 6 нелегалних
објеката, поднели 117 прекршајних пријава, 6 пријава за привредни преступ и 1
кривичну пријаву.
Фитосанитарна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине – 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 2016. године, фитосанитарна инспекција је радила према добијеним
радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд.
У 2016. години, фитосанитарна инспекција је извршила 992 контроле, по
Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 19, 70 контрола и узорковања биља
на остатке пестицида у промету, 40 контрола и узорковања малине и купине на остатке
пестицида и норо вируса, 190 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата,
15 контрола и узорковање кукуруза на микотоксине у производњи, 24 дораде семена,
пост тест контрола у производњи семена кромпира и узимање узорака 135, ђубрива у
промету 3, 6 контрола семена у промету, 13 контрола садног материјала, 12 контрола
садног материјала у производњи, 1 контрола примене пестицида, 4 контроле промета
пестицида, 49 контрола добре произвођачке праксе, 2 контроле по програму мера.
Издато је 22 биљна пасоша, издато 23 сертификата за садни материјал, донето 9
решења о налагању мера, 1 решење о забрани промета, 1 решење о забрани
производње, 11 решења о непризнавању семена, 17 решења о препакивању семена,
издала 112 уверења о признавању семена, 2 уверења о чистоти сорте руже, урађена
спецификација за наручивање сертификата - етикета за садни материјал 27, примљено
252 пријаве за производњу садног материјала и семена и узето узорака на остатке
пестицида 70 и семена са ПССС 1150.
Пољопривредна инспекција
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Сектор
пољопривредне инспекције за Моравички управни округ, систематизована су и
попуњена три радна места инспектора, распоређена у три Одсека: Одсек за вино,
ракију, алкохолна и безалкохолна пића, Одсек за пољопривредно земљиште и Одсек за
безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и
произвођача дуванских производа.
Сектор пољопривредне инспекције смештен је у седишту Округа.
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 2016. године извршили
укупно 524 контроле, донели 47 решења о одузимању и уништењу, забрани промета и
налагању отклањања недостатака, поднели 25 захтева за покретање прекршајног
поступка, 39 кривичних пријава и 3 пријаве за привредни преступ. Током године
стављено је ван промета 1.250 литара воћних сокова и 1620 кг прехрамбених производа
у вредности од 1.202.380,00 динара.
Током 2016. године, Одељење за безбедност хране биљног порекла вршило је
контроле хладњача (примена НАССР, присуство норовируса), контроле произвођача
хлеба, са узорковањем, производње воћних сокова и кафе ( узорковање на присуство
сурогата у кафи), произвођача кукурузног брашна и производа од кукуруза.
Одељење за вино, ракију и остала алкохолна пића вршило је котроле
произвођача вина и ракије, пива (са узорковањем), пијаца и угоститељских објеката, у
циљу сузбијања нелегалног пословања и сиве економије.
Одељење за пољопривредно земљиште вршило је контролу уређења и
коришћење пољопривредног земљишта.
Инспекција за заштиту животне средине
У оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за подручје
шире од Моравичког управног округа, а у оквиру Сектора за заштиту животне средине,
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 2016. године, инспектор овог Одељења у рад је примио 122 предмета,
извршио 60 редовних и 57 ванредних контрола, саставио 103 записника, донео 25
решења о отклањању неправилности, изрекао 13 забрана 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 12 систематизованих радних места. Од 12
радних места попуњено је 11, с тим што је након смрти инспектора у Горњем
Милановцу, у октобру 2016. године, надлежном министарству поднет захтев за попуну
упражњеног радног места.
У седишти Округа у Чачку, за подручје Града Чачка, ради 8 инспектора, а остали
су распоређени у општинама: Горњи Милановац два, за подручје ове општине и у
Ивањици и Лучанима 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 2016. године тржишна инспекција је извршила укупно 767 контрола и то
највише из области Закона о инспекцијском надзору, Закона о трговини и Закона о
заштити потрошача, као и из других области друштвених односа које контролише ова
инспекција. Поднето је укупно 164 захтева за покретање прекршајног поступка, донето
129 решења о отклањању недостатака и 81 решење о одузимању робе.
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 предвиђених планова контрола.
Током 2016. године туристичка инспекција је извршила укупно 300 контрола и
то: 207 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 25 контрола у
угоститељским објектима за смештај, 37 контрола извршења раније донетих решења, 31
контрола туристичких агенција ( 27 редовних и 4 по пријави) код 16 организатора
туристичких путовања и 15 посредника. Извршено је 44 контроле по пријавама, од чега
40 контрола пословања угоститељских објеката и 4 контроле обављања туристичке
делатности. Донето је 24 решења о забрани рада, 11 решења о отклањању недостатака и
2 закључка о дозволи извршења решења. У истом периоду поднето је 46 захтева за
покретање прекршајног поступка и издато 8 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 шест инспектора,
пет 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 2016. године, инспекција рада је у области радних односа извршила
укупно 286 инспекцијских надзора, по захтеву странака 156, контролних 36 и 3
потпуна. На фактичком раду је затечено 194 лица, а са 138 је закључен уговор о раду.
Поднето је 2 прекршајна захтева и изречена 1 мандатна казна. У области безбедности и
здравља на раду извршено је укупно 134 надзора, на фактичком раду је затечено 24
лица, са којима је након контрола закључен уговор о раду. Констатована су 2 смртна
случаја и 50 тешких телесних повреда. У истом периоду поднето је 5 прекршајних
пријава и 1 кривична пријава. Током 2016. године извршено је укупно 460
интегрисаних надзора. На фактичком раду је затечено 214 лица, с тим што је са 176
лица закључен уговор о раду. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка
и издато 8 прекршајних налога.
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.
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 ради 41 основна школа, од којих на
подручју Града Чачка 19, општинама: Горњи Милановац 7, Ивањици 9 и Лучанима 6,
са укупно 16.087 ученика, од којих на територији Града Чачака 9352, Горњег
Милановца 3102, Лучана 1280 и Ивањице 2353 ученика.
На територији Округа има 12 средњих школа, од чега на подручју Града Чачка 6,
општине Горњи Милановац 7, Лучана 6 и у Ивањици 9, са укупно 7.283 ученика, од
чега у Чачку 4897, Горњем Милановцу 1.137, Лучанима 358 и Ивањици 891.
На подручју Моравичког управног округа постоји и два дома ученика, један у
Чачку, а други у Ивањици.
У Школској управи Чачак, систематизовано је укупно шест радних места, с тим
што нису попуњена 2 радна места. Од 26.08. 2016. године Школска управа нема свог
руководиоца, а један од саветника је отишао у пензију.
Током 2016 године Школска управа је реализовала следеће активности: извршен
је стручно - педагошки надзор у 34 школе и ПУ. Одржано је 20 састанака са
директорима школа и предшколских установа и 8 састанака са стручним већима.
Сачињено је 15 службених белешки и присуствовано на 11 одржаних семинара са
различитом тематиком. У истом периоду сачињено је 11 извештаја о обављеним
стручно- педагошким надзорима по представкама. Обављен је ванредни стручно –
педагошки надзор по представци родитеља за насиље у 5 школа на територији
Моравичког управног округа. Решавано је по представкама родитеља за вршњачко
насиље. Организовани су састанци и заједнички одласци на терен са инспекторима за
малолетничку деликвенцију. Остварена је успешна сарадња са ПУ, тужилаштвом и
школама, по питању решавања представки за сексуално насиље наставника над
ученицима. Одржан је састанак са заменицом ОЈТ Чачак и представницима Центра за
социјални рад. Одржани састанци са начелником ПУ у Горњем Милановцу и
инспекторима задуженим за вршњачко насиље и састанак са родитељима ученика због
подношења представки. Израђен је акциони план са образовно - васпитним установама

по питању превенције трговине децом. Решавано је по представци од стране
Заштитника грађана и одржан састанак са њим. Реализован је већи број семинара и
предавања о дигиталном насиљу у школама. Одржан је састанак са Активом за развојно
планирање. Одржани састанци са државном секретарком и помоћником министра
просвете. Присуствовано је састанцима са представницима локалних самоуправа, ПУ
Чачак по питању превентивних активности. Одржан је састанак са градоначелником,
Градским већником за образовање, са директорима средњих школа и Привредном
комором. Вршена је координација општинских и окружних такмичења основних и
средњих школа. Вршене припреме за спољашње вредновање. Припрема, организација и
реализација пробног завршног испита, завршног испита и трећег круга уписа.
Учествовање на 5. Сајму школског издаваштва. Давање мишљења за избор директора
основних и средљих школа. Сарадња са медијима. Прикупљање и обједињавање
података о броју ученика у основним и средњим школама. Сачињавање већег броја
извештаја, као и друге активности.
ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Окружни штаб за ванредне ситуације током 2016 .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.
На првој седници, која је одржана 08.02. 2016. године, у седишту Округа, у
Чачку, усвојен је предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације
за 2016. годину. На истој седници разматрани су и захтеви радника запослених у
„Хладњачи“ А.Д. Чачак, везано за проблем цурења амонијака. Донете су препоруке да
Град Чачак и Градски штаб за ванредне ситуације хитно предузму мере и радње којима
се умањује ризик од опасности по здравље људи и загађење животне средине које може
настати истицањем амонијака из расхладног постројења у „Хладњачи“ А. Д. Чачак.
Друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је 10.03.2016.
године, у седишту Округа, у Чачку, на којој је усвојена информација о проглашењу
ванредног стања на територији Моравичког управног округа, поводом поплава у марту
2016. године. Разматрана су и питања ангажовања и активности субјеката система
заштите и спасавања на нивоу Републике Србије, као и на нивоу локалних самоуправа.
На дневном реду је било и предузимање активности у спровођењу превентивних мера
на спречавању и ублажавању последица бујичних водотокова у наредном периоду,
односно о ангажовању надлежних комуналних служби и предузећа, републичких и
инспекција локалних самоуправа. На састанку је разматран и ванредни извештај о
догађајима, појавама и предузетим мерама из делокруга Одељења за ванредне
ситуације у Чачку.
Трећа седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је у седишту
Округа, у Чачку, 14.11.2016. године, на којој је разматрана информација о стању и
припремама субјеката за наилазећу зимски сезону 2016/2017 на територији Моравичког
управног округа, достигнути степен обучености штабова за ванредне ситуације,
привредних друштава и других лица од значаја за заштиту и спасавање. На састанку је
разматран и достигнути ниво попуњености, опремљености и обучености
специјализованих јединица цивилне заштите које образује Одељење за ванредне
ситуације у Чачку. На дневном реду је било и стање организације и изграђености
система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и
нивоа изграђености и функционисање „Службе 112“.
Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације, као и План рада за
2017. годину, достављен је Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне
ситуације.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОКРУГА
Начелник Моравичког управног округа предузимао је и бројне друге активности.
Између осталог, организовао је састанке посвећене решавању проблема пречишћавања

отпадних вода, сузбијању нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на
јавним површинама, проблема противградне заштите, примене Закона о озакоњењу
објеката, као и усклађивању оснивачких аката са Законом о јавним предузећима, итд.
Састанцима су присуствовали представници министарстава, других
републичких органа, институција и служби, представници Привредне коморе,
Републичког хидрометереолошког завода, Војске Републике Србије, директори
републичких, регионалних и локалних јавних предузећа и установа.
Сарадња са другим органима и службама
Моравички управни округ је остварио добру сарадњу и са другим органима, а
посебно са правосудним, унутрашњих послова, Пореском управом и Националном
службом за запошљавање.
Та сарадња је дошла до изражаја и код спровођења Плана координисаног
инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа.
Влада Републике Србије
Током 2016. године, Моравички управни округ је посетио један број министара,
државних секретара и помоћника, као и руководилаца управа,сектора и других служби.
Округ су посетили Александар Вучић, председник Владе Републике Србије,
Проф. Др Зорана Михаиловић, министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Мр Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Младен Шарчевић, министар просвете, један број државних
секретара, помоћника министара и њихових сарадника.
У Чачку потпредседница Владе проф. Др Зорана Михаиловић са срадницима
одржала је састанак са начелницима управних округа са подручја Србије на тему
спровођења Закона о озакоњењу објеката и унапређења саобраћајне инфраструктуре.
Државни органи, јавна предузећа и институције
Моравички управни округ је у протеклој 2016. години, остварио добру сарадњу
са Војском Републике Србије, Министарством унутрашњих послова – Полицијском
управом у Чачку и њиховим подручним јединицама у Горњем Милановцу, Ивањици и
Гучи, са Националном службом за запошљавање, ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Србија
воде“ и другим.
Сарадња са Војском Србије одвијала се кроз редовне позиве и учешће начелника
Округа на скуповима и свечаностима, а представници војске су се редовно одазивали
позиву Округа, посебно кроз учешће у раду Окружног штаба за ванредне ситуације.
Остварена је и добра сарадња 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 др. 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 које 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, расподеле средства и јавних радова на
територији Округа а Моравички управни округ је био домаћин и више састанака, које је
организовала Привредна комора из Чачка Краљево Оделење у Чачку.

Локалне самоуправе
Током 2016. године, остварена је добра сарадња са Градом Чачком, као и са
другим јединицама локалних самоуправа на територији Моравичког управног округа,
Горњим Милановцем, Лучанима и Ивањицом, 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 рад
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, решавање проблема
отпадних вода на једном ширем подручју, формирање, попуна и обука јединица
Цивилне заштите опште намене, итд.
Грађани
Сарадња са грађанима одвијала се свакодневно уз поштовање њихових
грађанских права, максимално ангажовање у циљу решавања њихових проблема, који
су у надлежности инспекцијских служби или других органа.
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.
ЗАКЉУЧЦИ
1) Моравички управни округ је током 2016. 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 надлежности управног округа, начелник и Стручна служба
су завршили у року и у скаду са законским прописима који регулишу њихов
рад, смерницама и инструкцијама надлежних органа и служби.
3) Сарадња начелника Округа и Стручне службе била је добра и свакодневна.
4) Сарадња са окружним подручним јединицама органа државене управе
одвијала се у складу са законом, на професионалном нивоу и коректно.
5) Међусобна сарадња чланова Савета Моравичког управног округа одвијала се
на задовољавајући начин.
6) Округ нема трајно решено питање смештаја па је потребно је наставити
активности у том правцу како би Стручна и инспекцијске службе трајно
решиле овај проблем.
7) Потребно је обезбедити додатна средства за измирење обавеза према Граду
Чачку пренетих из ранијег периода, или затражити да Град иста отпише.
8) Због великих трошкова одржавања и дотрајалости треба извршити набавку
нових путничких кола, у складу са средствима обезбеђеним у буџету за 2017.
годину и уредбом Владе Републике Србије.
9) Начелник је предузимао и бројне друге активности а све у циљу доприноса
бољем функционисању органа државне и локалане управе, посебно у делу
поверених послова од стране Републике.
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