
Борски округ 
Начелник уокруга Владимиру Станковићу 
 
Поштовани,  

Након разговора са Вама и Ваше изјаве да немате никакве ингеренције над радом Министарстава у згради 
Борског округа, погледали смо  УРЕДБУ О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА("Сл. гласник РС", бр. 15/2006). 
 Овлашћења начелника управног округа 

Члан 7 
Управни округ има начелника управног округа. 
Начелник управног округа: 

1) усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; 
2) прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа 
државне управе; 
3) прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се 
о условима за њихов рад; 
4) прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже 
руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих; 
5) сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју 
управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа; 
6) 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 а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа. 
Орган државне управе доставља начелнику управног округа 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. 
Одговорност начелника управног округа 

Члан 8 
Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади. 
Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог министра за државну управу и 
локалну самоуправу, према Закону о државним службеницима. 
 
На основу тога ако немате извршну власт имате обавезу да пратите законитост рада и уколико дођете до 
сазнања да нека локална самоуправа не извршава своје законске  обавезе и да о томе обавестите ваше 
надлежно министарство за локалну самоуправу. 
 
Ми Вас овим путем обавештавамо да град Бор није донео Краткорочни акциони план који је по члану 33. 
Закона о заштити ваздуха,( Сл. гласник РС 10/2013), био дужан да донесе, а по чијим инструкцијама треба 
да поступа Републички инспектор за заштиту животне средине. 
 
Обавестите нас које сте кораке предузели у складу са тим.   
У Бору, 14.10.2019                         У име потписника петиције против аеро-загађења  
                                                              Одборник Саша Станковић Ул.  В.Р.Путника 18, 19210 Бор 

Тел:063/413-330 Ел.пошта.: 
stankovic_sasa@yahoo.com 

 


