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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Савета Севернобачког управног округа

Сходно члану 8. Уредбе о начину рада Савета управног округа ("Сл. гласник РС", бр.
15/2006) и члану 7. Пословника о раду Савета Севернобачког управног округа у којемима је
утврђена обавеза начелника Округа да достави годишњи извештај о раду министру државне
управе и локалне самоуправе, а поступајући по инструкцијама за рад Стручних служби
управних округа, обавештавам Вас о следећем:
У току 2017. године одржано је шест седница Савета Севернобачког управног округа, са
којих су записници благовремено достављени Министарству.
На седницама Савета решавана су питања од значаја за рад подручних јединица органа
управе на територији Oкруга, као и питања везана за актуелну проблематику везану за рад
осталих дражавних органа и носиоца јавних овлашћења на територији Севернобачког управног
округа. Између осталог, у више наврата истакнут је проблем недовољног броја извршилаца у
инспекцијским службама о чему је начелник Округа известио надлежна министарства
Током 2017. године разматрана су различита питања и донети одговарајући закључци по
разним тачкама дневног реда, између осталог обухваћене су и активности везане за примену
Закона о озакоњењу објеката у којој је Округ имао улогу координатора, као и обавезу слања
извештаја јединица локалних самоуправа надлежном министарству, предлози реда вожње за
превоз путника у току 2017/2018. године, релације саобраћаја возова и остале елементе везане
за саобраћај истих од стране ЈЛС, недостатак извршилаца у инспекцијским службама, контрола
„рада на црно“ кроз интегрисане инспекцијске надзоре, активности Округа везане за поступак
увођења јединственог система регистрације стамбених заједница, координација сачињавања
предлога траса траспорта опасне робе за територију ЈЛС пре доношења подзаконског акта и сл.
На једној од седница одржана је и презентација израђена од стране Регионалног центра
Министарства одбране Нови Сад која садржи законска и општа акта којима се
регулишу послови планирања припрема за одбрану и договорене су даље активности око
израде планова одбране јединица локалне самоуправе.
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Начелник Округа је током 2017. године редовно информисао чланове Савета о
закључцима са седница Окружног Штаба за ванредне ситуације СБУО, као и о својим
активностима и учешћу у различитим скуповима и састанцима организованих од стране
надлежних органа и организација.
Разматрана су и друга питања од значаја за територију Округа.
Током 2017. године спроведене су све неопходне активности везане за решавање
актуелних, конкретних проблема везананих за рад инспекцијских служби и усвојени потребни
закључци у циљу превазилажења истих.
Као закључак, може се констатовати да се рад Савета одвија без проблема, по важећем
Пословнику, као и да се закључци са седница спроводе у потпуности.
Сарадња са градоначелником града Суботица, као и са председницима општина Бачка
Топола и Мали Иђош је и даље на задовољавајућем нивоу.

С поштовањем,

НАЧЕЛНИК
СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
Драги Вучковић
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