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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, обавештавамо о следећем:
У току 2016. године одржано је шест седница Савета Севернобачког управног
округа, са којих су записници благовремено достављени Министарству.
На првој седници Савета Севернобачког управног округа председавајући је,
између осталог, упознао присутне чланове Савета са детаљима везаним за проблематику
издавања налога за претрес приликом надзора нерегистрованих привредних субјеката, као
и о састанцима које је одржао са представницима правосудних органа на територији
Округа, на којима се до детаља разматрало поступање инспектора у случају када
представник привредног субјекта спречава улазак инспектора у просторије за које постоји
сумња да се у њима обавља нерегистрована делатност. Председавајући је такође по овом
питању нагласио да УСАИД врши константну едукацију инспектора у смислу примене
новог Закона о инспекцијском надзору, као и да је на првом месту превентивни рад и
процена ризика, па тек касније санкционисање због учињених пропуста. Одржан је
састанак и са представницима грађевинског сектора, следе разговори и са представницима
пољопривредног сектора и занатлијског, а све у сврху превентивног рада и едукације
истих. Разматрана су и друга питања од значаја за територију Округа.
На другој седници Савета чланови су, између осталог, детаљно разматрали
проблематику ширења заразе нодуларног дерматитиса и донели закључке: свака јединица
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локалне самоуправе одредиће лице задужено за координацију и поступање у циљу
спречавања предметне заразне болести које ће 24 часа бити на располагању руководиоцу
Регионалног кризног центра и ветеринарске инспекције и свим представницима државних
органа, установа и институција укључених у борбу против болести нодуларног
дерматитиса; у свакој јединици локалне самоуправе, у консултацији са руководиоцем
Регионалног кризног центра - ветеринарске инспекције, одредиће се место за одлагање
лешева угинулих животиња, као и путеви којима ће се обављати превоз истих;
руководилац Регионалног кризног центра - ветеринарске инспекције одредиће
координатора за послове ДДДД из редова ветеринарске службе; истовремено ће се обићи
све веће фарме на подручју Округа како би се предузеле све превентивне мере ради
спречавања заразе говеда и других ризичних категорија домаћих животиња, јединице
локалне самоуправе размотриће могућност да се део буџетских средстава припреми за
евентуалне ванредне трошкове ради борбе против заразе и санирања евентуалне штете.
Општина Мали Иђош ће по хитном поступку извршити неопходну дезинсекцију на својој
територији која до сада није одрађена, полицијска управа предузеће све потребне мере за
спречавање промета домаћих животиња чији је транспорт забрањен, као и за поштовање
забране јавног окупљања домаћих животиња на вашарима, сајмовима и сл.; размотриће се
опција благовременог обавештавања надлежних државних органа о давању и
прослеђивању неопходних информација како јединицама локалних самоуправа, тако и
месним заједницама о тренутној ситуацији и предузетим мерама у борби против
спречавања могуће заразе. Разматрана су и друга, текућа питања од значаја за
функционисање државних и осталих органа и организација на територији Округа.
На трећој седници
Савета чланови Савета су информисани од стране
председавајућег председавајућег о потребним активностима везаним за спровођење
Закона о општем управном поступку и уручио им Упуство о примени одредаба чл. 9. и
103. Закона о општем управном поступку којима је регулисана размена података о
чињеницама о којима се води службена евиденција како би их проследили начелницима
општинских и градских управа са подручја Округа ради упознавања и примене истог.
Такође је изнео информацију о одржаном састанку министарке Брнабић са начелницима
општинских и градских управа. Детаљно је упознао и нове чланове Савета са ситуацијом у
инспекцијским службама, тј. са перманентним захтевом за повећањем броја извршилаца
који би учествовали у инспекцијском надзору републичких и покрајинских органа, као и
са очекивањем да ће се овој проблематици активније приступити у наредном периоду.
Истакао је да је највећи проблем у ветеринарској инспекцији, пољопривредној,
здравственој и инспекцији рада. Председавајући је подсетио присутне на утврђену
обавезу градоначелника и председника општина да формирају Координационо тело
инспекцијских органа ЈЛС, као и да Координационим телом инспекцијских надзора за
републичке и покрајинске инспекције председава начелник Округа, а Координационим
телом при ЈЛС председавају градоначелници, односно
председници општина за
инспекције које су при ЈЛС. Председник општине Бачка Топола изјавио је да је та обавеза
већ испуњена. Начелник Округа је изјавио да ће пружити сву неопходну помоћ члановима
Савета како би испунили ову обавезу. Председавајући је информисао присутне и о
детаљима састанка одржаног са државним секретаром Министарства за грађевинарство,
саобраћај и инфраструктуру, Александром Дамњановић и помоћником министра Ђорђом
Милићем на тему реализације озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без
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грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са Законом о озакоњењу
објеката, на којем је истакнуто да неће бити продужења рокова, крајњи рок је 27.11.2016.г,
као и да су за испуњење обавеза по Закону о озакоњењу објеката и Закона о планирању и
изградњи искључиво одговорни градоначелници, односно председници општина. Такође
је утврђена обавеза недељног извештавања о спроведеним активностима Стручној служби
Округа до 12 часова, која ће извештаје прослеђивати надлежном министарству до 15
часова. На седници је уручен допис којим се начелници општинских управа и градске
управе обавештавају о обавези достављаља података, као и својих предлога, сугестија и
примедби. Као приоритет председавајући је истакао ново формирање комисија ради
побољшања ефикасности рада, сарадњу са канцеларијама – секретарима месних заједница,
могућност давања плаћених часова прековременог рада, склапања уговора о делу у
наредна 3 месеца, као и важност координације са катастарским службама и геометрима.
Чланови Савета су констатовали да постоји кашњење сателитских снимака, да у општини
Мали Иђош постоји геодетски снимак и да ће се активности убрзати без проблема, да је у
Суботици потребно формирати комисију са новим члановима, а да ће у општини Бачка
Топола начелник Округа узети учешће у активностима које ће убрзати рад на попису
објеката. На овој седници начелник Округа је члановима Савета изнео предлог за
оснивање Пројектног тима - јединице за развој Округа при Савету Округа, састављеним
од стручних лица која поседују искуство у изради међународних пројеката, за
реализацију, за сада, следећих циљева на нивоу Округа:
•
Премештање Окружног затвора из зоне језгра центра Града Суботице у
сарадњи са Министарством правде и Управом за извршење кривичних санкција:
•
Израда пројекта и објеката Опште болнице за потребе проширења
смештајних капацитета документарне и електронске архиве – изградња и премештање
одељења за грудне болести и дневне болнице у старом делу круга болнице;
•
Израда пројекта и изградња и адаптација простора за проширење капацитета
полицијских станица на подручју територија МЗ Дудова Шума и МЗ Прозивка;
•
Израда пројекта и реновирање / адаптација система сирена за оглашавање на
територији Округа, као и простора и опреме Центра за обавештавање у Суботици за
територију СБУО и
•
Израда пројекта за Црвени крст Србије.
Предвиђени рокови: 2016.- 2017. година – формирање Пројектног тима и
израда свот анализе и плана приоритета пројеката, израда идејне, пројектно-техничке
документације и учешће на међународним конкурсима за изворе финансирања –
суфинансирања од стране јединица локалних самоуправа, 2017. – 2020. – промтно
реализација пројеката уз суфинансирање ЈЛС и других нивоа власти. Разматрана су и
друга, текућа питања од значаја за функционисање државних и осталих органа и
организација на територији Округа.
Током четврте седнице Савета Севернобачког управног округа председавајући је
детаљно информисао чланове Савета о доношењу Одлуке о формирању Јединице за
управљање пројектима Севернобачког управног округа чије формирање је Савет округа
одобрио на претходној седници. Одлука је донета 17.10.2016. године, а стални чланови су:
Драги Вучковић, Предраг Радивојевић, Александар Ловчански и Владимир Половина, док
су као придружени чланови именовани: Горан др Бићанин, др Грубор Александар, др
Огњен Габрић, Синиша Трајковић, Душан Сувајац и Игор Велимировић. Већ 18.10.2016.
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године одржана је I седница којој су присуствовали чланови Јединице: Драги Вучковић,
Александар Ловчански, Предраг Радивојевић, Горан Др Бићанин, Владимир Половина,
Огњен Габрић и др Грубор Александар.
На седници је донета одлука о изради идејног пројекта Дигитализација медицинске
архиве уз реконструкцију објекта у Општој болници Суботица предвиђеног за потребе
проширења смештајних капацитета документарне и електронске архиве, утврђени су
задаци Јединице за управљање пројектима у наредном периоду, а као приоритет утврђене
су активности везане за Општу болницу Суботица. Такође је одлучено одлучено да се што
пре приступи реализацији следећих задатака: покретање поступка јавне набавке ради
избора најповољније понуђача за израду идејног пројекта, организовање превођења
документације и спровођење активности везаних за израду техничко-технолошке
документације за радове у Општој болници Суботица. Председавајући је информисао
чланове Савета да је на седници Јединице за управљање пројектима СБУО утврђен и
оквирни стратешки циљ – сарадња високошколских образовних установа - факултета у
Суботици са локалним самоуправама и имаоцима јавних овлашћења у циљу појефтињења
трошкова израде пројектних задатака и имплементације нових знања и иновација у
реализацији пројеката.
Пета седница Савета одржана је у проширеном саставу, истој су присуствовали,
поред чланова Савета, и: др Иван Бошњак, државни секретар Министарства за државну
управу и локалну самоуправу, Драган Вујичић, самостални саветник Министарства за
државну управу и локалну самоуправу, Александар Јовановић, менаџер пројекта
„Менаџмент људских ресурса у локалној самоуправи, Габријела Хас, помоћник директора
Фонда „Европски послови“ АПВ, Милан Чежек, представник Фонда „Европски послови“
АПВ, Андрија Алексић, представник Фонда „Европски послови“ АПВ, Марија Ушумовић
Давчик, начелница Градске управе Града Суботица, Марта Фелди, Секретар Секретаријата
за привреду, ЛЕР и туризам, Симонида Павићевић, Шеф слубе за ЛЕР Града Суботица,
Предраг Радивојевић, директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и
становање, Саша Срдић, председник Скупштине општине Бачка Топола, Јелена Кабић,
члан Општинског већа Бачка Топола, Золтан Керекеш, заменик председника општине
Мали Иђош и Данило Дабовић, начелник Општинске управе Мали Иђош. После
информација о раду подручних јединица органа управе на територији Округа и
иформације о активностима Јединице за управљање пројектима Севернобачког управног
округа, као тачке дневног реда разматране су тренутне законодавне активности
Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и планови за наредну годину,
улога Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине у односу према
локалним самоуправама, као и упознавање са позивима ЕУ за наредни период.
На шестој седници савета Округа председавајући је детаљно информисао чланове
Савета о свим акивностима Јединице за управљање пројектима Севернобачког управног
округа у протеклом периоду. Нагласио је да су поступци јавне набавке мале вредности
везани за набавку услуга израде пројектног предлога дигитализације медицинске архиве и
израде идејног грађевинског задатка за потребе дигитализације медицинске архиве уз
реконструкцијуј објекта - старог грудног одељења у Општој болници Суботица успешно
окончани, да је изабран најповољнији понуђач, као и да ће се у наредном периоду
приступити даљој реализацији започетих активности. Такође је информисао чланове и о
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посети представника амбасаде Јапана, првог секретара амбасаде, господина Каноа,
Севернобачком управном округу којој је присуствовао и Небојша Дарабош, директор ЈП
«Парк Палић», као и привредници са територије Округа. Приликом посете детаљно је
договорена међусобна сарадња у наредном периоду у којој се предвиђа и посета
истакнутих јапанских привредника Севернобачком управном округу и то у другом
кварталу следеће године. Чланови Савета једногласно су се сложили да се активности
Јединице за управљање пројектима Севернобачког управног округа одвијају ефикасно, у
складу са утврђеним циљевима. Председавајући је такође указао и на неопходност
наставка активности везаних за озакоњење објеката и нагласио интенцију Миистарства да
се најкасније до 31.01.2017.године заврши са пописом незаконито изграђених објеката, да
се решавају предмети који су поднети по претходним законима о легализацији, као и да се
у пројекцији буџета јединица локалне самоуправе планирају средства за додатно
запошљавање лица за рад на поступку озакоњења
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, поготово у здравственој, и
ветеринарској инспекцији, о чему је начелник Округа известио надлежна министарства.
Током 2016. године разнатрана су и многа друга питања везана за актуелне,
конкретне проблеме везане 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 побољшан у односу на претходне године.

НАЧЕЛНИК
СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
Драги Вучковић

5

