На основу члана 42. Закона о државној управи ("Службени гласниик Републике
Србије", број 79/05, 101/07 и 95/2010) и члана 11. Уредбе о начину рада Савета
управног округа ("Службени гласник РС" бр.15/06), Савет Севернобачког
управног округа доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА
СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником се уређује начин рада Савета Севернобачког управног
округа (у даљем тексту: Савет).

ДЕЛОКРУГ САВЕТА
Члан 2.
•
•
•
•
•

У свом раду Савета обавља следеће послове:
Усклађује односе окружних подручних јединица министарстава и других
органа управе и општина са подручја Севернобачког управног округа,
Предалаже мерe и покреће иницијативе за побољшање рада Управног
округа, окружних подручних јединица других органа државне управе са
територије Управног округа,
Прати стање и сачињава анализе из делокруга свога рада,
Сачињава извештаје о свом раду и доставља их надлежним органима,
Обавља и друге послове предвиђене законским и другим актима.

САСТАВ САВЕТА И НАЧИН РАДА
Члан 3.
Савет чине:
1. Начелник Севернобачког управног округа
2. Градоначелник града Суботица
3. Председник општине Бачка Топола
4. Председник општине Мали Иђош
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СЕДНИЦЕ САВЕТА
Члан 4.
О питањима из свог делокруга Савет одлучује на седницама.
Седницу Савета сазива и председава јој Начелник управног округа.
Седнице Савета се одржавају најмање једном у два месеца.
Начелник округа је дужан да сазове седницу Савета ако то затраже најмање
две трећине чланова савета.
Седнице Савета се одржавају по правилу, у седишту округа, а по потреби
могу се одржати и ван седишта.
О току рада на седници, као и о донетим закључцима води се записник.

Члан 5.
На седницама Савета зависно од дневног реда могу, без права гласа, да
учествују представници окружних подручних јединица, представници органа и
служби града и општина, као и стручњаци за одређене области.

ОДЛУЧИВАЊЕ САВЕТА

Члан 6.
Савет одлучује тако што доноси закључке.
Савет своје одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Закључке који садрже предлоге Савета, Начелник управног округа је дужан
да најкасније у року од десет дана, упути министру правде и државне управе,
руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају
своје окружне подручне јединице, као и другим руководиоцима надлежних
државних органа на које се закључци односе.

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ САВЕТА
Члан 7.
Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за
правду и државну управу извештај о раду Савета.
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СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
САВЕТУ
Члан 8.
Савет има секретара, кога одређује из реда државних службеника у Стручној
служби управног округа.

Члан 9.
Стручну и административно-техничку подршку Савету пружа Стручна
служба управног округа.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Измене и допуне овог пословника врше се по поступку предвиђеном за
његово доношење.
Члан 11.
Овај пословник ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана
доношења.

У Суботици, 15.10.2012.г.

САВЕТ СЕВЕРНОБАЧКОГ
УПРАВНОГ ОКРУГА
_______________
Начелник Округа
Ержебет Киш

