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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Савета Севернобачког управног округа
Сходно члану 7. Пословника о раду Савета Севернобачког управног
округа у којем 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 2015. године одржано је пет седница Савета Севернобачког
управног округа, са којих су записници благовремено достављени
Министарству. Последња седница, планирана за децембар месец, није
одржана пошто није постојао кворум.
На првој седници Савета Севернобачког управног округа чланови
Савета размотрили су мере за сузбијање сиве економије и рада « на црно»
поготово у смислу интегрисаних координисаних акција надлежних органа, са
нагласком на Полицијску и Пореску управу, и инспекцијских служби. Одмах
после седнице прикључили су се и скупу ''Борба против рада на црно'' којем
су присуствовали Бојан Јоцић, Директор Инспектората рада при
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и члан
Координационог тела Владе Републике Србије за борбу против сиве
економије са својим помоћником, господином Дејаном Ковачевићем. Скупу
1

су присуствовале и све заинтересоване стране и представници привредних
субјеката са територије Севернобачког управног округа.
Истовремено овај догађај је врло садржајно медијски пропраћен у свим
средствима информисања на нивоу округа.
На другој седници Савета чланови су, између осталог, једногласно
усвојили Извештај о раду Стручних служби управних округа и савета
управних округа у 2014. години, разматрали су новине предвиђене Законом о
инспекцијском надзору којим је утврђен изједначен положај регистрованих и
нерегистрованих субјеката приликом надзора од стране инспекцијских
служби, као и резултате интегрисаних надзора спроведених у циљу борбе
против рада "на црно" у протеклом периоду.
На трећој седници Савета чланови Савета су информисани од стране
председавајућег о предстојећој презентацији Закона о инспекцијском надзору
у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, у
сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања и Севернобачким
управним округом, на коју су били позвани начелници округа, представници
државних органа на територији Севернобачког округа, представници
привредних комора и удружења привредника, као и остала заинтересована
лица. Размотрени су и проблем мањка инспектора у инспекцијским службама
на територији Округа, поготово у ветеринарској, здравственој и
пољопривредној инспекцији, као и текући проблеми везани за
функционисање истих, проблем загађивања реке Криваје и др.
Исто тако и овај скуп је стовремено врло квалитетно медијски
пропраћен у свим средствима информисања на нивоу округа.
Четврта седница Савета Севернобачког управног округа одржана је у
проширеном саставу, истој су присуствовали потпредседник Владе РС и
министар Министарства државне управе и локалне самоуправе госпођа Кори
Удовички, државни секретар Министарства државне управе и локалне
самоуправе Иван Бошњак, помоћник министра Министарства државне
управе и локалне самоуправе Саша Могић, помоћник министра
Министарства државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић, чланови
Савета СБУО у проширеном саставу (Градоначелник/Председник Општине,
Председници Скупштина као и Начелници управа локалних самоуправа) и
руководиоци инспекцијских служби које припадају Округу. Осим детаљног
разматрања активности у спровођењу Стратегије реформе јавне управе и
2

проблематике везане за талас миграције и одговор локалних самоуправа и
државних органа на исти, на седници су разматрани и проблеми везани за рад
јединица локалне самоуправе, као и подручних јединица органа државне
управе. Истакнут је проблем недостатка броја извршилаца у инспекцијским
службама. Присутни су информисани о интегрисаним надзорима који се
обављају уз помоћ припадника ПУ Суботица и Управе пореза у циљу борбе
против сиве економије и рада "на црно", који су резултирали повећаним
бројем пријава запослених од стране послодаваца у складу са законским
прописима, као и планираним активностима у наредном периоду које се
односе на надзор нерегистрованих привредних субјеката.
Ова седница проширеног састава савета округа је такође медијски
пропраћена на окружном нивоу са позитивним одјеком у јавности.
На петој седници чланови Савета су између осталог информисани о
предстојећој набавци новог софтвера за рад у писарници Округа који ће
омогућити бољу координацију рада инспекцијских служби, као и увид у рад
сваке инспекцијске службе понаособ и проверу извршених инспекцијских
надзора по привредним субјектима, те тиме побољшати ефикасност вршења
инспекцијских надзора, као и о предвиђеној презентацији, у сарадњи са
надлежним лицима Основног суда у Суботици, на којој ће се детаљније
размотрити поступак за подношење захтева за претрес приликом вршења
надзора нерегистрованих привредних субјеката. На истој седници чланови
Савета су детаљно размотрили активности везане за издавање обрадивих
површина у дугорочни закуп уз обавезу инвестиција, као и о
ситуацији
везаној за збрињавање паса луталица на територији града Суботица.
Током 2015. године, као што је изнето, у више наврата расправљало се
о активностима везаним за нови Закон о инспекцијском надзору, као и о
нтегрисаним надзорима који су се обављали у континуитету.
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, пољопривредној и
ветеринарској инспекцији, о чему је начелник Округа известио надлежна
министарства и поднео захтев за пријем у радни однос већег броја
инспектора.
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Током 2015. 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.
У организацији канцеларије Севернобачког управног округа
организован је скуп, први такве врсте у Републици Србији, посвећен Новом
Закону о заштити од пожара (познат у јавности као Тамарин Закон) са
начелницима сектора за Ванредне ситуације при МУП-у из Београда у
сарадњи са представником ОЕБС-а и Школском Управом Сомбор при
Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Савет округа је
унапред инфорсмисан о овом скупу.
Том приликом свим предшколским, школским и универзитетским
установама на подручју СБУО подељен је приручник од заштите од пожара
на више говорних и писаних језика (српски - ћирилица и латиница, мађарски,
ромски).
Овај скуп је имао велики одјек у установама као и своју медијску
промоцију.
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

4

