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Дана 25.06.2015.год. са почетком у 11,00 часова одржана је III седница Савета
Севернобачког управног округа у 2015. години на којој су присуствовали Драги Вучковић,
начелник Севернобачког управног округа, Габор Кишлиндер, председник општине Бачка
Топола и Весна Бајић, шеф Одсека општих послова, као секретар Савета Севернобачког
управног округа и записничар.
Председавајући је том приликом обавестио присутне да ће се 09.07.2015. године у
Суботици одржати презентација 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 позвани
начелници округа, представници државних органа на територији Севернобачког округа,
представници привредних комора и удружења привредника, као и остала заинтересована
лица.
Чланови Савета су детаљно упознати са интегрисаним надзорима у циљу борбе против
рада "на црно" који су обављени у претходном периоду, као и са предстојећим надзорима
над радом јавних предузећа по питању примене Закона о заштити потрошача. Поново је
истакнут проблем мањка инспектора у инспекцијским службама, за чије су решавање
искључиво надлежна ресорна министарства. Поднета је информација о уређењу
пословних просторија у којима су смештене припадајуће инспекцијске службе и
истакнуто да у наредном периоду следи и уређење просторија у Бачкој Тополи, али тек
пошто се разреше својински односи.
Председник општине Мали Иђош изјавио је да је сарадња са начелником и Стручном
службом управног Округа на изузетно високом нивоу, много боља у односу на претходне
периоде, као и да му је драго што општине нису остављене без помоћи од стране
начелника округа у решавању сваке појединачне ситуације која се деси на терену. Такође
је најавио састанак на коме ће присуствовати стручњаци из области екологије и
представници надлежних министарстава везано за проблем загађивања реке Криваје.
Констатовано је да су и привредни субјекти и грађани и представници локалне самоуправе
решени да се овај проблем реши у најкраћем могућем року. Председник општине Мали
Иђош упознао је присутне са једним од највећих пројеката у Војводини за који је још
1974. године направљена пројектно техничка документација, ради се о изради трасе
канала за наводњавање Кула-Мали Иђош-Светићево. Планирана је и израда
акумулационог језера и система за наводњавање, а све ово омогућиће годишње две жетве,
као и развој туризма. Вредност трасе канала, без језера, износиће око 6 милиона евра. У
плану је и градња фарме за узгој стоке и то за око 1.000 грла. Председавајући је изјавио да
је спреман да при реализовању наведених пројеката пружи сву помоћ и подршку која
спада у његову надлежност.
Чланови Савета су на седници размотрили и низ других проблема везаних за
функционисање органа и организација на територији Округа.

