ОДРЖАНА VIII СЕДНИЦА САВЕТА СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ
ОКРУГА
Дана 31.03.2014. год. са почетком у 12,00 часова у Суботици, у просторијама
Севернобачког управног округа одржана је VIII седница Савета Севернобачког управног
округа којој су присуствовали: Драги Вучковић, начелник Севернобачког управног округа
као председавајући, Мелинда Кокаи-Мерњак, председник општине Бачка Топола,
Томислав Вељковић, заменик градоначелника града Суботице, Марко Ровчанин,
председник општине Мали Иђош и Весна Бајић, шеф Одсека општих послова Стручне
службе Севернобачког управног округа, као записничар.
Начелник округа је обавестио присутне да је, у складу са закључком са претходне
седнице, поднео захтев Влади Републике Србије за пријем у радни однос два извршиоца –
пољопривредна инспектора, и то једног у Бачкој Тополи, а једног за територију Града
Суботице, као и за пријем два извршиоца у ветеринарску инспекцијску службу у
Суботици. У ветеринарску инспекцијску службу у Бачкој Тополи примљена су два
ветеринарска инспектора на одређено време како би омогућили функционисање службе до
коначног решења проблема мањка кадрова.
Председавајући је такође обавестио присутне о садржају дописа упућеног од стране
Министарства правде и државне управе који се односи на одржавање скупова на којима
учешће желе да узму и привремене институције самоуправе у Приштини и уручио им
писани документ о обавези органа локалне самоуправе, савеза, удружења и сличних
организација да о намери учествовања поменутих привремених институција у одржавању
скупова посвећених регионалној сарадњи или стицању пуноправног чланства у
иницијативама које нису на списку Листа организација и иницијатива посвећеног
регионалној сарадњи, одмах обавесте Канцеларију за Косово и Метохију, сходно
закључку Владе Републике Србије.
Заменик градоначелника града Суботице обавестио је присутне о састанку
одржаном 31.01.2014. год. на којем су присуствовали градоначелник Града Суботице,
помоћник градоначелника из области мале привреде, представница ЛЕР-а и представници
16 привредних субјеката на којем се разматрала проблематика нелегалне продаје меса и
робе широке потрошње која доводи до нелојалне конкуренције. После краће дискусије,
донет је закључак - начелник округа ће обавити разговор са помоћником градоначелника
града Суботице за област мале привреде, као и са начелницима тржишне и ветеринарске
инспекције у вези даљих активности везаних за решавање овог проблема.
Чланови Савета су након разматрања Извештаја о раду стручних служби управних
округа и савета управних округа у 2013. години и краће дискусије, донели закључак да ће
се у текућој 2014. години рад Савета округа, као и начелника и Стручне службе округа,
обављати у складу са препорукама наведеним у Извештају.

