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Дана 30.11.2015. год. са почетком у 11,00 часова одржана је V седница Савета
Севернобачког управног округа у 2015. години на којој су присуствовали Драги Вучковић,
начелник Севернобачког управног округа, као председавајући, Јене Маглаи,
градоначелник града Суботица и Габор Кишлиндер, председник општине Бачка Топола,
као чланови Савета и Весна Бајић, шеф Одсека за опште послове, као секретар Савета
Севернобачког управног округа и записничар.
На седници је председавајући Драги Вучковић, начелник Округа, подсетио присутне да је
ступањем на снагу Закона о инспекцијском надзору био предвиђен и обједињени
информациони програм који ће координирати радом инспекцијских служби, али да је
његова примена предвиђена у 2017.години. Рад по одредбама поменутог закона доноси
задовољавајуће резултате, а што се тиче Стручне службе округа, у Предлогу финансијског
плана за 2016. годину предвиђена су средства за набавку новог софтвера за рад у
писарници 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. Нови режим рада у писарници омогућиће бољу координацију
и побољшати ефикасност вршења инспекцијских надзора.
Председавајући је на седници информисао присутне да ће се у наредном периоду у
сарадњи са надлежним лицима Основног суда у Суботици одржати презентација на којој
ће се детаљније размотрити поступак за подношење захтева за претрес приликом вршења
надзора нерегистрованих привредних субјеката. Такође је подсетио да су од стране Округа
предузете све активности како би се повећао број инспектора преко потребних за
функционисање припадајућих инспекцијских служби. Нагласио је и да ће се у наредном
периоду започети активности на уређењу пословних просторија инспекцијских служби
Округа у Бачкој Тополи.
Чланови Савета су затим детаљно размотрили активности везане за издавање обрадивих
површина у дугорочни закуп уз обавезу инвестиција.
Градоначелник Града Суботице, Јене Маглаи, затим је информисао присутне о ситуацији
везаној за збрињавање паса луталица: у наредном периоду отвориће се нови капацитети,
постоји проблем са једним постојећим азилом чији представници прете распуштањем
паса, од стране Градске управе пружена им је помоћ у одређеној мери, а надаље се
планира постепено смањивање броја паса у истом, да би се на крају извршило његово
затварање, пошто није могуће извршити легализацију.
Донет је закључак по којем ће се у наредном периоду одржати састанак на ком ће
присуствовати председавајући, Градоначеник Града Суботица и руководилац
ветеринарске инспекције, на коме ће се детаљније утврдити активности усмерене на
решавање изнетог проблема. Планирана је и вакцинација паса, акција стерилизације,
активности на евиденцији, инспекцијски надзори продаје штенаца на робним пијацама,

као и све остале неопходне радње како би се проблем паса луталица решио на што
оптималнији начин.
Чланови Савета размотрили су и питање организовања зимских служби које је разматрано
и на седници Окружног Штаба и донет је закључак да су све мере по питању чишћења
приградских месних заједница предузете.
На седници је детаљно размотрена и проблематика привредног субјекта "Агросеме
Панонија". Изнета је информација да ће се у среду, 02.12.2015. године одржати састанак у
Влади АП Војводине по овом питању, такође постоји предлог да се део дуга по основу
пореских обавеза стави у однос са потраживањима радника по основу отпремнине.
Председавајући је обавестио присутне да су од стране Инспекције рада обављене све
законом прописане активности, у мери у којој је то било могуће, пошто је инспекторима
онемогућен сусрет са челницима привредног субјекта, као и да је информација о
постојећем проблему од стране председавајућег достављена надлежнима у кабинету Владе
Републике Србије. Градоначелник Града Суботице изјавио је да је од стране Градске
управе такође пружена сва могућа помоћ за решавање проблема везаног за поменути
привредни субјекат.
Донет је и закључак да се до следеће седнице председавајућем доставе дописи који ће се
проследити надлежним органима, а у којима ће се изнети проблем смањења ненаменских
трансфера локалним самоуправама. Од стране Градоначелника града Суботица о овом
проблему већ је упућен допис шефу Кабинета и надлежном Министарству финансија.
На седници је изнет и проблем стања градских водоводних цеви и донет је закључак да се
на следећој седници Окружног Штаба за ванредне ситуације хитно предузму све
активности за остваривање процедуре доношења препоруке да ЈКП „Водовод и
канализација“ Суботица санира објекат Водозахват 1 у Суботици.

