
Ана Брнабић: Држава издваја пет милиона евра да све улице у Србији добију табле и бројеве
среда, 14 фебруар 2018 15:56

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да више од три милиона грађана Србије
нема валидну адресу и навела да ће држава издвојити пет милиона евра да сва насеља
у Србији добију таблице с називима улица и кућним бројевима.

  

  

Она је после разговора с новозапосленим геодетама из Републичког геодетског завода у
Српско-корејском информатичко приступном центру, који раде на изради елабората
улица и кућних бројева у оквиру пројекта ажурирања адресног регистра, рекла да око
2,7 милиона грађана Србије нема улицу која има назив.

  

"Ажурирање адресног регистра је још један од великих корака у правцу увођења реда у
држави и модернизацији државне управе у Србији, како би и грађанима и привреди биле
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омогућене ефикасне и лако доступне услуге које пружа држава", рекла је Брнабић.

  

Она је рекла да ће када буде завршен пројекат, Србија добити адресни регистар који је
увек ажуриран и који ће користити сви релевантни органи. То значи, како је
прецизирала, да грађани када промене адресу неће морати да иду од једног до другог
органа.

  

"Без овога ми не можемо да будемо сервис наших грађана", рекла је Брнабић.

  

Она је навела да је пилот пројекат већ спроведен у Лозници која је дала 677 нових имена
улица на основу елабората које је урадио Републички геодетски завод.

  

После успешне реализације пилот пројекта у Лозници и запошљавањем 30 нових
експерата, званично је почела реализација пројекта ажурирања адресног регистра у
целој Србији.

  

Брнабић је рекла да је рок до краја године да се заврше елаборати за све локалне
самоуправе, а да очекује да ће цео посао бити завршен средином наредне године.

  

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и један је од
кључних државних регистара. За његово одржавање надлежан је Репулички геодетски
завод.

  

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и директор Републичког
геодетског завода Борко Драшковић потписали су данас споразум о сарадњи те две
институције, како би просторије и опрема Српско-корејског центра биле уступљене
геодетама који ће радити на унапређењу адресног регистра.

  

(Бета)
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