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Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је данас у Пожаревцу на састанку
са начелницима свих управних округа да ће Министарство наставити да подржава градове и општине у
процесу реформе јавне управе и најавио нове активности, међу којима је и Централни регистар
становништва.
„Централни регистар становништва је круна нашег посла који се односи на превођење евиденција из
папирног у електронски облик. Он ће коначно објединити 13 електронских евиденција које сада воде
различите институције, што ће омогућити да службеници у поступцима које воде за грађане користе ове
базе као извор података. Иза нас је време када су нам грађани доносили на увид извод из матичне књиге
рођених или држављанство“, рекао је министар Ружић и додао да је пут којим идемо једини могућ ако
желимо да створимо ефикасну и економичну управу која је прави сервис грађана.

Начелници округа на састнаку с министром Ружићем у Пожаревцу
Ружић је са начелницима округа разговарао о актуелностима у раду управе, примени одређених закона,
као и плановима за наредни период, а циљ је да се адекватно спроведе реформа јавне управе, односно да
се закони свуда једнако спроводе.
„Драго ми је да смо на овај начин обезбедили и бољу координацију општина и градова и пружили им
потребну подршку у процесу реформе јавне управе“, додао је Ружић.
Током боравка у Пожаревцу, Ружић се састао и са градоначелником овог града, Банетом Спасовићем и
рекао да је задовољан што је имао прилику да разговара о свему што је урађено у Пожаревцу и истакао
добру сарадњу са овдашњим руководством.
Похвалио је рад градске управе, која, како је навео, теже модернизацији и бољем квалитету услуга.
„Управа и треба да буде сервис својих грађана, а не њен кочничар“, рекао је министар.
Позвао је грађане да се више информишу о новинама, јер су у протеклом периоду донети закони којима се
управо грађанима даје моћ у руке да утичу на доношење политика на локалу.
„Због грађана смо обезбедили и бржу електронску размену података између службеника, тако да се више
грађани не шетају од шалтера до шалтера носећи документа које заправо ми већ имамо. Пожаревац је
допринео да се као управа колективно мењамо и задовољство ми је да кажем да смо премашили
милионити размењени податак преко платформе е-ЗУП“, нагласио је министар Ружић.
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