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Ажурирање Адресног регистра
Пројекат „Ажурирање Адресног регистра у Републици Србији“, од изузетног
значаја за Владу Републике Србије и све јединице локалне самоуправе, након
седам регионалних презентација, представљен је и у нашем граду - за градове и
општине из Рашког и Расинског округа.
Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и
један је од кључних државних регистара поред Централног регистра
становништва, Регистра привредних друштава и Регистра непокретности.
Пројекат укључује сва релевантна министарства и организације и подразумева
синхронизоване активности које воде ка томе да сваки објекат добије назив улице
и кућни број, то јест да се званична база података Адресног регистра у потпуности
ажурира и да је након тога преузму све државне институције. Како би пројекат био
успешно реализован, неопходно је да се све јединице локалне самоуправе у
потпуности упознају са својом улогом у процесу. Стога, Стална конференција
градова и општина (СКГО), у сарадњи са Министарством грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и Министарством државне управе и локалне
самоуправе Републике Србије, као и Републичким геодетским заводом и
Републичким заводом за статистику, организује презентације, на којима
представљају детаљан акциони план, са посебним акцентом на улогу и задатке
јединица локалне самоуправе.
Саветница за урбанизам, становање и изградњу Сталне конференције
градова и општина Клара Даниловић, истакла је да је пројекат веома значајан за
градове и општине јер има за циљ да свака улица добије свој назив, а сваки
објекат, зграда и кућа свој број, самим тим, сваки грађанин у Србији своју адресу.
„Реализација пројекта је већ у току. У неким јединицама локалне
самоуправе, у којима је раније кренуо пројекат, већ су видљиви и резултати, а
први резултати се заправо очекују крајем новембра. Више од 3,5 милиона грађана
има адресу „без улице и без броја“. Предност за градове и општине који се одмах
укључе у пројекат и дају пуну подршку је та што ће бити обједињена набавка
уличних табли и кућних бројева, што ће омогућити градовима и општинама да
избегну додатни трошак обележавања улице и броја“, објаснила је представница
СКГО.
Шеф Одсека адресног регистра из Републичког геодетског Завода Весна
Протулипац је напоменула да је Влада Републике Србије формирала
Координационо тело, састављено од стратешке групе и оперативне групе, која је
добила задатак да изради методологију за решавање проблема око адреса свих
стамбених и пословних објеката у Републици Србији, а Републички геодетски
завод је носилац посла у овом пројекту.
„Завод је добио 30 младих стручњака, просторних планера и географа, који
у овом пројекту раде елаборате уличног система, који су прва фаза овог пројекта.
На основу података Републичког геодетског завода, израђују се елаборати
уличног система за свако насељено место где се успоставља улични систем.
Желимо да на целој територији Републике Србије свако насељено место има
улични систем, званичне називе улица, за чије именовање је надлежна локална

самоуправа односно Комисија за именовање назива улица и тргова. Ми им
спремамо те елаборате са деловима насељених места где су идентификовани
објекти а где не постоје називи улица. На основу тих предлога, као и описа улица
на којој парцели се налазе ти новоизграђени објекти, комисија ће дати називе
улица који ће бити објављени у „Службеном гласнику“, а потом ће се радити
утврђивање кућних бројева у свим новоформираним улицама. Трећа фаза је
означавање назива улица и објеката таблицама са кућним бројевима и у четвртој
фази предвиђена је размена података између свих органа који у својим
службеним евиденцијама воде податак о адреси објекта. Сви ће бити
преусмерени на базу података Републичког геодетског завода, који је надлежан за
вођење података Адресног регистра“, изнела је детаље представница
Републичког геодетског завода.
Предаваче и представнике локалних самоуправа - учеснике презентације
поздравио је и пожелео им добродошлицу заменик начелника Градске управе
града Краљева Дејан Ћајић.
„Колико је важан овај пројекат говори чињеница да Влада стоји иза њега.
Веома сам вам захвалан што сте изабрали град Краљево да у њему одржите
регионалну презентацију пројекта за Рашки и Расински округ. Надам се да ћемо
оно што је потребно урадити што пре јер се у пракси сусрећемо са проблемима
будући да нема сваки објекат кућни број, да ће база што пре бити ажурирана јер
то олакшава посао“, рекао је заменик начелника краљевачке Градске управе.

