Информација за новинаре

МИНИСТАР ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ ПОСЕТИО ОПШТИНУ ВРАЧАР

У среду, 26. септембра 2007. године, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић
посетио је општину Врачар и разговарао са председником општине Бранимиром Кузмановићем. Посета је
организована поводом предстојећих промена у систему локалне самоуправе у Србији, како би се на основу
искустава општине Врачар провериле у пракси идеје које заступа Министарство.
"Заједничка је потреба свих нивоа власти у Србији да се реализује децентрализација Београда, донесе Закон
о главном граду као предуслов доношења Статута града Београда и расподеле стварних надлежности
градским општинама.
Врачар је једина општина у Београду која је усвојила Локални еколошки акциони план, као стратегију
дугорочног деловања у области заштите животне средине. Други стратешки циљ деловања представника
општине Врачар јесте улагање у квалитетније образовање деце кроз стипендирање и додатну помоћ
школама. У протеклом периоду успостављена је ефикасна и савремена комуникација са грађанима" - рекао
је Бранимир Кузмановић, председник градске општине Врачар.
"Задатак Министарства за државну управу и локалну самоуправу јесте да постави оквир који ће омогућити
широко поље деловања градских власти, како би Београд био лидер развоја Србије, да Београд добије
надлежности за које га грађани већ сада сматрају одговорним. Инсистираћемо да Београд преузме
надлежности и одговорност за уређење обала, мостова, путева на територији града Београда, за јавни ред и
мир, на оснивању комуналне полиције и преношењу других инспекцијских послова. Све ће то омогућити да
коначни ефекат буде квалитетнији живот у Београду и другим општинама Србије.
Министарство ће инсистирати да се кроз две истовремене фазе: преношење надлежности са Републике на
Београд и са града Београда на градске општине утврде изворне надлежности Града и надлежности
градских општина" - рекао је Милан Марковић, министар за државну управу и локалну самоуправу.
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