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Градски Услужни центар један је од ретких који може да се похвали да са грађанима комуницира на
три језика који су у службеној употреби, а да је притом брз и ефикасан у издавању докумената.
Овако је рад Услужног центра у Градској кући данас оценио Бранко Ружић, министар државне
управе и локалне самоуправе.

- Задовољство ми је што видим да овај Услужни центар функционише на овај начин, и то не од јуче,
него дужи временски период, и честитам на томе градоначелнику и његовом тиму – истакао је
Ружић. - Процес дигитализације је један од приоритета Владе Србије, али не само у техничкотехнолошком виду, неко као цео друштвени ток који треба да олакша процедуре и привреди и
грађанима. Пројекат који је рађен са Саветом Европе пре две године је уродио плодом и
тројезичност, која је овде присутна, је једна драгоценост, не само у погледу законских норматива,
него и у смислу олакшавања комуникације грађана са државном управом. То функционише на
прави начин те грађани могу да поднесу захтев и добију документ на свом језику. Тај огледни
пример јединственог управног места и такву праксу покушаћемо да применимо на територији целе
Србије.

Министар је додао и да је наш град на првом месту по брзини издавања грађевинских дозвола, али
и по питању легализације, која захтева дужи временски период. Ружић је најавио конкурс вредан 50
милиона динара на који ће моћи да аплицирају локалне самоуправе, а за покретање јединственог
управног места, какво већ постоји у Суботици.

- Ово је прави показатељ којим путем треба да наставимо да још више олакшамо комуникацију
грађана и привреде са органима државне управе – нагласио је Ружић.
Градоначелник Богдан Лабан подсетио је да је Услужни центар отворен још 2004. године и да
константно унапређује услуге и ради на приближавању Градске управе грађанима.
- Да смо у томе успели говоре и специјална признања која смо добили од Владе Републике Србије,
него и од НАЛЕД-а 2017. године и Суботица је на првом месту у издавању е-дозвола – нагласио је
градоначелник Лабан. - Настојимо да се не уљуљкамо и да даље радимо на побољшању услова и
мислим да ћемо у томе и успети.

