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Права политика у заједници је решавање оних најважнијих проблема...  
 

Град Краљево се и ове године укључио у „Недељу парламентаризма“, коју 
од 12. до 19. децембра 2018. године, организује Народна Скупштина Републике 
Србије. Намера је да, у „Недељи парламентаризма“, представници Града и 
Скупштине младе суграђане упознају са радом локалног парламента и града 
Краљева одговарајући на њихова питања у вези са функционисањем законодавног 
и извршног органа. 
            У сали 1 Градске управе града Краљева, у којој се одржавају седнице 
Скупштине града, градоначелник Краљева др Предраг Терзић и заменик 
председника Скупштине града Краљева Владимир Мимовић примили су студенте 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу и 
ученике средњих школа са територије града Краљева и разговарали са њима. За 
„скупштинске разговоре“ студентима и средњошколцима су били на располагању и 
помоћници градоначелника Никола Радевић и Марко Матовић, као и заменик 
секретара Скупштине Лидија Павловић и координатор Канцеларије за младе 
Виктор Цвијић. 

Млади Краљевчани, који су овом приликом седели на местима својих 
суграђана одборника, потражили су одговоре у вези са бројним темама... 
једнократном помоћи из Фонда „Петар Богавац – Анђелко Савић“, ширењу зеленог 
туризма, у вези са изградњом затвореног базена за ватерполисте, изградњом 
Музичке школе „Стеван Мокрањац“, завршетком радова у центру града и на 
надвожњаку, могућношћу да град финансира одлазак у Петницу, о раду 
Канцеларије за младе, укључивању младих у обележавање, нпр. Међународног 
дана борбе против трговине људима, о обезбеђивању средстава за унапређење 
практичне наставе у шпколи, улагању у ИТ сектор.... 
 Када је реч о политици, како је истакао градоначелник др Предраг Терзић, 
када са младима разговарате о овој теми, они углавном говоре о политичарима, о 
политичким странкама, различитим идеологијама.  

„Циљ је показати деци шта је политика. Ми желимо да им покажемо да је 
политика, у ствари, начин решавања проблема, почев од оних који се тичу њиховог 
непосредног окружења... како да у њиховом месту постоји амбуланта која ће 
омогућити њиховим декама и бакама да се лече, како направити тротоар, у 
школском дворишту изградити одређени терен... То је права политика. Права 
политика у заједници је решавање оних најважнијих проблема. Као што ја као 
градоначелник морам да размишљам како решити најважнији проблем Краљева – 
незапосленост, одборници треба да размишљају како да решавају проблеме у 
свом месту, свом делу града, у заједници у којој живе. Ако тако приступимо 
решавању проблема, од друштвене базе, од самог почетка, и када деца крену са 
таквим размишљањем од тренутка када напуне 18 година, они ће кроз неколико 
година моћи да размишљају о читавој заједници“, рекао је градоначелник.    

Недеља парламентаризма је од прошле године уврштена у агенду редовних 
скупштинских активности и представља серију различитих догађаја и активности 
којима се отвара форум за разговор о парламентарној демократији и учешћу 
грађана у демократским процесима, значају отворености парламента као 
институције, као и различитим начинима комуникације између грађана и њихових 



директно изабраних представника. Концепт „Недељe парламентаризма“ је 
развијен по угледу на британски Parliament week који је 2011. године покренуо 
парламент Велике Британије. Недеља парламентаризма окупља партнерске 
организације које одржавањем једног или више догађаја доприносе, између 
осталог, покретању дебате о значајним питањима, промовисању отворености у 
раду Народне скупштине, као и отварању нових канала за комуникацију између 
грађана и Народне скупштине. 

Према подацима Групе за едукацију и презентацију скупштинске баштине 
Народне скупштине Републике Србије, током претходне три године 
организаторима се придружило 125 партнерских организација из 43 града и 
општине у Србији, које су одржале више од 200 догађаја, а више од 8.500 грађана 
и 1.500 студената се придружило организованим активностима и са 136 народних 
посланика дискутовало о начинима за унапређење рада Народне скупштине као 
институције и њеног већег отварања ка грађанима. 
 


