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07.02.2019. 
Представљена нова интернет страна Скупштине града Краљева 
 

Нову интернет страну Скупштине града Краљева, са посебном страницом 
„Питајте одборника“, намењеном унапређењу двосмерне комуникације са 
грађанима, представили су на конференцији за новинаре представници 
Скупштине града Краљева и Програмa Уједнињених нација за развој (УНДП). 
Израда нове званичне презентације je резултат Пројекта „Јачање надзорне улоге 
и јавности у раду Народне скупштине“, подржаног од стране Швајцарске Владе, 
који се спроводи у партнерству са УНДП. 

Како је истакао руководилац пројекта за локалне скупштине УНДП Ненад 
Гршић, овај пројекат подржава јачање надзорне улоге локалних скупштина и 
стварање ефикаснијих и одговорнијих локалних парламената. У циљу уштеда и 
економичности, развијен је посебан софтвер за електронски парламент који ће 
бити бесплатно понуђен свим заинтересованим скупштинама.  

„У оквиру посебне компоненте Пројекта, посвећене локалним Скупштинама, 
организован је и низ семинара за народне посланике и одборнике, с циљем да се 
приближи пракса Народне скупштине супштинама општина и градова, пре свега 
кроз јавно слушање седнице ван седишта, али и редизајн званичних интернет 
страница. Израдом сајтова скупштина Краљева, Зрењанина и Бечеја, уведени су 
нови елементи значајни за грађане, те је тако у Краљеву уведена могућност да 
грађани постављају питање својим одборницима, да се упознају са циљевима 
одрживог развоја, као и да приступе отвореним подацима у машински читљивом 
формату“, објаснио је Гршић. 

Према његовим речима, страница „Питајте одборника“ ће и даље бити 
предмет анализе и надоградње тако да ће све нове верзије ове странице бити 
доступне и краљевачкој Скупштини. Он се нада да ће, пре свега, локална 
самоуправа, али и цивилно друштво, појединци, искористити ове алате како би 
грађани били што више укључени у рад локалног Парламента. Како би додатно 
био унапређен рад Скупштине града Краљева и крунисана сарадња, 
представници УНДП су Скупштини града предали интерактивну таблу и пројектор 
са пратећом опремом.  

Даље, Гршић је нагласио да УНДП подржава одржавање седница ван 
седишта Одбора Народне скупштине Србије, и то највише Одбора за 
пољопривреду и изразио наду да ће овај до сада успешан механизам бити од 
користи и у локалном скупштинама и грађанима месних заједница. Изразио је 
жељу да и други градови, попут Краљева, буду посвећени развоју идеја које су од 
користи свим грађанима и захвалио свим учесницима на реализацији пројекта у 
Краљеву на обављању овог пионирског посла. 

Председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић је истакао добар 
контакт са представници ма УНДП од првог дана садашњег сазива Скупштине.  

„У сарадњи са УНДП, имали смо два скупа на којима су присуствовали 
одборници и позиције и опозиције, један у Нишу пре две-три године, а други у 
Аранђеловцу, где су наши одборници заједно са одборницима из других локалних 
самоуправа учествовали на панел дискусији посвећеној раду локалних скупштина. 
Оно што сам видео у Нишу стварно је било на завидном нивоу, а имали смо и 
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прилику да разменимо искуства са осталим локалним самоуправама“, рекао је 
председник краљевачке Скупштине Ненад Марковић.  

Он је поменуо и два скупа у Новом Саду, посвећена управо представницима 
скупштине, на којима је једна од тема била „Е-парламент“, где су представници 
града Краљева, заинтересовани за ту област, тада склопили договор са 
представницима УНДП да буду део Пројекта који се данас финализује. Он се 
састојао у томе да је град добио потпуно нови сајт и као поклон локалној 
самоуправи интерактивну паметну таблу.  

„Било је преко потребно да се уради сајт града, који је сада на много вишем 
нивоу. Када отворите сајт, имате могућност да уђете у извршну власт – део везан 
за градоначелника, Градско веће и Градску управу, а са друге стране имате 
посебно Скупштину града, где су активности Скупштине и ово што је свима 
интересантно - посебна опција „Питајте одборника“, што омогућава већем броју 
грађана да учествују у раду локалне самоуправе. Идеја јесте већа 
транспарентност рада локалне самоуправе, посебно Скупштине, већа укљученост 
грађана у рад и могућност да нормалним и пристојним питањима промене нешто у 
свом граду“, истакао је Марковић.  

Како је истакао представник УНДП, „ништа од овога не би било могуће без 
посвећености председника Скупштине и целокупног градског тима Краљева, као 
ни Швајцарске канцеларије за сарадњу као нашег донатора, без чије подршке 
данас не бисмо били овде“. 

На конференцији је најављено да ће у петак, 8. фебруара, у 10.00 часова, у 
Дому културе у Ушћу, бити организована седница ван седишта Комисије за месне 
заједнице, пољопривреду и развој села, ради разматрања актуелних проблема 
пољопривредника у овом крају. Комисија ће се, уз подршку Пројекта „Јачање 
надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“, наћи са представницима 
Привредне коморе, цивилног друштва и грађана како би разматрала питања 
везана за сточарство, али и акутни проблем миграције становништва из сеоске у 
градске средине. 

 


