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Краљево се укључило у „Европску недељу локалне демократије“ - градоначелник 
разговарао са ученицима о њиховом учешћу у политичком животу 
 

Поводом „Европске недеље локалне демократије“ (ЕНЛД), која се обележава 
од 12. до 18. октобра, као свеевропски догађај који има за циљ да промовише и 
подстиче демократску партиципацију на локалном нивоу, подизање свести грађана 
о начину рада локалних власти, као и информисање о могућностима учешћа у 
локалним процесима доношења одлука, градоначелник Краљева др Предраг Терзић 

је, са помоћником за омладину и спорт Николом Радевићем, представницима 
Канцеларије за младе – Николом Пантовићем и Бошком Мачужићем, као и 
руководиоцем Службе за управљање пројектима и локално економски развој 
Градске управе града Краљева Мирјаном Продановић, посетио Шумарску школу 

Краљево. 
Главна тема „Европске недеље локалне демократије“ за 2019-2020. је 

„Локална демократија: изградња поверења. Kо-дизајнирање локалне демократије 
заједно са грађанима и практиковање отворене управе”. Неке од специфичних тема 
су Грађанска партиципација – принцип отворене управе, Е-демократија: алат за 
ангажовање грађана и Укључивање младих и деце: залог за будућност. 

Градоначелник и његови сарадници су разговарали са ученицима Шумарске 
школе, који су, за ову прилику добили и пратећи пропагандни материјал. 

„Веома је важно да са младим људима разговарамо о њиховом учешћу у 

политичком животу. Млади људи, ученици и студенти, треба да се укључе у 
друштвени живот, политичке процесе и у решавање проблема од најнижег нивоа, 
да разговарају не само о најзначајним проблемима на европском нивоу, на 
планетарном нивоу, о односима великих сила, већ треба да решавају питања од 

значаја за њихову заједницу. Зато је важно да причамо о њима, да им кажемо да je 
политика и како уредити свој животни простор, како решити еколошке проблеме у 
Kраљеву, како запослити људе, побољшати начин функционисања основне, средње 
школе, факултета“, рекао је градоначелник поручивши ученицима:  

„Ако кренете да мењате систем од најранијих година, да побољшавате начин 
функционисања своје школе, свог окружења, борите се за своју генерацију, имате 
шансу да, када напуните 25-30 година, решавате и проблеме од значаја за читав 
град, читаву државу, и да се борите за своје идеале.“  

Градоначелник сматра да младе многи неоправдано сматрају незрелима и 
неадекватним саговорницима, а да они, заправо, удружени, и уверени да могу да 
буду покретачи промена, могу значајно да утичу на многе ствари.  

„У претходних неколико година упознао сам младе људе који веома добро 
промишљају о најзначајнијим друштвеним питањима, који постављају изузетно 

зрела питања мени као градоначелнику и другим представницима власти који 
знају каква је ситуација и у нашој земљи и у свету и покушавају да промене оне 
ствари са којима се не слажу. Потпуно је нормално да млади људи желе одређене 
промене, да желе да побољшају свој живот и живот својих породица. Подржавам 

младе људе који настоје да конструктивним предлозима побољшају начин 
функционисања читавог политичког система“, поручио је др Предраг Терзић, 
градоначелник Краљева.   



У прилог томе, ученици Шумарске школе имали су бројна питања за првог 
човека града и његове сараднике којима су млади у фокусу интересовања и 
деловања. Између осталог, желели су да знају нешто више о улози и одговорности 

градоначелника, локалних одборника и других представника локалне власти, како 
би лакше и боље разумели рад органа локалне самоуправе, како могу да буду 
активније укључени у процес одлучивања, да ли постоји статистика колико млади 
гласају, да ли постоји односно да ли би могао да постоји интерактивни веб-сајт 

како би млади имали могућност да се информишу о разним темама, да ли могу да 
очекују повећање броја високошколских установа у Краљеву, изразили жељу да 
имају међународну сарадњу са вршњацима...  
 Краљевачки средњошколци су сусрет са градоначелником, помоћником 

градоначелника за омладину и представницима Канцеларије за младе оценили као 

веома успешан, будући да комуникација не престаје, већ почиње овим кораком – 
врата свих актера задужених за младе су им отворена за сва питања, жалбе, 
сугестије...   
 И директор Шумарске школе Зоран Николић је изразио задовољство избором 
управо својих ученика за упознавање и представљање представника града и тема о 
којима је било речи, будући да школу похађају млади из целе Србије, свих 
националности, који су и иначе укључени у бројне пројекте, рад разних 
институција и ученичке задруге.    
 Ова посета била је добра прилика да млади људи, који још нису пунолетни, 
схвате значај укључивања у доношење одлука у заједници. Еверопска недеља 
локалне демократије и служи томе да их упозна са принципима демократије, да им 
глас и омогући да преузму активну улогу у јавном животу. Коришћење мобилне 
технологије, која им је и те како блиска, приближава их најновијим догађајима и 
омогућава укљученост у друштвене, културне и слободне активности.  
 Представници Канцеларије за младе су ученицима Шумарске школе 
представили и дигиталну платформу за извештавање U-Report, коју је креирао 

UNICEF. Она представља гласове младих, промовише њихово учешће у стварању 
позитивних друштвених промена и појачава дијалог између младих и доносилаца 
одлука. Регистровањем путем апликације Viber, потом попуњавањем анкета са 
питањима о образовању, запошљавању, социјалној инклузији младих, здрављу, 

безбедности односно Covid ситуацији, култури, мобилности и информисању, 
активном учешћу младих у друштву и волонтерском раду, млади имају прилику да 
утичу на унапређење свог положаја, а подаци добијени из анкета се деле са 
заједницом и доносиоцима одлука за боља стратешка и програмска решења.  

„Европска недеља локалне демократије“ је годишњи европски догађај у 
координацији Kонгреса локалних и регионалних власти. Локалне власти из свих 47 
држава чланица Савета Европе и њихова удружења позвани су да региструју и 
организују јавне догађаје како би промовисали и подстакли демократско учешће на 
локалном нивоу. Ова иницијатива има за циљ даље ширење универзалних 
вредности Савета Европе, као што су демократија и људска права, као и да 
учесницима понуди прилику да се укључе у европску мрежу која је ангажована у 
промовисању учешћа грађана на локалном нивоу. Градови и општине могу 
организовати активности током целе године, с нагласком на главни догађај, ове 
године предвиђен од 12. до 18. октобра. 


