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Општини Крупањ данас је Стална конференција градова и општина (СКГО) извршила
званичну примопредају рачунарске опреме као део награде за општину Крупањ, која је
проглашена као најефикаснија општина у 2021.години, због увођења еУслуга на порталу
еУправе.
Свечаној примопредаји рачунарске опреме присуствовао је генерални секретар СКГО Никола
Тарбук, заменик генералног секретара СКГО Иван Миливојевић и председник Општине Крупањ
Иван Исаиловић са сарадницима.
У марту ове године Општина Крупањ је у области ефикасности и делотворности освојила прву
награду на Националном такмичењу локалних самоуправа које већ четврту годину за редом
организује Министраство државне управе и локалне самоуправе.
Општина је за постигнути успех добила новчану награду у износу од 2,3 милиона динара из
средстава фонда Министраства, а још један део награде је и рачунарска опрема (по три десктоп
рачунара и три брза скенера), која додељује СKГО из буџета програма „Подршка Владе Швајцарске
развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који
подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Kанцеларија Уједињених
нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са СKГО.
Председник општине Крупањ се захвалио СКГО не само на данашњем поклону у виду рачунарске
опреме, већ и на дугогодишњој доброј сарадњи. СКГО је институција која је увек само хваљена и
увек смо имали значајну подршку, па ето то се показало и данас. Драго нам је што је овако једна
значајна институција препознала наш рад на унапређењу квалитета услуга које пружамо грађанима
и привреди, а што ћемо засигурно наставити да чинимо и у будућности.
Били смо пријатно изненађени када је Министарство државне управе и локалне самоуправе
издвојило нашу општину као пример добре праксе за постигнуте резултате у области електронских
услуга и еУправе, и тиме што смо нашим грађаним омогућили лакши приступ остваривању њихових

права. Поред Министарства и СКГО велику захвалност дугујемо и програму Swiss PRO-a, чија је
подршка у многоме била врло значајна за нашу општину -изјавио је Исаиловић.
Велико ми је задовољство што сам данас у Крупњу овим поводом,ово јесте поклон са једне стране
од нас, али са друге стране овај поклон је нека врста нашег доприноса ономе што сте ви као
општина урадили. Ово се није тек тако појавиоло, већ је то производ вашег рада на успостављању
нових електронских услуга и сталног рада на развоју функционисања локалне самоуправе и то је
природно се некако препознало код нас и нама је велико задовољство да можемо и на овај начин да
помогнемо општини Крупањ-рекао је генерални секретар СКГО Никола Тарбук.
Битно је напоменути да све ово што радимо и унапређујемо, не радимо због захвалности грађана,
свакако ће њима бити лакше, наш посао, али на крају и Ваш, и јесте да унапредимо квалитет услуга
које пружамо грађанима и уопштено да обезбедимо бољи квалитет живота за све наше грађане
-додао је председник општине Крупањ.
С.М.
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