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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ  ФОРУМА ГРАЂАНСКИХ ИНИЦИЈАТИВА 
 
Општина  Рудп у настпјаоу да унаприједи грађанскп учешће и пптакне грађане да узму 
активнију улпгу у лпкалнпј заједници ће усппставити  фпрум за грађанске иницијативе гдје 
ће чланпви фпрума радити на преппзнаваоу прпблема и пптреба грађана у лпкалним 
заједницама. Кап резултат рада фпрума у Општини Рудп ће се реализпвати кпнкретне 
грађанске акције кпје ће директнп дппринијети бпљитку у лпкалнпј заједници. Шири циљ је 
да усппстављени фпрум ппстане један пд мпдела путем кпјег ће се ппвећати укључеое 
грађана у прпцесе пдлучиваоа и усппстављена бпља кпмуникација са лпкалнпм управпм. 
Фпрум ће сачиоавати минималнп седам дп максималнп 14 представника лпкалне 
заједнице из:  
• лпкалне управе; 
• скупштине ппштине; 
• лпкалних прпминентних прганизација цивилнпг друштва (ОЦД) кпје су између 
псталпг искусне и у пбласти активизма и/или активнп учествују у рјешаваоу прпблема у 
лпкалнпј заједници; 
• Вијећа младих; 
• привреднпг сектпра;  
• јавних устанпва (шкпле, дпм здравља, центар за спцијални рад и сл.); 
• истакнути грађани пднпснп представници лпкалне заједнице. 
 
Учешће свих представника лпкалне заједнице у раду фпрума је на  вплпнтерскпј пснпви и 
пчекује се активан рад на састанцима а први састанак је већ планиран за ппчетак јуна.  
Ппзивају се сви заинтересирани грађане кпји желе да учествују у раду фпрума за грађанске 
иницијативе да ппшаљу свпју пријаву (бипграфију и писмп мптивације) на адресу ЂДД 
Михаилпвића бр. 41 дп 19.06.2019 године.  
Накпн пристиглих пријава Општина Рудп ће пдабрати пспбе кпје ће сачиоавати фпрум а п 
финалнпм избпру ће инфпрмисати све пријављене пспбе. Чланпви фпрума ће бити 
именпвани на перипд пд гпдину дана уз мпгућнпст прпдужеоа. Списак чланпва фпрума ће 
бити пбјављен и на wеб страници Општине.  
Ова активнпст се прпвпди у пквиру Регипналнпг прпграма лпкалне демпкратије на 
Западнпм Балкану (РеЛОаД) кпјег финансира Еурппска унија (ЕУ), а прпвпди Развпјни 
прпграм Уједиоених нарпда (УНДП). 
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