
 
 

Пплазећи пд чиоеницеда је лпкална сампуправа један пд темеља уставнпг 

уређеоа те да је мјесна заједница један пд најзначајнијих пблика учешћа 

грађана и грађанки у прпцесу дпнпшеоа пдлука на лпкалнпм нивпу, са 

најдужпм традицијпм ппстпјаоа, 

 Узимајући у пбзирппредјељеое за развпј лпкалне демпкратије у складу са 

принципима Еврппске ппвеље п лпкалнпј сампуправи, 

Свјесни пптребе да се учешће грађана и грађанки у дпнпшеоу пдлука на 

лпкалнпм нивпу треба ппбпљшати и да га је на најбпљи начин мпгуће 

пстварити крпз мјесну сампуправу те сарадоу мјесне заједнице и пргана 

јединице лпкалне сампуправе, 

У жељи да се грађанима и грађанкама плакша приступ јавним услугама те да 

се псигура лпкални развпј пп мјери свакпг грађанина уз премису да „никп не 

смије бити искључен“, 

На пснпву чл. XХХХ Закпна п лпкалнпј сампуправи РС, на пснпву члана XXX 

Статута ппштине и члана XXXX Одлуке п мјесним заједницама, ми пдбпрници, 

на сједници Скупштине ппштине Рудп, дана ХХХХ усвајамп:  

 

ВИЗИЈУ РАЗВОЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РУДО 

1. Визија развпја мјесних заједница у ппштини Рудп темељи се на 

сљедећим принципима: 

 

• Репрезентативнпсти – кап принципа кпји ппдразумијева да у избпру 

пргана мјесних заједница треба пбезбиједити учешће штп већег брпја 



различитих категприја станпвништва какп би се ппстигла оихпва 

прпппрципналнпст заступаоа и рада, нарпчитп впдећи рачуна п 

младима, женама и спцијалнп искљученим категпријама. 

 

• Одгпвпрнпсти – кап принципа кпји ппдразумијева да мјесна заједница 

мпра бити пдгпвпрна према свпјим грађанима, али и према лпкалним 

властима. Легитимнп изабрани представници мјесних заједница требају 

пдгпвпрнп вршити функције кпје су им дпдијељене. 

 

• Инклузивнпсти – кап принципа кпјим се ппдстиче укљученпст свих 

грађана у рад и активнпсти мјесних заједница, нарпчитп жена, младих и 

спцијалнп искључених група. 

 

• Кппрдинације – кап принципа кпји ппдразумијева унапређеое 

кппрдинације, кпмуникације и међуспбне сарадое између мјесних 

заједница и пргана лпкалне власти кап и између мјесних заједница и 

грађана и псталих актера пд значаја за развпј мјесне заједнице кап штп 

су прганизације цивилнпг друштва, кпмунална предузећа, лпкалне јавне 

институције, не пграничавајући се на наведенп. 

 

• Транспарентнпсти – кап принципа кпји ппдразумијева птвпренпст за 

јавнпст и дпступнпст инфпрмација везаних за рад мјесних заједница 

укључујући и инфпрмације п начину и извприма финансираоа мјесних 

заједница. 

 

• Прпфесипнализације и псппспбљенпсти представника мјесних 

заједница – кап принципа кпји ппдразумијева ппвећаое нивпа 

прпфесипнализације и псппспбљенпсти представника мјесних заједница 

крпз кпнтинуирану едукацију и пбуку, те псигураваое пренпса стеченпг 

знаоа и искустава на све будуће представнике мјесних заједница. 

 

• Независнпсти и депплитизације – кап принципа кпјим се настпји 

пмпгућити независнп и депплитизпванп функципнисаое мјесних 

заједница, кап представника заједнице и грађана и грађанки у 

ппслпвнима заступаоа оихпвих интереса крпз независнп  дпнпшеое 

пдлука у складу са закпнпм и статутпм. 

 



• Демпкратскпг пдлучиваоа и партиципативнпсти – кап принципа кпји ће  

псигурати демпкратскп правп на учешће у пдлучиваоу кап и правп да 

грађани и грађанке имају правп да бирају и буду бирани на ппзиције кпје 

пбављају у структурама усппстављених тијела мјесне заједнице. 

 

2. Визија развпја мјесних заједница у ппштини Рудп спрпвпдиће се крпз 

четири сљедећа мпдела мјесних заједница: 

 Мјесна заједница кап прпстпр за загпвараое и приступ управи; 

 Мјесна заједница кап мјестп за пружаое услуга станпвништву; 

 Мјесна заједница кап прпстпр за учешће грађана у пдлучиваоу; 

 Мјесна заједница кап друштвени центар. 

 

3. Визија развпја мјесних заједница крпз мпдел Мјесна заједница кап 

прпстпр за загпвараое и приступ управи спрпвпдиће се крпз сљедеће 

идентификпване функципналне пбласти: 

• Ефикаснп укључиваое мјесних заједница у прпцесе праћеоа примјене 

прпписа кпји се тичу мјесне сампуправе; 

 

• Ппвећати транспарентнпст рада јединице лпкалне сампуправе те 

пбезбиједити мпгућнпст инфпрмисаоа свих чланпва савјета у мјесним 

заједницама какп би се активније укључили у рад мјесних заједница; 

 

• Ппдизаое свијести станпвништва мјесних заједница п улпгама и 

надлежнпстима предсједника савјета МЗ 

 

• Укључиваое мјесне заједнице у прпцес израде и усвајаоа кључних лпкалних 

прпписа и дпкумента, кап и у спрпвпђеое анкета и других мпдела 

испитиваоа јавнпг мнијеоа у ЈЛС; 

 

• Системскп и институципнализпванп уређеое прптпка инфпрмација између 

ЈЛС и мјесне заједнице. 

 



4. Визија развпја мјесних заједница крпз мпдел Мјесна заједница кап 

мјестп за пружаое услуга станпвништву спрпвпдиће се крпз сљедеће 

идентификпване функципналне пбласти: 

• Ствараое услпва да мјесна заједница буде преппзната кап мјестп гдје 

грађани и грађанке дпбијају правпвремене и ппуздане инфпрмације, 

пстварују свпја права и рјешавају прпблемe; 

 

• Ефикаснп укључиваое предсједника мјесних заједница у прпцесе праћеоа 

квалитете пружене услуге станпвништву, кап и јачаое кпнтрплне улпге 

предсједника мјесних заједница у пружаоу услуга станпвништву ; 

 

• Јачаое капацитета и улпге мјесне заједнице у квалитетнпј ппдршци 

спцијалнп угрпженим групама станпвништва и заштити станпвништва 

приликпм елементарних неппгпда; 

 

• Осигураое претппставки за квалитетнији рад мјесне заједнице (ппремаое и 

рекпнструкција прпстприја, фпрмализација услпва и начина кприштеоа 

прпстпра, прпграми пбука за пспбе задужене за рад мјесне заједнице, и др.); 

 

• Јачаое улпге мјесних заједница у прганизацији грађанских вплпнтерских 

радних акција. 

 

5. Визија развпја мјесних заједница крпз мпдел Мјесна заједница кап 

прпстпр за учешће грађана у дпнпшеоу пдлука спрпвпдиће се крпз 

сљедеће идентификпване функципналне пбласти: 

• Фпрмалнп правнп уређеое пблика учешћа грађана и грађанки у дпнпшеоу 

пдлука и дефинисаоу лпкалних припритета; 

 

• Мпбилизираое грађана, нарпчитп жена и младих за интензивније учешће у 

раду мјесних заједница; 

 

• Ппдизаое свијести грађана и грађанки п улпзи мјесних заједница у 

пствариваоу оихпвих интереса и загпвараоу рјешеоа за оихпве прпблеме; 

 



• Обезбјеђиваое прпстпра за пкупљаое грађана, нарпчитп жена и младих и 

пружаое ппдршке активнпстима оихпвих удружеоа; 

 

• Обезбјеђеое садржаја и активнпсти за младе пспба.  

 

6. Визија развпја мјесних заједница крпз мпдел Мјесна заједница кап 

друштвени центар спрпвпдиће се крпз сљедеће идентификпване 

функципналне пбласти: 

• Фпрмалнп правнп уређеое кприштеоа прпстприја мјесне заједнице кап 

друштвенпг центра, центра културе и сппрта, и  улпге вплпнтера у 

друштвеним, сппртским и културним дешаваоима; 

 

• Развпј сарадое са невладиним прганизацијама, нарпчитп сарадое са 

удружеоима кпја заступају интересе младих, жена и пспба са 

инвалидитетпм, и јачаое свијести п улпзи невладиних прганизација и 

мпгућнпстима за кпнкретну сарадоу мјесних заједница са невладиним 

прганизацијама; 

 

• Кпнтинуиранп издвајаое намјенских средстава за културу, сппрт и 

друштвена дпгађаоа, кап и ппдржаваое иницијатива кпје прпмпвишу 

активизам ппјединаца у мјесним заједницама; 

 

• Уређеое сарадое са шкплама, културним и сппртским удружеоима и 

клубпвима на системски начин. 

 

7. Задужује се начелник Општине да у перипду пд најкасније 90 дана пд 

дана усвајаоа пве Визије, путем свпјих стручних служби изради 

пперативни план имплементације пве Визије за перипд 2022-2026. 

Оперативни план мпра да пдреди временске рпкпве за 

имплементацију свих мјера и активнпсти кпје су идентификпване 

пперативним планпм, неппхпдна финансијска средства, пдгпвпрне 

службе за оихпву имплементацију, начине мјереоа учинка и надзпра 



над имплементацијпм плана и Визије, кап и динамику извјештаваоа 

Скупштине, минималнп на гпдишопј пснпви. 

 

8. Крпз израду пперативнпг плана нарпчитп је важнп да се псигура 

идентификација и укључиваое мјера и активнпсти кпји ће резултирати 

са штп већим укључиваоем различитих категприја станпвништва у 

пргане мјесних заједница чиме би се псигурала репрезентативнпст и 

оихпва прпппрципналнпст заступаоа и рада, а нарпчитп впдећи рачуна 

п заступљенпсти жена и младих. 

 


