
Кп смп ми? 

Мисија: 

Омладински едукативни клуб Синергија је невладина 

прганизација са седищтем у Севернпј Митрпвици кпја 

унапређује пплпжај младих крпз едукацију, истраживаое, 

прпмпцију и превенцију. Друщтвени активизам, рпдна 

равнпправнпст и ненасиље су темељне вреднпсти нащег 

рада. 

Визија: 

Друщтвп у кпм млади имају вище прилика а маое 

прпблема!  

 

 

 

Кпнтактирајте с нама 

 

Коаза Милпща бб 

Северна Митрпвица 

Телефпн: +381 64 0477 505 

Имејл адреса: oeksinergija@gmail.com 

www.oek-sinergija.org 

  

 

Друщтвенп 
пдгпвпрнп 
делпваое 
младих! 

 

О.Е.К. СИНЕРГИЈА 
www.oek-sinergija.org 
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Oва брпщура настала је у склппу прпјекта „Ппвећаое ушещћа 

младих у прпцесима дпнпщеоа пдлука у ппщтинама Северна 

Митрпвица и Звешан“ кпји Омладински едукативни клуб Синергија 

спрпвпди уз ппдрщку  

Канцеларије Еврппске уније на Кпспву. 

Ставпви изнети у у пвпј брпщури нису нужнп ставпви Канцеларије 

Еврппске уније на Кпспву, већ самих аутпра. 

  

Реч аутора 

 

 
 

Прпцес демпкратизације и децентрализације 

друщтва је предуслпв квалитетнпг друщтвенп 

пдгпвпрнпг делпваоа. 

Унапређеое живптних услпва, пре свега 

младих, захтева оихпвп директнп и 

индиректнп друщтвенп пдгпвпрнп делпваое. 

Ушещће у прпцесу дпнпщеоа пдлука је 

најадекватнији нашин за успещнп и трајнп 

унапређеое пплпжаја младих у некпм 

друщтву. 

Опщтине Северна Митрпвица и Звешан у 

склппу кпспвскпг система егзистирају свега 

пар гпдина. 

Дппринпс свих грађана крпз сарадоу са 

прганима лпкалне сампуправе би бип снажан 

импулс пплитишким лидерима у унапређеоу 

оихпвпг делпваоа. 

Пасивнпст кпја, нажалпст, краси све слпјеве 

друщтва мпра ппстати деп наще прпщлпсти. 

Надам се да ће пва брпщура бити квалитетна 

ппдрщка свима, а пре свега младима, да се 

активније укљуше у друщтвене и пплитишке 

тпкпве. 

дпктпранд правних наука, Игпр Симић 
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Законски оквир 

Међунарпдни правни акти 

Рад ппщтинских структура на Кпспву дефинисан је међунарпдним и 

дпмаћим правним актима.  

Акп гпвпримп п међунарпдним актима, међу најзнашајнијима је, пре 

свега, Еврппска ппвеља п лпкалнпј сампуправи кпју је дпнеп Савет 

Еврппе, а Кпспвп инкпрпприралп у свпје закпнпдавствп. 

Децентрализација власти је темељ 

демпкратичнпсти једнпг друштва. 

Дпмаћи правни акти 

Међу дпмаћим правним актима кпји дефинищу рад пргана лпкалне 

сампуправе најзнашајнији су: 

1. Закпн п лпкалнпј сампуправи 

2. Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе 

3. Закпн п административним границама ппщтина 

4. Закпн п лпкалним избприма 

Највищи правни акт ппщтине је статут. Статут дефинище прганизацију 

ппщтинских пргана, оихпва пвлащћеоа, симбпле ппщтине, пднпс 

грађана и пргана лпкалне сампуправе, итд. 

Статут дпнпси Скупщтина ппщтине квалификпванпм, пднпснп 

двптрећинскпм већинпм. 

  

Органограм 

Органи лпкалне сампуправе 
Сви пргани ппщтине у складу са закпнпм деле се на изврщне и 

закпнпдавне. 

Изврщни пргани ппщтине 

 

У складу са Закпнпм п лпкалнпј 
сампуправи, на шелу изврщнпг 
пргана је градпнашелник. Пп 
закпну, градпнашелник је грађанин 
или грађанка ппщтине кпји/кпја је 
на лпкалним избприма на ту 
ппзицију изабран/а већинпм 
гласпва грађана те ппщтине. 

Градпнашелнику у раду ппмажу шланпви оегпвпг кабинета. Свака 
ппщтина у складу са свпјим статутпм дефинище брпј и пбласт у кпјпј 
се фпрмирају ппщтинска пдељеоа. На шелу ппщтинскпг пдељеоа је 
директпр кпга именује и разрещава градпнашелник. Мандат 
директпра пдељеоа директнп је везан за мандат градпнашелника. 
Изврщни пргани ппщтине спрпвпде пплитику ппщтине. 

Закпнпдавни прган ппщтине 
Закпнпдавни прган ппщтине је Скупщтина. У Скупщтини се дефинище 
пплитика ппщтине и рещавају финансијска питаоа. На шелу скупщтине 
је председавајући скупщтини кпји се бира већинпм гласпва из редпва 
пдбпрника и пдгпваран је за сазиваое и впђеое скупщтинских 
седница.  
За защтиту права невећинских заједница у ппщтини стара се заменик 
председавајућег, и пн дплази из редпва пдбпрника невећинских 
заједница, а кпји је псвпјип највећи брпј гласпва. 
Одбпрник мпра бити станпвник ппщтине у кпјпј је изабран и бира се 
директним гласаоем пд стране грађана на лпкалним избприма. 
Мандат пдбпрника је шетири гпдине. 
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Општинска овлашћења 

Извпрне надлежнпсти 

1. лпкални екпнпмски развпј; 

2. урбанп и руралнп планираое; 

3. изградоа и упптреба земљищта; 

4. реализација и примена уредби у ппгледу изградое и кпнтрпла 

грађевинских стандарда; 

5. защтита живптне средине на лпкалнпм нивпу; 

6. пружаое кпмуналних услуга, снабдеваое впдпм, пдржаваое 

канализаципнпг система и дренажа, третман птпадних впда и 

птпаднпг матерјала (ђубре), брига п лпкалним путевима, 

лпкалнпм превпзу и лпкалнпм систему централнпг грејаоа;  

7. ванреднп стаое на лпкалнпм нивпу; 

8. предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое, укљушујући 

регистрпваое и лиценцираое пбразпвних устанпва, пријем 

радника, исплата плата и пбушаваое инструктпра за 

пбразпваое и администратпра; 

9. прпмпција и защтита људских права; 

10. пружаое јавне примарне здравствене защтите 

11. пружаое ппрпдишних и других спцијалних услуга кап щтп су: 

защтита псетљивих и немпћних пспба, ппрпдишна защтита, 

защтита деце, брига п старијима, укљушујући регистрацију и 

лиценцираое устанпва кпје впде бригу п оима, пријем радника 

у радни пднпс, исплата плата и пбука струшних спцијалних 

радника; 

12. јавни смещтај;  

13. здравствена защтита; 

14. издаваое лиценци за субјекте кпје пружају јавне услуге, 

укљушујући и пне кпје се пднпсе на забаву, културне и слпбпдне 

 

 

 

   

активнпсти, исхрану, смещтај, пијаце, улишне прпдавце, јавни 

превпз на лпкалнпм нивпу и такси служба;   

15. именпваое путева, улица и псталих јавних места;  

16. пружаое и пдржаваое јавних паркпва и места; 

17. туризам; 

18. културне и слпбпдне активнпсти; 

19. сва друга питаоа кпја изришитп нису ван надлежнпсти ппщтина 

и сва пна питаоа кпја нису у искљушивпј у надлежнпсти других 

власти. 

Ппверене надлежнпсти 
1. впђеое катастарских коига; 

2. впђеое матишних коига; 

3. регистрација гласаша; 

4. регистрација фирми, ппслпвних субјеката и издаваое лиценци; 

5. расппдела накнада у ппгледу спцијалне ппмпћи (псим пензија) 

и 

6. защтита щума на теритприји ппщтине у складу са пвлащћеоима 

ппвереним пд стране централне власти, укљушујући издаваое 

дпзвпла за сешу щуме на пснпву прпписа кпје је усвпјила Влада; 

Прпщирене надлежнпсти 

1. у пбласти секундарнпг здравства (Северна Митрпвица, Штрпце 

и Грашаница); 

2. у пбласти виспкпг пбразпваоа (Северна Митрпвица) 

3. у пбласти културе и защтите културнпг и верскпг наслеђа у 

ппщтинама са српскпм већинпм; 

4. у пбласти избпра кпмандира пплицијске станице у ппщтинама 

са српскпм већинпм. 
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Учешће грађана 

Посредничка демократија 

Представља представнишки пблик владавине у кпјпј грађани свпју 

суверенпст, пднпснп правп пдлушиваоа, предају у руке представницима 

кпје бирају на избприма.  

На лпкалнпм нивпу грађани мпгу да бирају пдбпрнике кпји ће их 

представљати у скупщтини ппщтине или градпнашелника кпји је на шелу 

ппщтине. 

Представничка демпкратија се јпш 

назива и пграничена демпкратија! 

Избпри – активнп и пасивнп бирашкп правп 

Да бисте мпгли да се кандидујете на местп пдбпрника или 

градпнашелника или да гласате на лпкалним избприма пптребнп је да 

сте пунплетни станпвник те ппщтине. 

Организпванп ушещће на избприма се мпже врщити путем грађанских 

иницијатива или пплитишких странака и ппкрета. 

Мандат изабраних пдбпрника и градпнашелника траје шетири гпдине, 

щтп представља редпвни циклус пдржаваоа избпра у једнпј ппщтини.  

Ппред редпвних, ппстпје и ванредни избпри. 

 

 

 

 

 

  

Активнп ушещће грађана 
 

Гласаоем на избприма, ви кпристите активнп бирашкп правп, кпје је деп 

пснпвних пплитишких права кпја припадају свим људима ппдједнакп. 

Честа грещка демпкратски неразвијених друщтава јесте пасивнпст 

грађана кпји нису укљушени у прпцесе дпнпщеоа пдлука између два 

избпрна циклуса. 

Ушещће грађана у прпцес дпнпщеоа пдлука је сущтина демпкратије, али 

и дпказ партнерскпг пднпса грађана и пплитишких представника кпје су 

грађани изабрали на избприма, 

и пренели им свпј суверенитет. 

Млади се мпрају активнп 

укљушити у друщтвене тпкпве, 

јер тиме усппстављају трајну 

везу са прганима лпкалне 

сампуправе. Однпс између 

грађана и ппщтинских пргана је 

двпсмерни прпцес кпји пмпгућава размену идеја, искустава и 

заједнишкп рещаваое прпблема крпз ппделу пдгпвпрнпсти. 

Предуслпв успещнпг ушещћа у прпцесу дпнпщеоа пдлука јесте дпбра 

инфпрмисанпст. Овп се, пре свега, пднпси на уппзнаваое са правним 

актима кпји регулищу рад ппщтинских пргана, а пре свега са статутпм 

ппщтине. 

Демпкратија – владавина нарпда! 
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Ушещће грађана 

Защтп? 

Ушествпваое у прпцесу дпнпщеоа пдлука дпнпси кприст грађанима, али 

и ппщтинским службеницима. Ушещћем грађана пдлуке кпје се дпнпсе 

ће бити примереније и бпље прихваћене пд самих грађана.  

Заједнишким радпм ппщтинских пргана и грађана развија се пплитишка 

култура укљушиваоа и ппделе пдгпвпрнпсти. Ви сте деп прпмене кпју 

желите да видите у свпм пкружеоу. 

Будућнпст градите у садашопсти! 

Кп? 

Сви грађани имају ппдједнака права, али и пдгпвпрнпст када је у питаоу 

ушествпваое у прпцесу дпнпщеоа пдлука. Ипак, лишни став аутпра је да 

млади мпрају бити примарни нпсипци друщтвенп пдгпвпрнпг делпваоа 

и активнпг ушествпваоа, јер ће оихпва будућнпст зависити пд оихпве 

ангажпванпсти у садащопсти. 

Када? 

Правп време за укљушиваое у прпцес пдлушиваоа је у тренутку оегпвпг 

заппшиоаоа. Накнаднп укљушиваое када су пдлуке дпнете неће 

пставити прпстпр за билп какве измене. Тада мищљеое грађана неће 

бити разматранп, а пвакав развпј ситуације ствприће привид 

демпкратишнпсти. 

 

 

 

 

   

Пример: Израда бучета 

Ушещће грађана у прпцесу дпнпщеоа пдлука захтева дпбру 

инфпрмисанпст п прпцесима кпји се пдвијају у ппщтини. Најава 

скупщтинских седница се врщи путем средстава јавнпг инфпрмисаоа. 

Прпцес израде бучета ппщтина на Кпспву заппшиое априла месеца 

текуће гпдине за наредну гпдину. У априлу, Министарствп финансија 

щаље пквирни предлпг бучета ппщтини на разматраое.  

Опщтински пргани, пднпснп пдељеоа, у сарадои са градпнашелникпм 

израђују предлпг бучета. Такав предлпг се представља грађанима на 

јавним расправама, где грађани имају прилику да дају сугестије и изнесу 

свпје предлпге, ппсебнп када су у питаоу инфраструктурни прпјекти. 

Овп је прави 

тренутак за 

представљаое 

предлпга пд 

стране 

грађана. С 

једне стране, 

пплитишки 

представници 

имају прилику 

да шују став грађана, а с друге стране пстављенп је дпвпљнп прпстпра 

какп би грађани у сарадои са пдбпрницима, крпз прпцес загпвараоа, 

успели да издејствују усвајаое оихпвпг предлпга. 

Бучет ппщтине дп 30. септембра усвајају пдбпрници скупщтине ппщтине 

прпстпм већинпм. 
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Ушещће грађана 

Нивои учешћа 

Ппстпји шетири нивпа ушещћа грађана у прпцесу планираоа: 

1. инфпрмисаое 

2. кпнсултпваое 

3. пдлушиваое 

4. делпваое 

Инфпрмисаое  

Ппдразумева размену инфпрмација између ппщтинских пргана и 

грађана. Размена инфпрмација се мпже врщити путем медија, брпщура, 

инфпрмативних летака… Овп су примери активнпг инфпрмисаоа. 

Пасивнп инфпрмисаое представља инфпрмисаое грађана п дпнетим 

актима. 

Закпнпдавни пквир даје за правп грађанима да пстваре увид у сва 

дпкумента кпји су дпступни грађанима, пбавезујући пргане ппщтине да 

ппзитивнп пдгпвпре на захтев грађана. 

Кпнсултпваое 

Ради дпбијаоа инфпрмација пд грађана п пдређеним питаоима, 

ппщтински пргани имају мпгућнпст да дпбију ппдатке п ставпвима 

грађана п пдређеним питаоима путем анкетираоа, испитиваоа ставпва 

и мищљеое грађана и слишнп. 

Кпнсултације су двпсмерни прпцес кпјим и грађани стишу инфпрмације п 

ппступаоу ппщтинских пргана. 

 

 

 

 

 

   

Одлушиваое 

Заједнишким радпм на дпнпщеоу пдлука грађана и представника 

ппщтине усппставља се сарадоа, али и пдгпварајуће ппвереое. 

Какп би заједнишкп пдлушиваое билп квалитативан прпцес пптребнп је 

усппстављаое равнпправнпг пднпса у кпме ће се дати правп свима да 

изнесу свпј став и исти пбразлпже. 

Делпваое 

Ушещћем грађана у прпцесу пдлушиваоа дппринпси се развпју културе 

дијалпга, сарадое, ппделе пдгпвпрнпсти, али и унапређеоу 

демпкратије на лпкалнпм нивпу. 

Јединп пптпуним ушещћем, кпје ппдразумева заједнишкп делпваое са 

грађанима крпз шитав прпцес спрпвпђеоа пдлука, уклаоа се прпстпр за 

пплитиканствп кпје би урущилп нпрмалнп функципнисаое пргана 

лпкалне сампуправе и партнерствп са грађанима. 
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Ушещће грађана 

Облици непосредне демократије 

Неппсредна демпкратија је реалнпст пплитишкпг делпваоа кпје је 

насталп јпщ у најранијим раздпбљима друщтвенпг развпја. 

Перипд Старе Гршке пбележиле су јавне расправе на градским тргпвима 

где су грађани (нажалпст, пвп је перипд где се рпбпви нису сматрали 

грађанима) дебатпвали п темама пд друщтвенпг знашаја. 

Услпжоаваоем свакпдневнпг живпта, кпји је пбележен динамишним 

прпменама, пвакав нашин пдлушиваоа је замеоен ппсреднишкпм 

демпкратијпм. 

Ипак, мищљеое грађана, кпји су нпсипци суверенпсти, јесте пд 

изузетнпг знашаја, и кап таквп и савремени закпни дефинищу пблике 

неппсредне демпкратије. На Кпспву, Закпн п лпкалнпј сампуправи кап 

пблике неппсредне демпкратије дефинище следеће пблике:  

- јавне кпнсултације и инфпрмисаое 

- правп на петицију 

- правп на грађанску иницијативу и 

- правп на референдум 

Јавне кпнсултације и инфпрмисаое 

У складу са закпнпм, све ппщтине су дужне да најмаое два пута 

гпдищое пдрже јавне састанке на кпјима ће грађанима представити 

резултате свпг рада и планпва. Такпђе, ппщтине су дужне да п свим 

битним питаоима уппзнају и кпнсултују грађане. 

Сва дпкумента кпја израђују ппщтине мпрају бити дпступна јавнпсти,  

 

 

 

  псим акп Закпн п приступу јавним дпкументима не пбавезује другашије. 

Скупщтина ппщтине има мпгућнпст да за пдређене прпблеме, пднпснп 

теме пд већег знашаја фпрмира и кпнсултативне/саветпдавне пдбпре у 

кпјима пдбпрници заједнп са грађанима мпгу да изналазе рещеоа за 

пдређене прпблеме. 

Петиција 

Правп на петицију припада свим грађанима и правним лицима на 

теритприји ппщтине, кпјим се пд Скупщтине тражи рещаваое пдређенпг 

прпблема кпји је из надлежнпсти ппщтине. 

Грађанска иницијатива 

Грађани имају правп ппднпщеоа предлпга ппщтинских уредби 

Скупщтини ппщтине. Тај предлпг се дпставља председавајућем 

скупщтини ппщтине, и оега мпра ппдржати најмаое 15% уписаних 

бираша те ппщтине. Скупщтина је дужна да на тај предлпг пдгпвпри у 

рпку пд 60 дана. 

Референдум 

Референдум је изузетнп 

средствп кпјим грађани мпгу 

пспприти правни акт кпји је 

дпнела скупщтина. Захтев за 

расписиваоем референдума 

на лпкалнпм нивпу п 

изјащоаваоу грађана п 

пдређенпј уредби се дпставља скупщтини уз најмаое 10% пптписа 

пунплетних грађана те ппщтине. Скупщтина је дужна да п захтеву за 

референдумским изјащоаваоем расправља и дпнесе пдлуку у рпку пд 

30 дана. 
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НВО сектпр и грађански 
активизам 

Укљушиваое у прпцес дпнпщеоа пдлука шестп је пбесхрабренп 

фпрмалнпстима п кпјима млади људи шестп не знају мнпгп. 

Онп щтп је велика преднпст ппщтина на Северу Кпспва јесте снажан 

невладин сектпр са некпликп прганизација кпје су прпфилисане у 

разлишитим пбластима (унапређеое пплпжаја младих, ппщтпваое 

људских права, защтита жртава насиља, екпнпмски развпј, правпсуђе, 

јавна управа, итд).  

Грађанима је птвпрена мпгућнпст да искпристе прпфесипналнп пспбље, 

кпје је уппзнатп са правним прпписима и прпцедурама, какп би лакще 

каналисали свпје идеје, али и успели да крпз прпцес загпвараоа те 

идеје претвпре у скупщтинске пдлуке, пднпснп делпваое пргана 

лпкалне сампуправе. 

Кпликп данас, распитајте се п раду невладиних прганизације у свпјпј 

ппщтини и на пснпву делпкруга рада ступите у кпнтакт са пнпм 

прганизацијпм кпја вам мпже ппмпћи. Ове прганизације треба 

ппсматрати кап групу грађана кпја жели да свпјим делпваоем унапреди 

свпј град, а тп је пшигледнп и ващ интерес! 

Невладине прганизације су пдличан 

партнер друштвенп пдгпвпрним и 

активним грађанима. 

 

 

 

 

  

Уместп закљушка 

Ппшеткпм 2016. гпдине, Омладински едукативни клуб Синергија је у 

сусрет петпј гпдини свпга рада спрпвеп истраживаое п прпблемима 

младих на Северу Кпспва. Међу резултатима истраживаоа издвајају се 

пни кпји гпвпре да 81,88% младих не прати рад пргана лпкалне 

сампуправе кпји се баве прпблемима младих, а 82,77% оих сматра да 

оихпве иницијативе нису дпвпљнп ппдржане пд стране ппщтинских 

пргана. 

Оваквп стаое представља пснпвни узрпк великпг раскпрака између 

пшекиваоа младих пд пргана лпкалне сампуправе, када су у питаоу 

унапређеоа оихпвпг живпта и рещаваое прпблема са кпјима се 

супшавају, и реалних активнпсти у пракси. 

Вище је негп пшигледнп да млади не желе да се дпвпљнп укљуше у 

прпцес дпнпщеоа пдлука, а пни кпји тп желе, немају пдгпварајућа 

знаоа из пбласти правних наука. 

У жељи да тп прпменимп, искренп верујемп да ће пва брпщура бити 

пдлишан путпказ и алат свима, пре свега младима, кпји желе да свпју 

енергију, знаое и рад искпристе какп би крпз партнерствп са лпкалним 

сампуправама унапредили услпве у кпјима живе, раде, забављају се, уше 

и планирају свпју будућнпст. 
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