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ИЗВЈЕШТАЈ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Оперативни тим за за унапређење функционисања мјесних заједница на подручју града
Градишка ( у даљнем тексту Тим) спроводи обуку чланова Савјета мјесних заједница,
НВО, те осталих друштвених, спортских и културних организација цивилног друштва
као и заинтересованих грађана из мјесних заједница.
Циљ обуке је иституционализација и примјена методологије рада кроз употребу
добрих пракси из развојног пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и
Херцеговини".
Град Градишка је једна од партнерских Јединица Локалне самоуправе/Управе
( у даљном тексту ЈЛС) у развојном пројекту Уједињених Нација које финасирају
владе Швицарске и Шведске кроз директну ангажованост УНДП у пројекту "Јачање
улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини".
У склопу активности у пројекту, градоначелник града Градишка у оквиру својих
овлашћења доноси Рјешење о оснивању „Оперативног тима за унапређење рада
мјесних заједница“ број 02-111-61/19 након Скупштинске Одлуке о усвајању
методологије за унапређење рада мјесних заједница града Градишка, и доношења новог
Пословника о раду Савјета мјесне заједнице.
Сврха доношења методологије јесте унапређење и изједначавање рада мјесних
заједница на подручју града, те се тиме институционализују и стандардизију
активности које се проводе.
Активности се огледају у:
1. Доношењу Пословника о раду мјесних заједница
2. Утврђивање приоритета путем гласања грађана присутних на Форуму, правовремено
оглашавање Форума, евидентирање учесника и вођење записника на Форуму.
3. Примопредаја дужности старог и новог Савјета мјесне заједнице
4. Извјештавање
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Оперативни тим за унапређење рада мјесних заједница је састављен од пет(5) чланова:
1. Миодраг Бабић- службеник за мјесне заједнице и бирачке спискове те координатор
града Градишке са УНДП у спровођењу пројекта „ Јачање улоге мјесне заједнице у
БиХ“ - координатор тима
2. Наташа Ристић- менаджер Друштвеног центра и радница Развојне агенције
Градишка- члан тима
3. Дарко Врховац- службеник Градске управе у одсјеку за ЛЕР- члан тиме
4. Владимир Видовић-радник Развојне агенције Градишка- члан тима
5. Драган Ђаковић- службеник за људске ресурсе- члан тима(?)

На основу горе наведеног, задатак тима јесте да првенствено члановима Савјета
мјесних заједница а затим и осталим групацијама и појединцима кроз вид
информативног тренинга појасни шта нова методологија кроз институционализацију
доноси и шта она у пракси значи тј. да са унапређењима у функционисању кроз
наведени пројекат који је имплементиран у шест пројектних мјесних заједница са
подручја града Градишке ( Г.Подградци, Орахова, Козинци, Чатрња, Дубраве и
Кочићево) упозна и осталих 50 мјесних заједница на подручју града Градишка и у
наведене мјесне заједнице унесе стечено знање везано за наведени пројекат а то је Нова
визија мјесних заједница у БиХ, значај и улога Друштвеног центра, правни статус
мјесних заједница, институционализација методологије рада и докумената развијених
кроз пројекат, унапређење мјесних заједница у циљу веће грађанско оријентисане
управе и пружања услуга, деконцентрисање услуга, организовање форума,
фасилитације и др.
Тренинг обухвата комбинацију аудио и видео презентације уз активно учешће самих
учесника. Трајање сваког тренинга је у временском периоду од активно два часа рада.
Организација се одликује у томе да се учесници окупе на једном мјесту, узимајући у
обзир територијалну повезаност одакле се позивају. Тиме се поред ефикаснијег и
оперативнијег начина рада у смислу уштеде материјално-техничких средстава уз
изградњу осјећаја заједништава подстиче и заинтересованост присутних у смислу
заједничког пројектног наступа према донаторима, а не само у индивидуалном
дјеловању.
У том контексту је одржан и први тренинг 11.06.2019. године у просторијама
Друштвеног центра у Чатрњи са почетком у 20 часова, на који су били позвани чланови
Савјета мјесних заједница: Крушкик, Чатрња, Лужани, Церовљани, Врбашка, Бистрица
и Гашница, те и са онима који нису чланови Савјета а дошли су на тренинг. Свим
учесницима су подијељене брошуре у Новој визији мјесних заједница из које се могу
упонати са свим новинама које доноси такав вид рада на основи пројекта „Јачање улоге
мјесне заједнице у БиХ“, а предсједницима Савјета мјесних заједница нови Пословник
о раду Савјета с којим се требају руководити у наредном периоду свога дјеловања.
Чланови Тима који су спровели тренинг су: Мишо Бабић координатор тима, Наташа
Ристић члан тима, Дарко Врховац члан тима и Владимир Видовић члан тима.
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Тренингу су се одазвали сви позвани ( изузев предсједника м.з Бистрица), и он је
одржан у пуном свом капацитету.
Утисци присутних који су били тема тренинга су одлични те су се веома похвално
изразили за овакав вид будућег њиховог дјеловања и рада на простору својих мјесних
заједница, као и о самом начину како су им то презентовали чланови Тима., те су
најавили заједничке конкретне активности у скорије вријеме на тему кандидовања
пројекта у сфери спортско-рекреативног центра као и активности у домену културе.
Дана 25.06.2019. године са почетком у 20 часова у просторијама Друштвеног центра у
Чатрњи одржан је тренинг и едукација о новом правилнику рада Савјета мјесних
заједница као и самом друштвеном, спортском и културном дјеловању на простору
мјесне заједнице као основне заједнице грађана, кроз институционализацију и примјену
нове методологије рада. На тренинг су позвани представници мјесних заједница:
Д.Подградци, Совјак, Јабланица, Милошево Брдо, Требовљани,Мичије, Турјак,
Грбавци, Цимироти и Кијевци.
Тренингу се нису одазвали предсједници м. з Грбавци, Мичије и Јабланица. Као и у
претходном сазиву свим присутним учесницима су подијељенњ брошуре о Новој
визији мјесних заједница из којих се могу упознати о новом начину рада и дјеловања
кроз своје активности. Предсједницима Савјета мјесних заједница су подијељени нови
Правилници о раду Савјета мјесних заједница са измјенама и допунама донешеним и
усвојеним на сједници Скупштине града Градишка.Тренинг и едукација су се одржали
у временском распону од два часа уз активно учешће самих присутних представника
мјесних заједница.
Тренинг су одржали: - Мишо Бабић-координатор тима, Наташа Ристић- члан тима,
Дарко Врховац- члан тима и Владимир Видовић- члан тима.

28.06.2019. године са почетком у 20 чаова у просторијама Друштвеног дома у мјесној
заједници Машићи одржан је тренинг за предсједнике мјесних заједница Машићи,
Миљевићи, Г.Јурковица, Јурковица, Јазовац, Вилуси, Романовци, Сеферовци, као и за
остале заинтересиране представнике цивилног друштва а који су активни у свом раду
на подручју поменутих мјесних заједница.
Предтстављен им је нови Правилник о раду Савјета мјесних заједница са допунама из
пројекта Нова визија мјесних заједница која се имплементира на основу учешћа у
пројекту „ Јачање улоге мјесне заједнице у БиХ“ као и нови приступ рада и дјеловања
кроз Форуме грађана.
Чланови Тима који су спровели тренинг су: Мишо Бабић координатор тима, Наташа
Ристић члан тима, Дарко Врховац члан тима и Владимир Видовић члан тима.
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Такођер смо као Оперативни тим 05.07.2019. године с почетком у 20 часова у
просторијама мјесног уреда Нова Топола одржали тренинг за позване преставнике
мјесних заједница: Нова Топола, Стара Топола, Берек, Елезагићи, Ровине, Рогољи,
Крајишник и Трошељи. Тренингу се није одазвао предсједник м. з Крајишник.
Као и у свим претходним случајевима представили смо Нову визију мјесних заједница
кроз Пословник о раду савјета мјесних заједница са нагласком на одржавање Форума
грађана.
Чланови Тима који су спровели тренинг су: Мишо Бабић координатор тима, Наташа
Ристић члан тима, Дарко Врховац члан тима и Владимир Видовић члан тима.

11.07.2019. године с почеткм у 20 часова у просторијама градске управе града
Градишке одржан је тренинг са представницима цивилног друштва, друштвеног
сектора као и са предсједницима Савјета мјесних заједница и њиховим члановима.
Мјесне заједнице које су биле позване на тренинг су: Центар, Сењак, Текија,
Обрадовац, Лисковац, Жеравица, Бок Јанковац, Мачковац, Ново Село, Долина,
Ламинци, Ламинци Брезици и Драгељи. Тренингу није био присутан предсједник м.з
Долина.
Присутни су путем тренинга упознати о Новој визији мјесних заједница као и о
институционализацији методологије рада која је усвојена као обавезан начин рада и
дјеловања у мјесним заједницама. Поред упознавања присутних са новим Пословником
о раду Савјета мјесних заједница у дијелу који се односи на начин рада, бирања и
разрјешења предсједника Савјета и чланова Савјета мјесних заједница, посебан осврт је
дат на организовање Форума грађана као новог вида рада и дјеловања у смислу
каналисања постојећих или ново насталих проблема а жели се на неки начин изнаћи
рјешење у смислу побољшања живота и рада на територији мјесне заједнице. То им је
омогућено кроз Форум грађана уз водећу улогу фасилитатора на Форумима.
Након презентованог дијела дата је могућност присутнима да искажу своје мишење о
новом приступу те да својим идејама, мишљењима,сугестијама, приједлозима или
рјешењима допринесу квалитетнијем раду примјењујући нову методологију кроз
Пословник о раду Савјета мјесних заједница као и о раду кроз сектор цивилног
друштва које је заступљено на подручју мјесних заједница.
Као активног учесника овај пут смо позвали и директора Развојне агенције града
Градишка да својим иступом присутнима објасни какава је улога развојне агенције и
како они могу у сарадњи са истом остварити сарадњу.
Чланови Тима који су спровели тренинг су: Мишо Бабић координатор тима, Наташа
Ристић члан тима, Дарко Врховац члан тима и Владимир Видовић члан тима.
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Закључак:
У протеклом периоду од 11.06.2019. год. па до 11.07.2019 године, Оперативни тим за
ефикасну примјену методологије рада је одржао пет групних тренинга на цијелом
простору територије града Градишка.
Обрађено је свих 50 мјесних заједница које нису биле обухваћене пројектом „ Јачање
улоге мјесне заједнице у БиХ“. Директним учешћем у тренинзима се одазвало 44
предсједника или представника мјесних заједница, осталих 6 из неких разлога се нису
одазвали, а то су: Јабланица, Грбавци, Мичије, Бистрица, Крајишник и Долина. Тим
предсједницима Савјета је путем поште достављен Пословник о раду Савјета као и
брошуру о Новој визији мјесне заједнице. Са тиме су се на индиректан начин могли
упознати са темом. Уз то смо им доставили и пропратно писмо у коме им сугеришемо
да у будућем раду примјењују нови Пословник као и то да им стојимо на располагању
сваки пут када сматрају да нас требају позвати у своју мјесну заједницу.
Тренинзи су се одвијалу по активном систему видео презентације уз гласовно вођење
тренера кроз цијели процес представљања Нове визије мјесне заједнице и методологије
рада. Укупан дојам о прихватању новог начина рада јесте да је општеприхваћен и
може се констатовати да као такав може допринијети обогаћењу активности које се
планирају спроводити на територији мјесне заједнице.

Координатор Оперативног тима
Мишо Бабић
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1. ПРИЛОГ
ФОТОГРАФИЈЕ СА ТРЕНИНГА
Друштвени центар 11.06.2019. године
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ФОТОГРАФИЈЕ СА ТРЕНИНГА

Друштвени центар 25.06.2019. године
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Друштвени дом у мјесној заједници Машићи 28.06.2019. године

12/18

13/18

Просторије мјесног уреда у Новој Тополи 05.07.2019. године
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Просторије градске управе града Градишка 11.07.2019. године
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