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ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА МРЕЖЕ КООРДИНАОТРА ЗА РАД СА МЈЕСНИМ  
                                               ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
Сарајево, 24. мај 2022. године 

 
Састанак  мрежа координатора/ица за рад са мјесним заједницама у јединицама 
локалне самоуправе у БиХ, у организацији Савеза општина и градова Републике 
Српске и Савеза опћина и градова Федерације БиХ, уз подршку УНДП-а у БиХ, 

одржан је 24. маја 2022. године у Сарајеву, хотел „Holiday“. 
 

Састанку су присуствовали представници оба савеза, представници УНДП, 
координатори/ице, практичари за рад са мјесним заједницама као и 
представници локалних заједница на другим нивоима представљања из оба 

ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. 
 
 

На основу одржаних презентација и дискусија у којима су активно учествовали 
координатори који раде на пословима са мјесним заједницама, формулисани су 
сљедећи закључци:  

 

З А К Љ У Ч Ц И 

 
 1. Имовина у мјесним заједницама, било да је у својини јединице локалне 
самоуправе или саме мјесне заједнице и која служи за остваривање циљева и 

задатака због којих су мјесне заједнице основане, незамјењив је услов за 
ефикасно и ефективно функционисање самих мјесних заједница. У случајевима 
када мјесна заједница није власник имовине, јединице локалне самоуправе би 

требало да изнађу одговарајуће правне механизме и да омогуће мјесним 
заједницама коришћење те имовине, када је та имовина неопходна ради 
извршавања функција мјесне заједнице. 

 
 2. Постоји недостатак системске правне регулативе коју треба да доносе 
виши нивои власти у погледу евиденција, овлашћења и поступака за 

располагање и коришћење имовине јединица локалне самоуправе, а у вези са 
имовином у мјесним заједницама не постоји никаква правна регулатива.  
 Овај недостатак правне регулативе дјелимично покушавају да надомјесте 

саме једнице локалне самоуправе, углавном мањи број њих и претежно у погледу 
управљања и коришћења једне врсте имовине (објекти и грађевине, пословни и 

други простори). Друге врсте имовине којима управља јединица локалне 
самоуправе (комунална инфраструктура, путеви, гробља, спортски и други 
објекти) често није довољно или није никако регулисана. И у случајевима када 

мјесна заједница није власник и/или не може бити власник одређене врсте 
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имовине, сама мјесна заједница је често у ситуацији да врши одређене послове 
у вези са коришћењем имовине која служи за њене потребе, иако без јасно 

разграничених овлашћења и одговорности (у неким случајевима управљања 
гробљима, одржавању некатегорисаних путева, сеоских водовода, спортских 
објеката и др.). 

 Да би се ова питања регулисала, приједлог је да се на вишим нивоима 
власти донесу одговарајући системски прописи којима би се и ова питања 
уредила. 

 
 3. За успјешно управљање имовином неопходно је да све једнице локалне 

самоуправе, као и мјесне заједнице у случајевима када су власници имовине, 
успоставе поуздане регистре имовине који би садржавали довољно података 
који би омогућавали ефинасно одлучивање о њеној употреби. Исто тако, 

недостатак стратешког приступа управљању имовином битно утиче на правилно 
коришћење имовине. Успостава регистра имовине и стратешко планирање 
прибављања, коришћења и располагања имовином могла би се очекивати тек 

ако би се донијели одговарајући прописи који би ова питања уредили на 
системски начин. 
 

 4. У циљу подстицања размјене искустава у управљању имовином, а 
посебно у погледу локалне правне регулативе, препоручује се јединицама 
локалне самоуправе које су усвојиле одређене одлуке, правилнике и друге 

правне акте да их поставе на своје интернет странице као и да их доставе 
савезима општина и градова ради поставаљања на интернет сајтове ових 
организација. Ово би могла бити значајна помоћ јединицама локалне самоуправе 

у циљу припреме и разраде сопствених прописа у вези са управљањем имовином 
и уређивањем односа између јединица локалне самоуправе,  мјесних заједница 
и организација које дјелују на подручу мјесних заједница. 

 Генерално, све јединице локалне самоуправе би требало да покрену 
активности на додатном уређивању питања управљања свим врстама имовине 

која је у мјесним заједницама и служи, између осталог, и за потребе мјесних 
заједница или их мјесне заједнице de facto користе али без јасних и ваљаних 
правних основа. 

 
 5. У расправи је изнијет и податак да Одлука Уставног суда Федерације 
БиХ од прије више година, а која се односила на право јединица локалне 

самоуправе према природним ресурсима на њеном подучју, још увијек није 
извршена, односно није поступљено по њој. Учесници нису оспорили овај 
податак те је закључено да се ова информације, путем ових Закључака, достави 

Савезу општина и градова Федерације БиХ ради сагледавања евентуалних 
могућности укључивања овог Савеза у покретање одговарајућих активности које 
би резултирале извршењем ове Одлуке Уставног суда.  

 
 
25. мај 2022. године       Модератор, 

                 Драган Вујић 
 

 


