
ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА 
 

Циљеви Удружења су изучавање, истраживање, публиковање, очување и заштита историјског, 
културног, духовног, археолошког и другог наслеђа и природних добара живља на подручју на ком 
Удружење остварује своју дјелтност, програмске задатке и циљеве, за период од почетка Средњег вијека 
до данас, те  повезивање свих заинтересованих лица, а прије свега  оних којима  је  ово ужи или шири 
завичај. 
 
Циљеви и дјелатност Удужења су усмјерени у три  основна  правца: 

(1) Средњовјековна држава Земља Павловића, са  престоним градом Борчем, свим другим 
утврђењима  и остацима ове средњевјековне државе на  најширем  локалитету докле је  сезала 
њена активност, 

(2) Насеље Месићи са  широм  околином  и насељеним мјестима кроз историју до данас, укључујући 
све  културно историјске споменике и трагове  живљења на  овим  просторима, прикупљање  
грађе  о свим насељеним мјестима, изучавање  аустро-угарског периода и објеката  из тог 
времена, попут  ускотрачне  пруге, термоелектране  Месићи, рудника  мрког  угља  и објеката 
каснијег  периода,  

(3) Повезивање свих заинтересованих кроз омасовљење  чланства, посебно лица  чији је ово ужи 
или шири завичај, те реализација  идеја и пројеката  које  би довеле  до оживљавања 
најразличитијих активности у циљу повратка, развоја  привредних активности, туризма  и живота  
на  овим просторима, окупљања и дружења чланова  Удружења, мјештана  и других 
заинтересованих. 

Управни одбор  Удружења  може  основати посебне секције  које  ће радити на  реализацији појединих 
циљева, а нормативни оквир  за  рад  секција доноси Управни одбор. 
 
На основу изложених циљева, дјелатност Удружења су све  Законом  дозвољене и Статутом 
дефинисане активности на реализацији постављених циљева. 
Дјелатност Удружења су поред  осталог: 

1. Прикупљање доступне историјске и друге грађе, њена обрада, филмовање и архивирање, 
2. Организација научних скупова са циљем комплексног сагледавања и расвјетљавања 

посматраног периода, 
3. Прикупљање података и остатака културног наслеђа и доказа битисања српског и другог живља 

на наведеном простору у наведеном времену, 
4. Расвјетљавање суживота и међусобног утицаја појединих заједница, народа култура и религија 

на посматраном простору и ближем окружењу, 
5. Истраживање, рестаурација и обнова свих важнијих, научно потврђених и доступних локалитета 

и објеката на датом подручју из времена које је предмет интересовања, 
6. Активности на заштити и стављању под заштиту општине, државе и међународне заједнице 

локалитета, објеката и предмета од посебног значаја, 
7. Иницирање  доношења  одговарајућих регулационих планова, 
8. Дефинисање  обухвата заштите средњовјековног  града  Борач и других објеката  из тог  

периода, као и објеката  из каснијег  периода, а који су културно наслијеђе  и доказ живљења  на  
овим просторима, 

9. Изучавање начина живљења и степена технолошког напретка, културе, духовности и др., народа 
кроз посматрани период, 

10. Истраживање, иницирање рестаурације и обнове вјерских обиљежја и објеката, као културно 
историјских и духовних споменика, 

11. Унапређење екологије и заштите природе у ширем смислу, 
12. Рад на  уређењу инфраструктуре, израда  различитих пројеката у функцији масовнијег 

коришћења и привлачења  туриста, те  заштити наслијеђа,  
13. Истраживачке  активности и конзервација појединих објеката  ради спречавања  пропадања, 
14. Презентација комплетног наслеђа широј јавности путем издавачке дјелатности, писаних и 

електронских медија,  
15. Организовање предавања, семинара и научних скупова, колонија и радионица,  укључујући и 

туристичке садржаје ради презентације насљеђа и природних добра, 



16. Израда и продаја сувенира и других обиљежја везаних за дјелатност Удружења, 
17. Повезивање  житеља ширег простора  и расејања кроз најразличитије активности и пројекте  на  

унапређењу и стварању нових позитивних трендова, 
18. Тијесна сарадња са Општином Рогатица, сусједним  општинама, републичким и државним 

органима, мјесном  заједницом, туристичком организацијом, научним, образовним, културним, 
духивним и другим институцијама, као и са омладинским, спотрским и другим организацијама и 
колективима, донаторима  за  реализацију одређених пројеката и сл., 

19. Сарадња са другим заинтересованим субјектима, који имају сличне програмске задатке  и 
циљеве, те размјена података. 

20. Остале  Законом дозвољене  активности на  реализацији циљева Удружења. 
 


