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У  В  О  Д 

 

 

 
Република Српска обезбјеђује и уређује бригу о дјеци и омладини.  

 

Ово је одређено Уставом Републике Српске.  

 

Законски основ за доношење документа Омладинска политика града или општине 

налази се у Закону  о омладинском организовању, који је Народна скупштина Републике 

Српске усвојила у новембру 2004. године. 

 

Омладинска политика, без обзира на ком нивоу власти се дефинише и доноси, 

подразумјева стратегију која младима помаже у рјешавању њихових проблема и даје им 

могућност већег утицаја на друштво било појединачно или колективно. 

 

На основу члана 15. Закона о омладинском организовању, надлежна Комисија за 

рад са младима, уз учешће Омладинског савјета Општине Козарска Дубица и осталих 

невладиних организација које се баве питањима младих  доноси Омладинску политику. 

Основни циљ документа Омладинска политика Општине Козарска Дубица је дугорочно 

побољшање положаја младих у Општини Козарска Дубица. 

 

Овим документом утврђени су највећи проблеми младих и дефинисан стратешки 

план са конкретним програмима/мјерама из најважнијих сфера друштвеног живота 

младих. 

 

Омладинска политика усмјерена је ка унапређењу одређених друштвених области 

на основу дефинисаних циљева: 

 

  - запошљавање младих; 

  - стамбена политика за младе; 

  - здравствена политика за младе; 

  - социјална политика за младе; 

  - образовање и култура младих; 

  - мобилност младих, партиципација у друштву и информисање; 

  - спорт, слободно вријеме и омладински рад; 
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AНАЛИЗА ОПШТЕГ СТАЊА 

 

 
Поред социјалног утицаја, рат је оставио и дубок утицај у економској сфери кроз 

девастацију и уништење привредних капацитета, незапослености и сиромаштва и 

повећање стопе криминала и другог. Посебно су млади осјетили последице које је рат 

проузроковао, што је довело до наглог погоршања услова за њихов живот.  

          Оваква ситуација је проузроковала да се млади све више окрећу конзумацији 

алкохола и психоактивним супстанцама. 

 

          Породица која представља ступ стабилне личности почиње да се маргинализује. 

 

          Планирање потомства након 25 година је у складу са трендом, све каснијег склапања 

брака и смањењем наталитета. 

 

          Млади у највећем броју живе са родитељима или родбином. 

          Приближно сваки десети млади човјек старији од 19 година живи самостално. 

 

          Решавање запослења и стамбеног проблема је један од најважнијих разлога 

миграције младих из наше општине и шире. 

 

         Млади као најчешће разлоге наводе незапосленост и финансијске проблеме, а често 

су и разлози: жеља за бољом будућности, стамбени проблеми, политичка ситуација и 

слаби услови за стручно усавршавање. 

 

        Када је ријеч о подршци младим људима, највише подршку млади имају од родитеља, 

наставника и шире друштвене заједнице. 

 

        Млади у нашој општини нису имали нарочито велики утицај на креирање опште 

друштвене политике. 

 

      Међутим, без обзира на неповољно друштвено економско стање у нашој општини и РС 

јављају се нове перспективе за унапређење општег стања што ствара повољније услове за 

останак младих на овом подручју. 

 

      Општина Козарска Дубица располаже са значајним људским, привредним и 

економским капацитетима које млади у овом граду треба да искористе и својим 

сугестијама да помогну цјелокупан развој наше Општине. 
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ОПШТИ ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

  

 
Омладинска политика представља посебну и свеобухватну стратегију општине 

према омладинској популацији, која треба да систематски ријеши проблеме младих. 

 

 

Спровођење омладинске политике захтјева: 

 

1. Постојање извршних и законодавних тијела задужених за  њено провођење на 

    локалном нивоу; 

2. Издвајање финансијских средстава за имплементацију Омладинске политике из 

    локалног буџета; 

3. Постојање неопходне законске регулативе; 

4. Обезбједити просторије свим омладинским организацијама за активно обављање   

    своје дјелатности; 

5. Омладинске организације, које су корисници средстава из буџета општине, за  

    реализацију програма утврђеним планом Омладинске политике, обавезни су да          

доставе програме Комисији за младе или референту за питање младих у   

извршним огранима, са финансијским планом о утрошку средстава; 

 

  Корисници средстава из предходног члана, дужни су да доставе извјештаје о 

намјенском утрошку одобрених средстава, најкасније 15 дана по њиховом утрошку. 

 
Локални ниво 

 

       Свака Скупштина општине треба да има своје радно тијело Комисију за рад са 

младима.У њој би сједили представници подмладака политичких партија. 

 

       Задатак Комисије би био филтрирање приједлога одлука извршне власти које се 

односе на младе, а које су упућене Скупштини општине, покретање иницијатива, вршила 

контролу трошења буџетских средстава намјењених младима, као и контролу рада 

извршних органа који се баве младима. 

 

       Референт за питање младих би имао задатак да се стара о спровођењу аката везаних за 

младе које је донијела Скупштина општине. 

 

       Овај начин рада се већ примјењује у неким општинама РС, тако да и у нашој 

Омладинској политици желимо да истакнемо наш будући рад, који ће се заснивати на 

овим принципима. 
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ОМЛАДИНСКА   ПОЛИТИКА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 ЗА 2007 ГОДИНУ 

 
          Основне активности младих у Oштини Козасрка Дубица, биће усмјерене на 

унапређење рада по следећом областима: 

 

1. Покретљивост младих; 

2. Образовање; 

3. Здравствена заштита;  

4. Заштита животне средине; 

5. Развој омладинске сцене; 

6. Млади и култура; 

7. Информисање и маркетинг младих; 

8. Спорт и рекреација младих; 

 

 

 

ПОКРЕТЉИВОСТ МЛАДИХ 

 
  Покретљивост младих је једна од најтежих активности младих људи  не само у 

нашој општини, већ и шире. 

Из тих разлога, ове године планирамо да подстакнемо заједнички рад младих, како 

са градских тако и са сеоских подручја. 

 

Подстицање ће се огледати у следећем: 

 

- оформити тимове младих који ће радити по различитим областима; 

- тимови ће имати своје представнике (свако мјесно подручје); 

- координацију вршити међусобно са правовременим информацијама; 

- остварити и сарадњу са осталим омладинским организацијама из осталих 

општина путем интернета и заједничким дјеловањем; 

- афирмација младих кроз разна предавања по различитим темама; 

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

        
           Када се говори о образовању младих, залагаћемо се да сви млади са подручја 

општине имају једнаке могућности за образовање. 

 

          Образовање и општи циљеви које ће млади подржати и  реализовати су следећи: 

 

- повећати број ваншколских и ваннаставних активности као облика 

неформалног образовања; 

- укључивање свих младих у процес одлучивања везаних за питање младих; 

- укључивање спортских и омладинских организација у давању подршке 

наставном особљу у процесу неформалног образовања; 
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            -               развијање установа који ће младима омогућити лакшке запошљавање;  

- подстицати сарадњу са привредним субјектима на нивоу општине за које 

ће образовати кадрове и на тај начин лакше долазити до запослења.( нпр. 

волонтирање, приправници …) 

- основати посебан фонд на нивоу општине из којег би се стипендирали 

млади таленти и повезати тржиште рада са образовањем ученика; 

- подржати програм, разне идеја и иксуства са омладинским организаци-

јама из сусједних општина; 

 

 

 
ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА 

 
      Здравствена политика је такође један битан сегмент омладинске политике. 

 

      Провођење ове политике прије свега треба да се заснива на превенцији и едукацији 

младих. 

      Свједоци смо пораста алкохолизма и наркоманије што у великој мјери утиче на 

здравље младих.  

 

      Тражимо да се у сарадњи са стручним тимовима ( љекарима) организују редовни 

едукативни семинари са младима у свим школама на подручју општине, као и што већа 

медијска пропаганда на средствима јавног информисања. 

 

      Предлажемо да се задужи надлежно одјељење да у сарадњи са стручним тимом  

припреми пројекат по питању рјешавања проблема алкохолизма и наркоманије, те да се у 

што краћем року крене у реализацију истог. 

 

     Поред наведеног предлога предлажемо да се врши и едукација младих по питању 

сексуалног васпитања, заштите младих од заразних болести итд.  
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ПРОБЛЕМИ НЕЗАПОСЛЕНОСТ МЛАДИХ 
 

  С обзиром да већина људи у овом граду не ради и да је веома велики процценат 

незапослености младих, доносима Омладинску политику која ће се заснивати на овом 

питању. 

       Тачно је да је један дио младих људи запослен, али највећи број младих ради на 

црно. Тако млади постају жртве привредног криминала, добијају недолично ниске плате, 

немају пензионо-инвалидско осигурање нити социјално - здравствено осигурање, једном 

рјечју: «Млади су потрошна роба својих газда». 

 

    Млади у Козарској Дубици свјесни овакве ситуације, те у склопу Комисије за рад 

са младима, покрећу иницијативу за рјешавање проблема незапослености младих, 

директно ћемо се укључити у рад ка изналажењу оптималних рјешења тако што ћемо 

своје идеје и приједлоге  нудити свима који буду за то заинтересовaни. 

 

    Покретање иницијативе ће доћи као посљедица дјеловања скупштинске комисије. 

 

Предлажемо представницима  локалне власти, изабраним представницима општине 

који представљају нашу општину на нивоу РС и БиХ да: 

 

- Покрену иницијативу у којој ће се Влада РС обавезати да направи 

програм повољног кредитирања пословних пројеката младих људи који се 

одлуче бавити неком привредном дјелатношћу, те да Влада РС донесе 

Одлуку у којој ће да се ослободе грађани РС старосне доби од 18-30 

год.свих врста пореза, доприноса и такса у периоду од 12 мјесеци почев 

од дана уписа у регистар код надлежног органа, као и плаћања свих 

обавеза код самог процеса регистровања дјелатности. 

  

            Предлажемо и одборницима  у Скупштини општине да у свом раду заступају идеју 

да Скупштина општине донесе Одлуку којом ће се ослободити плаћања свих врста такса 

(на основу Одлуке о плаћању општинских такса) грађани Козарске Дубице старосне доби 

од 18-30 година у периоду од 12 мјесеци почев од дана уписа у регистар код надлежног 

органа. 

          Предлажемо општинским невладиним организација које се баве питањима младих 

да организују едукативне семинаре и предавања на којима би млади људи своје искуство 

преносили младима, као и успешни привредници из наше општине и признати стручњаци 

из различитих грана привреде. Идеја кредитирања пословних пројеката младих људи није 

нова и непозната. Покретањем оваквих пројеката оваквог вида кредитирања младих, биће 

јасна порука свима да је наша општина одлучила да идемо путем изградње бољег 

друштва. 

Пројекти кредитирања младих привредника, поред тога што директно рјешавају 

проблем незапослености младих, отварају пут ка рјешавању и низа других проблема, као 

што су: 

   - останак младих на селу; 

   - алкохолизам,наркоманију и криминалитет код младих; 

   - сиву економију , рад на црно итд.; 
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           Рјешавање питања незапослености младих омладина града Козарска Дубица види 

кроз следеће мјере: 

 

1.   Успоставити програме подстицајних мјера за запошљавање младих људи и кроз  

одређене олакшице за оне фирме које запошљавају младе до 30 година; 

2. Признавање волентерског рада као радно искуство и стажирање као 

олакшавајућу околност при запошљавању; 

3.   Израдити програме за помоћ младим људима који остају на селу; 

4.  Формирати Омладинску задругу на нивоу Општине као привремено решење 

запошљавања младих ; 

5.   Израдити програме запошљавања за младе људе са посебним потребама; 

 

 

 

СТАМБЕНА ПОЛИТИКА 

 
        Стамбена политика је такође један од проблема с којима се суочавају млади људи на 

подручју наше општине. 

 

        Рјешавање овог питања младих људи видимо кроз формирање Фонда из којег би се 

издвајала средства за кредитирање младих брачних парова у сарадњи са Министарством 

за спорт и омладину.     

  

          Тиме би смо створили и једну од претпоставки за провођење стамбене политике. 

 

 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Општи циљеви су: 

 

-     развој еколошке свијести; 

-     афирмација омладинског рада у области заштите животне средине; 

-   стимулисање омладинског туризма у нашој општини кроз афирмацију туристичких 

центара за младе; 

-  подржати еколошке активности у склопу пројеката који буду адекватно понуђени 

општини на разматрање;  

-     подршка волонтерским акцијама чишћења; 

-     подршка у раду свим организацијама које се баве заштитом животне околине  

      (извиђачи, горани, планинари и сл); 

-    подршка изградњи дјечијих игралишта; 

-    уређивање градског парка и постављање нових садржаја (љетни шах и сл); 
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РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКЕ СЦЕНЕ 
 

Развој омладинске сцене зависи претежно од младих колико су и сами афирмисани 

за такав вид рада. 

 

С обзиром да у нашој општини постоје удружења која се баве волонтерским и 

хуманитарним радом младих, Омладинска политика града подржава рад свих који се баве 

овом врстом дјелатности. 

 

Подржаваћемо и промовисати активности младих, ради што већег укључења 

младих у рад омладинског сектора. 

 

 

 

МЛАДИ И КУЛТУРА 
 

 

               План и програма рада Омладинске политике ће се заснивати  на подршци  у 

одржавању разних видова културних манифестација  која су значајан за општину и живот 

младих у њој. 

 

              Млади ће понудити свој значајан допринос приликом организације одређених 

културних програма (нпр. Дана општине, Дочека Нове године итд) тражимо да се у 

Организациони одбор укључе и млади те да се и сама организација покрене на вријеме уз 

пуно уважавање мишљења младих. 

 

 

 

ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ МЛАДИХ 
 

 

Општи циљеви су: 

 

-    креирање канала комуникације између младих и органа локалне управе 

     (Интернет,  Омладински лист-штампа,Омладински програм РТВ Козарска Дубица); 

- подршка отварању инфоцентара при институцијама које окупљају младе  

(Школе,Омладинске организације и сл.); 

-    афирмација омладинских активности и питања путем медија; 

-   подршка и популаризација омладинског сектора кроз средства јавног информисања и    

развоја Омладинске политике;  
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СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА МЛАДИХ 
 

Поред већ наведених области истиче се још једна област у којој млади имају веома 

значајан утицај,а то је спорт и рекреација младих. 

 

Спорт треба да представља основ здравог живота човјека. Посебну пажњу ћемо 

посветити спортској култури у нашим школама. Радићемо на изради пројеката који би 

анимирали младе да се баве спортом. 

 

Општи циљеви  су: 

 

-    популаризација спорта међу младима; 

-    израда стратегије спорта у сарадњи са Савјетом за спорт општине Козарска Дубица; 

-    пружање подршке раду школа кошарке,фудбала,рукомета, каратеа и другог; 

-    подржавати аматерска такмичења младих; 

-   традиционално организовати ДАНЕ СПОРТА И КУЛТУРЕ у општини по утврђеним  

     терминима,; 

-    пружити подршку обиљежавању Дана општине као и узимање учешћа у уличним  

      тркама са спортистима града; 

-    иницирање малих олимпијских игара у основним и средњим школама; 

-    обиљежавање спортисте године итд; 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

      У складу са Законом о омладинском организовању, јасно је утврђена обавеза 

општинама и градовима да донесу једногодишње оперативне планове Омладинске 

политике. 

      У планирању Омладинске политике за 2007 годину неопходно је учешће младих, те 

омладинских организација које дјелују на подрују општине. 

     Најзначајнији механизми који су учествовали у планирању Омладинске политике 

општине Козарска Дубица су: 

 

Општинска организација Младих Козарска Дубица; 

     Омладина Црвеног крста Козарска Дубица; 

     Одред извиђача «Моштаница»,Козарска Дубица; 

     Планинарско удружење младих «Петар Пеција»;  

 

Улога омладинских организација у планирању и примјени Омладинске политике је 

веома важна. 

Стога омладинске организације треба да схвате своју велику друштвену 

одговорност за унапређење позиције младих. 

           Омладинске организације не требају бити затворене групе преко којих се остварују 

интереси малих група и појединаца, него требају бити снага која ће искрено заступати 

интересе младих. 

Омладинске организације на општинском нивоу не треба да буду конкуренти него 

треба да међусобно сарађују у заједничком интересу омладине. 

           Омладинске организације су богатство сваке општине, града али и Републике 

Српске. 

          У складу са Законом о омладинском организовању, најзначајнији механизми за 

развој и примјену омладинске политике су: 

 

          1. РЕФЕРЕНТ ЗА МЛАДЕ (самостални стручни сарадник за младе)-лице које је 

запослено у локалној управи на реализацији Стратегије за младе. Процјена је да би за 

имплементацију овог документа у будућности требало размотрити могућност оснивања 

одјељења/одсјека за младе. 

 

          2. КОМИСИЈА ЗА РАД СА МЛАДИМА - скупштинско радно тијело, у чији састав 

поред скупштинских одборника улазе и представници омладинског савјета / омладинских 

организација. Комисија је орган локалне управе који укључује представнике различитих 

одјељења у локалној управи, институција која ради са младима и представнике младих, 

комисија надгледа процес имплементације Омладинске политике и даје препоруке за 

његову бољу имплементацију.  

 

У састав за израду Омладинске политике улазе представници: 

 

             1. Административне службе Општине Козарска Дубица; 

             2. Представници Центра за социјални рад; 

             3. Представници Дома здравља „Козма и Дамјан“; 
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             4. Активи директора Основних школа; 

             5. Актив директора Средњих школа; 

             6. Општинске развојне агенције и туристичке организације; 

             7. Представници Омладинских организација; 

 

 

    3. ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ (САВЈЕТ МЛАДИХ) - асоцијација младих и невладиних      

организација на локалном нивоу. 

 

 

ПРЕПОРУКЕ ЛОКАЛНИ ВЛАСТИМА 
 

1. Размотрити могућност формирања одјељења или бар одсјека за младе у оквиру 

Административне службе Општине до 2008. године; 

2. Ради ефикаснијег праћења рада младих, предлажемо ресорном Одјељењу за 

привреду и друштвене дјелатности да прије самог одобравања пројеката исте 

разматра Комисија за рад са младима; 

3. Организовати донаторску Конференцију у 2007 години на којој ће се 

потенцијалним донаторима поред презентације документа понудити партнерство 

у финансирању активности и мјера из документа; 

4. Формирати тим који ће радити на прикупљању средстава неопходних за 

имплементацију документа; 

 

ПРЕПОРУКЕ ОМЛАДИНСКИМ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Укључити се у рад Комисије за рад са младима општине Козарска Дубица; 

2. Јасније дефинисати структуру у раду омладинских организација и отворити 

могућност приступа нових чланова; 

3. Изградити партнерски однос са локалним властима у циљу заједничког рада на 

развоју Омладинске политике; 

4. Израда пројеката у складу са документом Омладинска политика; 

 

Омладинска политика коју доноси Општина Козарска Дубица, реално одсликава 

проблеме младих на локалном нивоу, те обухвата и програме за њихово рјешавање. 

 

 

ОМЛАДИНСКУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА ПОТРЕБНО ЈЕ 

ШТО ВИШЕ ПРОМОВИСАТИ КАКО НА ЛОКАЛНИМ СРЕДСТВИМА ТАКО И 

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА! 

 

 

 
Број: 02-013-16/07.                ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 08.02.2007.год.               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                Ранко Губић, дипл.правник 
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