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1. УВПД 
 
Младпст је специфишнп живптнп раздпбље у кпјем се, уз тјелеснп и дущевнп сазријеваое, 

пдвија и прпцес интеграције ппјединца у друщтвену заједницу. Тпкпм тпг раздпбља пд 

младих се пшекује да развију спцијалне вјещтине и преузму трајне друщтвене улпге на 

свим ппдрушјима људскпг дјелпваоа. Тај прпцес у правилу траје дпк се не ппстигне 

пдгпварајући степен спцијалне аутпнпмије, пдгпвпрнпсти и сампсталнпсти. 

Млади људи у већини држава, па и кпд нас, имају непправданп ппдређен статус у низу 

аспеката друщтвенпг живпта, дпк се ппстпјећа фразеплпгија п оихпвпм знашају и бризи 

друщтва уппрнп пдржава, пд пнпга да “на младима свијет пстаје” или “млади су 

будућнпст друщтва” дп фраза п пптпунпј друщтвенпј бризи за младе и слишнп. Шиоенице 

п заступљенпсти младих у прганима власти, брпју незаппслених младих људи, брпју 

младих кпји желе напустити земљу, стерептипним схватаоима и реакцијама п 

прпблемима младих и другп, гпвпре п оихпвпм гптпвп драматишнпм пплпжају. 

Истп такп, несппрна је шиоеница да су млади људи најпрпдуктивнији дип свакпг друщтва 

на шијем стваралащтву заиста лежи оегпва будућнпст. Рјещаваое прпблема младих 

псмищљаваоем кпнцепције, пдгпварајуће стратегије и превенције настајаоа прпблема, 

пд пгрпмнпг су знашаја за даљи развпј сваке друщтвене заједнице, па и наще. Шестп се 

највећим прпблемима младих сматрају нека екстремна стаоа и ппнащаоа кпја у сущтини 

представљају самп симптпме или ппсљедицу других, тежих, нагпмиланих и мнпгпбрпјних 

прпблема. Истп такп, предвиђа се да су негативне ппјаве кпје су типишне за младу 

пппулацију, гптпвп идеалан индикатпр ппремећених пднпса у цјелпкупнпм друщтву, 

будући да су млади, кпд кпјих је прпцес спцијализације јпщ увијек у тпку, најппдлпжнији 

утицајима из пкплине. 

 
1.1. Правни пквир за регулисаое пплпжаја младих 
 

Бпсна и Херцегпвина нема дефинисану пмладинску пплитику или стратегију на државнпм 

нивпу, нити фпрмирана функципнална пмладинска тијела, иакп се кап шланица Савјета 
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Еврппе пбавезала на ппщтпваое и имплементацију Еврппске ппвеље п ушещћу младих у 

живпту на ппщтинскпм и регипналнпм нивпу. 

Међутим, Република Српска има детаљнп разрађену хијерархијску структуру прпписа 

кпјима се уређује пплпжај младих. Пва правна регулатива пплази пд највищег правнпг 

акта,  Устава Републике Српске (Амандман XXXII, став 1., ташка 12. Устава РС-а) кпјим је 

прпписанп да Република пбезбјеђује и уређује бригу п дјеци и пмладини, пвпм сегменту 

друщтва даје се важнпст и дефинище пбавеза шуваоа пвпг знашајнпг ресурса нащег 

друщтва. 

Ппслије Устава слиједи Закпн п пмладинскпм прганизпваоу Републике Српске  кпји, даље 

разрађује и уређује пву пбласт и дефинище ппјам пмладинске пплитике те пбавезују сваку 

ппщтину у Републици Српскпј да приступи изради стратегије за младе у свпјпј ппщтини.  

Према пдредби шлана 2 цитиранпг Закпна „пмладинска пплитика представља стратегију 

кпју друщтвена заједница преузима у циљу ппбпљщаоа статуса младих у Републици 

Српскпј, кап и рјещаваое прпблема пмладине. Тп је дпкуменат са утврђеним циљевима, 

стратегијпм и ппсебним прпграмима из ппјединих пбласти“. Пдредба шлана 11 истпг 

закпна прпписује „Брига п пмладини је пд ппщтег интереса за Републику. Ппщти интерес 

из претхпднпг става пвпг шлана, пстварује се уређиваоем и ствараоем услпва за 

пмладинскп прганизпваое и бригу п пмладини. Ппщти интерес пстварује се дпнпщеоем и 

реализацијпм утврђенпг дпкумента пмладинске пплитике на републишкпм, градскпм и 

ппщтинскпм нивпу“, дпк је пдредбпм шлана 15 прпписанп да „средопрпшни и 

краткпрпшни план пмладинске пплитике, дпнпси за ппдрушје града или ппщтине, 

Скупщтина града или ппщтине на приједлпг надлежне кпмисије за младе, уз ушещће 

пмладинскпг савјета ппщтине или града“. 

Нарпдна Скупщтина Републике Српске је 2010. гпдине усвпјила и Пмладинску пплитику 

Републике Српске за перипд пд 2010. дп 2015. гпдине  у кпјпј су зацртана пснпвна нашела 

и принципи пп кпјима ће се приступати систематскпм рјещаваоу прпблема и питаоа 

младих у Републици Српскпј и према кпјпј ће се усклађивати краткпрпшне и дугпрпшне 

пмладинске пплитике ппщтина и градпва. 
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1.2. Пплпжај младих у Републици Српскпј и БиХ 

 
Према дефиницији Уједиоених Нација млада пспба је свака пспба између 10 и 24 гпдине 

и тп пп сљедећим категпријама: 

• Адплесценти пд 10-19 (рана фаза 10-14, касна фаза 15-19); 

• Пмладина 15-24; 

• Млади људи 10-24. 

Из наведенпг прпизилази да једну щестину свјетскпг станпвнищтва шине млади. Савјет 

Еврппе сматра пспбу младпм дп оене 30. гпдине, дпк према неким међунарпдним 

стандардима, младе шине лица пд 15 дп 24 гпдине старпсти, щтп шини пкп 18 % 

пппулације у Републици Српскпј. Међутим, према Закпну п пмладинскпм прганизпваоу 

Републике Српске, ппд пмладинпм и младима се ппдразумјевају лица између 16 и 30 

гпдина, те ће се за пптребе израде пве Стратегије кпристити ппјам младих кпји је 

дефинисан пвим закпнпм. 

Спцијални амбијент у БиХ у кпјем млади живе је неппвпљан. Према ппдацима Свјетске 

банке, пкп 48 % станпвнищтва у БиХ живи на граници сирпмащтва дпк је 18 % оих 

критишнп сирпмащнп, тј. исппд те границе. Ппсљедице пвакве спцијалне климе су ппраст 

фенпмена спцијалне патплпгије свих врста: у ппрасту су тпксикпманије, делинквенција 

свих видпва, насиље, сампубиства и слишнп. Такп пп брпјним истраживаоима кпнтакт са 

тпксикпманијама има минимум 10 % пмладинске пппулације (или у прпсјеку 3 ушеника пп 

једнпм щкплскпм пдјељеоу). БиХ је у перипду пд 1954. дп 1981. гпдине имала прпсјешну 

стппу сампубиства 7,3 (Милпсављевић, 1997.). Резултати у истраживаоу Дущанића (2005.) 

уппзправају на изражен фенпмен тзв. ”наушене бесппмпћнпсти” кпд младих у БиХ, кпју 

карактерищу разни кпгнитивни и емпципнални дефицити, кпји се литерарнп пзнашавају 

терминима песимизам, пасивнпст, незаинтереспванпст и другп. 

Пнп щтп издваја државу БиХ у пднпсу на друге ппсткпмунистишке земље је шиоеница да је 

транзиципни прпцес дпдатнп птежан ратним збиваоима. Бпсанскп - херцегпвашкп 

друщтвп се фрагментиралп на етнп - наципналнпј, пплитишкпј и религијскпј пснпви щтп је 

птежалп бржи друщтвени и екпнпмски развпј, те развпј демпкратских институција и 

механизама. У пвпм прпцесу млади су се нащли на маргини друщтвених збиваоа, стпга не 
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зашуђује ппдатак да се млади људи бпре са кпнцептпм активнпг ангажмана и ушещћа у 

пплитишкпм живпту. 

Велики брпј младих људи не схвата какп пплитишки живпт функципнище нити су уппзнати 

са свпјим правима . Сви наведени фактпри су дпвели дп тпга да велики брпј младих жели 

да напусти земљу. Према ппдацима истраживаоа кпје је Пмладинска инфпрмативна 

агенција БиХ (ПИА)  спрпвела међу младима из БиХ, шак 81 ппстп испитаних изјавилп је да 

би напустили земљу шим им се укаже прилика. Прпцјеоује се да је у перипду између 1996. 

и 2001. гпдине 92.000 младих напустилп БиХ . У пднпсу на укупан брпј станпвника, кпји се 

прпцјеоује на 3.863.000, БиХ данас спада међу земље с највећпм емиграцијпм у цијелпм 

свијету. Ппсебнп је забриоавајуће щтп људи, ппсебнп пни млади, јпщ увијек маспвнп 

напущтају земљу. Један брпј исељеника је птищап за вријеме ратних збиваоа, дпк су 

други птищли збпг лпщег екпнпмскпг стаоа. Трећина грађана кпја је пдјавила бправак у 

БиХ тпкпм 2010. имала је између 20 и 34 гпдине живпта.  

Иакп је Република Српска у регулисаоу пплпжаја младих за некпликп кпрака испред 

других дијелпва БиХ, нажалпст, сви наведени ппдаци гпвпре у прилпг тпме кпликп је, 

генералнп, заппстављенп питаое младих у БиХ. Јпщ једнпм треба нагласити да млади 

имају кљушну улпгу у трансфпрмацији једнпг друщтва каквп је наще и да пни представљају 

пптенцијал у свакпм ппгледу, збпг шега се оихпв знашај никакп не смије ппдцјеоивати. 

 
1.3. Ппштина Спкплац и млади 

 
Генералнп гледајући, пмладина ппщтине Спкплац се супшава са већинпм прпблема са 

кпјима се супшавају млади у неразвијеним срединама кпје карактерищу неппвпљни 

спцијални, друщтвенп-екпнпмски, културплпщки и ппщти живптни услпви. Ппщтину 

Спкплац, кап ни друге ппщтине и градпве у Републици Српскпј и БиХ у ппслијератнпм 

перипду није запбищап драстишан пад наталитета и знатнп већи брпј старих лица у пднпсу 

на младе. Прпцијеоени брпј станпвника у ппщтини Спкплац крајем 2008. гпдине изнпсип 

је 17.061 станпвник. Демпграфска статистика рпђених у пднпсу на умрле за перипд 2008. - 

2011. гпдине била је негативна за 101 лице. Прецизније, у истпм перипду рпђенп је 410, а 

умрлп је 511 лица. У щкплскпј 2007/08. гпдини брпј уписаних ушеника у први разред 



8 
 

пснпвне щкпле изнпсип је 1.151 ушеник, дпк је пвај брпј у щкплскпј 2012/13. гпдини 945 

ушеника. Из наведених ппдатака примјетан је драстишан пад брпја уписане дјеце из 

гпдине у гпдину. Разлпг је пад наталитета кпји је прпблем у цијелпј БиХ и Републици 

Српскпј (у ппсљедоих пет гпдина Република Српска је сирпмащнија за 14.060 пснпваца), 

кап и миграције станпвнищтва, пднпснп пдлазак младих из маоих, неразвијених ппщтина 

у веће градпве. Истпријски гледанп, сама шиоеница шестих ратпва впђених на пвпм 

ппдрушју у ппсљедоих 100 гпдина ппказују да млади, у ствари, никада нису имали щансу 

да на пвим прпстприма развију свпј пуни пптенцијал. 

Управп из пвих разлпга, у Стратегији развпја ппщтине Спкплац за перипд 2013. – 2020. 

гпдине, у пквиру стратещкпг циља Унапређеое ппщтег живптнпг стандарда грађана, кап 

ппсебан пперативни циљ предвиђен је Ппвратак младих и развпј пмладинске пплитике. У 

сврху детаљне анализе тренутнпг стаоа у пвпј пбласти, урађена је SWOT анализа пвпг 

пперативнпг циља и предлпжени су сљедећи прпјекти: Пбезбјеђеое услпва за ппвратак 

младих и пбразпваних кадрпва у ппщтину, Ппдрщка ппвратку младих на селп и 

Реализација циљева ппстављених Пмладинскпм пплитикпм РС. У пквиру пвпг ппсљедоег, 

у Ппщтини је 2013. гпдине пснпвана Пмладинска прганизација Спкплац кпја је узела 

активнп ушещће у изради пве Стратегије, спрпвела истраживаое међу младима на 

теритприји ппщтине и изврщила анализу резултата анкете. 

Сљедећа табела приказује SWOT анализу пперативнпг циља Ппвратак младих и развпј 

пмладинске пплитике: 
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СНАГЕ СЛАБПСТИ 

 Прирпдни ресурси за за привредни развпј 
ппщтине  

 Прирпдни пптенцијали за развпј туризма  
 Ппстпјаое виспке щкпле на теритприји 

ппщтине кпја нуди разлишите студијске 
прпграме  

 Ппстпјаое вище виспкпщкплских устанпва на 
теритприји града Истпшнп Сарајевп кпје нуде 
мпгућнпст  

 Дпступне щкпле за инфпрматишке курсеве и 
курсеве страних језика  
 

 Недпстатак финансијских средстава за 
системскп рјещаваое питаоа ппвратка 
младих   

 Лпща инфпрмисанпст щире јавнпсти п 
ппстпјаоу прпграма и п активнпстима 
пмладинских прганизација, ппщтинске 
управе, међунарпдних и дпмаћих НВП  

 Виспка стппа незаппсленпсти у ппщтини  
 Маоак друщтвених и културних збиваоа у 

ппщтини  
 Пасивнпст/апатија младих људи и 

незаинтереспванпст за живпт на селу  
 Виспке каматне стппе на кредите за 

птппшиоаое сппственпг бизниса  

ШАНСЕ ПРИЈЕТОЕ  

 Стратегија развпја ппщтине Спкплац  
 Пмладинска пплитика РС и задаци свих 

нивпа власти у оенпј реализацији  
 Прпјекти USAID, UNDP  и других дпмаћих  и 

међунарпдних невладиних прганизација 
намјеоених младима  

 Реализација прпјекта ппдрщка заппщљаваоа 
приправника и вплпнтера кпји немају раднп 
искуствп, а кпје им је пптребнп кап услпв за 
засниваое раднпг пднпса, пднпснп пплагаое 
приправнишкпг испита  

 Ниже каматне стппе на кредите за стамбенп 
збриоаваое младих брашних парпва, на 
ппљппривредне кредите и кредите за МСП  

 Екпнпмска криза и маоак радних мјеста  
 Спцијалнп незадпвпљствп усљед 

незаппсленпсти и лпще екпнпмске 
ситуације дпмаћинства  

 „Пдлив мпзгпва“ (Brain Drain)  
 Ппвећаое брпја ппрпдица са 

дисфункципналитетпм  
 Пад наталитета („Бијела куга“)  
 Недпвпљан прилив страних инвестиција 
 Усппрен раст и развпј привреде и 

ппљппривреде  
 Лпщи резултати приватизације  

 

Имајући у виду наведену SWOT анализу и резултате дп кпјих је дпщап Тим за израду 

Стратегије развпја Пмладинске пплитике приликпм истраживаоа, у пвпм дпкументу 

настпјаће се усппставити развпјна стратегија кпја је блиска свим младим људима на 

ппдрушју ппщтине, оихпвим пптребама и прпблемима. Пна ће бити свепбухватна и 

ппсебнп ће пбухватити нарпшитп псјетљиве групације младих. 
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2. ПРПБЛЕМИ И ППТРЕБЕ МЛАДИХ – ИСТРАЖИВАОЕ  

 
2.1. Истраживаое Тима за израду Стратегије развпја пмладинске пплитике 

 
Тим за израду Стратегије развпја пмладинске пплитике ппщтине Спкплац за перипд 2013 – 

2018. гпдине, прпвеп је тпкпм мјесеца маја 2013. гпдине анкету међу младима ппщтине 

Спкплац, са пснпвним циљем да се изврщи прпцјена прпблема са кпјима се пни супшавају 

и оихпвих пптреба у лпкалнпј заједници. Резултати су анализирани у зависнпсти пд 

старпсне дпби, ппла, статуса (ушеник, студент, заппслен, незаппслен, ппљппривредник, 

псталп) и мјеста станпваоа испитаника (град или селп) збпг претппставке да су пптребе 

младих директнп ппвезане са пвим карактеристикама. За пптребе истраживаоа, термин 

“град” пзнашавап је уже језгрп ппщтине. 

Анкетни упитник је садржавап некпликп дијелпва: заппщљаваое, инфпрмисаое, 

пбразпваое, млади у кпнфликту са закпнпм, ушещће у дпнпщеоу пдлука, равнпправнпст 

пплпва, култура, мпбилнпст, активизам и вплпнтеризам, сппрт, рекреација и здравље и 

екплпгија. 

Анкетиранп је 226 младих кпји су пдабрани метпдпм слушајнпг узпрка и ппдијељени у три 

старпсне категприје: 

 1 категприја: пд 16 дп 20 гпдина (51,33 %); 

 2 категприја: пд 21 дп 25 гпдина (23,89 %); 

 3 категприја: пд 26 дп 30 гпдина (24,78 %). 
 
 

55,75%

44,25%

жене

мущкарци

 

Графикпн 1: Пплна структура испитаника  

 
Према пплнпј заступљенпсти, 55,75 % испитаника били су женскпг, дпк је 44,25 % 

испитаника билп мущкпг ппла. 
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59,8…
9,80%
9,30%20,6…0,50%

ушени
к

 

Графикпн 2: Спцијални и друштвени статус испитаника  

 
2.2 Заппшљаваое 

 
Највећи брпј испитаника припадалп је ушенишкпј пппулацији (59,80 %), затим 

незаппсленим лицима (20,60 %) и студентскпј пппулацији (9,80 %). Пви ппдаци указују на 

алармантнп стаое у ппщтини у ппгледу брпја незаппслених младих пспба. Укпликп се 

узме у пбзир да је првпј категприји (млади пд 16 дп 20 гпдина) припадалп 51,33 % 

испитаника, дплазимп дп закљушка да је вище пд пплпвине младих узраста пд 21 дп 30 

гпдина незаппслена. Када се пд тпга пдузме и знашајан прпценат студената, ппдаци п 

незаппсленпсти ппстају јпщ вище забриоавајући. Тп гпвпри у прилпг тврдои да је у 

Републици Српскпј и БиХ вепма тещкп прпнаћи заппслеое накпн заврщених студија и да 

је незаппсленпст један пд највећих прпблема младих у ппщтини.  

Са пвпм тврдопм слажу се и ппдаци за ппщтину дпбијени пд стране Републишкпг завпда 

за заппщљаваое – филијала Истпшнп Сарајевп, кап и ппдаци дпбијени истраживаоем 

Тима за израду Стратегије пмладинске пплитике за перипд 2013 - 2018. гпдине, а кпји су 

приказани у сљедећим графикпнима: 

48,15%

41,15%

3,70% 0,42% 3,29% 3,29%

интернет

људи из пкружеоа

Завпд за заппщљаваое

НВП сектпр

Нещтп другп

без пдгпвпра

 
Графикпн 3: Дпступнпст инфпрмација п заппшљаваоу 
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Младима је нужан примјерени нивп инфпрмисанпсти п мпгућнпстима заппщљаваоа, п 

прпграмима и услугама кпје им се нуде у циљу лакщег заппщљаваоа. Ту се првенственп 

ради п пблицима дппунскпг и нефпрмалнпг пбразпваоа, стицаоу дпдатних знаоа, 

вјещтина и кпмпетенција у циљу веће кпнкурентнпсти на тржищту рада, финансираоу 

станпваоа, дпбрпвпљнпм раду, мпбилнпсти и слишнп. Инфпрмација је шестп кљуш за 

ушещће, а правп младих да имају приступ инфпрмацијама у вези са мпгућнпстима и 

питаоима кпја их занимају преппзнатп је и заузима виспкп мјестп у службеним еврппским 

и међунарпдним дпкументима, и не самп у кпнтексту лпкалнпг и регипналнпг живпта. 

Лпкалне и регипналне власти би с тпга требале да ппдрже рад на инфпрмисанпсти и да 

ппдрже ппстпјеће савјетпдавне центре за младе људе, да прпмпвищу и ппмажу у 

креираоу адекватних инфпрмативних служби за младе, кап и да предузму ппсебне мјере 

какп би се задпвпљиле пптребе за инфпрмацијама група младих кпји имају пптещкпће у 

приступу инфпрмацијама (језишке баријере, немпгућнпст приступа интернету, итд.). 

 

65,99%

4,45%

2,02%

4,86%
13,36%

3,24%
4,06% 2,02%

студент/ушеник

сталнп заппслен/а

привременпзаппслен/а -
пријављен/а
привременп заппслен/а -
непријављен/а
незаппслен/а- тражим ппсап

 

Графикпн 4: Тренутни статус у ппгледу заппслеоа  

 
Приказани ппдаци у ппгледу заппслеоа ппказују да је, изузимајући студенте и ушенике, 

највећи брпј испитаника незаппслен и тражи ппсап. Ташније, брпј незаппслених је скпрп за 

трећину већи пд брпја заппслених младих станпвника ппщтине. Пваквп стаое 

карактеристишнп је не самп за ппщтину Спкплац, већ за цјелпкупну Републику Српску, гдје 

се брпј незаппслених грађана свакпга дана увећава.  
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Рецесипна кретаоа у привреди Републике Српске кпја су, ппслије 2009. гпдине, заппшела 

пд друге пплпвине 2011. гпдине, а пренијела се и у 2012. гпдину, у великпј мјери су 

ппсљедица успправаоа привредне и сппљнпекпнпмске активнпсти у зпни евра и у 

земљама регипна кап најзнашајнијим партнерима Републике Српске. Ситуацију у 

привреди дпдатнп су птежали неппвпљни временски услпви ппшеткпм 2012. гпдине, а 

затим суща кпја је услпвила велики међугпдищои пад ппљппривредне прпизвпдое. Све 

тп је ималп за ппсљедицу негативна кретаоа у прва три квартала 2012. гпдине, кпја се 

пгледају првенственп у смаоеоу извпза у пднпсу на исти перипд претхпдне гпдине и 

смаоеоу физишкпг пбима индустријске прпизвпдое, щтп се пдразилп и на тржищте рада, 

гдје се прпблем незаппсленпсти, кап и у псталим земљама у свијету, задржап кап највећи 

негативни ефекат екпнпмске кризе1. 

 

70,34%

14,16%
15,50%

без пдгпвпра

да

не

 

Графикпн 5: Заппслеое у струци  

 
Међу заппсленима такпђе,  евидентан је прпблем заппщљаваоа у пбластима, тј. струкама 

за кпје се нису пбразпвали. Тп ппдразумијева шестп и заппщљаваое са нижим нивппм 

пбразпваоа пд стешенпг. У претхпднпм графикпну, изузимајући пппулацију испитаника 

кпји су студенти и ушеници, већи је брпј пних кпји нису заппслени у свпјпј струци  пд  пних 

кпји јесу. 

 
2.3 Спцијална пплитика 

 
Пптреба псниваоа ппсебнпг савјетпвалищта кпје би се бавилп прпблемима младих 

преппзната је и у Стратегији развпја ппщтине Спкплац за перипд 2013 - 2020. гпдине, а 

резултати пвпг истраживаоа пптврђују да је мищљеое већине младих да је псниваое 

                                                           
1
 Екпнпмска пплитика Републике Српске за 2013. гпдину, стр. 3 



14 
 

савјетпвалищта за сва наведена питаоа, изузев за питаое планираоа ппрпдице (27,43 %) 

дпнекле или јакп пптребнп.  

Графикпн са ппдацима дпбијеним истраживаоем пптврђује знашај кпји ппрпдица има у 

пднпсу на психишку стабилнпст и стаое лишнпсти младих. Шак 34,53 % испитаника је 

пдгпвприлп да је пвај утицај вепма виспк. 

 

8,40% 2,65% 23,89%

30,53%

34,53%
вепма низак

низак

средои

виспк

 

Графикпн 8: У кпјпј мјери ппрпдичнп пкружеое утиче 

на Ваше психичкп стаое? 

 
Сљедећи графикпн приказује најшещће пблике аспцијалнпг ппнащаоа кпд младих у 

ппщтини, према мищљеоу испитаника: 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

бјежаое пд куће

непщтпваое аутпритета

врщоашкп насиље

низак

без пдгпвпра

вепма виспк

виспк

средои

вепма низак

 

Графикпн 9: Кпји су најчешћи пблици аспцијалнпг ппнашаоа? 

На анкетнп питаое: щта, пп Ващем мищљеоу, утише на ппвећаое агресивнпсти кпд 

младих, испитаници су пдгпвприли на сљедећи нашин : 
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29,75%

28,71%
11,76%

17,30%

12,11% 6,37%

екпнпмска ситуација

спцијалнп стаое

медији

интернет (игрице и сл.)

недпвпљнп физишке активнпсти

без пдгпвпра
 

Графикпн 10: Фактпри утицаја на ппвећаое агресивнпсти кпд младих 

 
Из наведених ппдатака дпбијених истраживаоем мпже се закљушити да су, према 

мищљеоу младих, најпдгпвпрнији фактпри ппвећаоа агресивнпсти екпнпмска ситуација 

(29,75 %) кпја је у Републици Српскпј и ппщтини Спкплац вепма лпща, кап и спцијалнп 

стаое (28,71 %) кпје је такпђе лпще захваљујући нискпм живптнпм стандарду, лпщпј 

екпнпмскпј ситуацији и слабпј ппдрщци друщтва у рјещаваоу пвих прпблема младих.  

 
2.4 Здравствена заштита младих 

 
Када је ријеш п елементима здравствене защтите младих, Тим за израду Стратегије је, 

приликпм прпвпђеоа истраживаоа, нагласак ставип на прпблеме карактеристишне за 

младе, кап щтп су алкпхплизам, наркпманија, прпблеми у ппрпдици и прпблеми у ушеоу. 

Резултати анкете приказани су у сљедећим графикпнима: 

0 20 40 60 80 100

алкпхпл

цигарете

наркптишка 
средства

редпвнп

самп у пдрeђеним 
приликама

шестп

ријеткп

 

Графикпн 6: Кпликп честп кпристите наркптике,  

алкпхпл и цигарете?  
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Наведени ппдаци ппказују да је стаое у пбласти упптребе наркптишких средстава (88,95 %) 

и цигарета (72,57 %) међу младима задпвпљавајуће, пднпснп да велика већина младих не 

кпристи пва средства. Међутим, стаое са кприщћеоем алкпхпла је знатнп лпщије – 25,22 

% испитаника је пдгпвприлп да кпристи алкпхпл „самп у пдређеним приликама“, а 8,85 % 

испитаника редпвнп кпристи алкпхпл. Не треба занемарити ни шиоеницу да један дип 

испитаника, ташније близу 5 % кпристи наркптике „у пдређеним приликама“. 

 

0 10 20 30 40 50

психплпщки прпблеми

прпфесипнална пријентација

прпблеми зависнпсти

планираое ппрпдице

прпблеми у ппрпдици

прпблеми у ушеоу

не знам

пптпунп непптребнп

непптребнп

дпнекле пптребнп

јакп пптребнп

 

Графикпн 7: Да ли сматрате да је у Општини пптребнп пснпвати  

савјетпвалиште за наведене прпблеме? 
 

2.5 Култура и пбразпваое 

 
Не изненађују ппдаци дп кпјих је Тим за израду Стратегије дпщап у ппгледу пднпса 

младих према култури. Такп је на питаое – да ли су млади заинтереспвани за културне 

садржаје и кпје, највећи брпј испитаника пдгпвприп да су заинтереспвани за музику (39,92 

%) дпк је коига на неславнпм ппсљедоем мјесту (10,08 %). 

 

14,73%

39,92%
19,38%

10,08%
13,18% 2,71% ликпвна умјетнпст

музишка култура

ппзприщна умјетнпст

коижевнпст

нещтп другп

без пдгпвпра

  

Графикпн 11: Млади и култура 



17 
 

На питаое – за кпје културне садржаје би се најприје ппредијелили, 58,89 % испитаника је 

пдгпвприлп да су тп пмладински камппви, 25,42 % оих би ппсјетилп културне 

манифестације, 8,47 % испитаника би ушествпвалп у ликпвним кплпнијама дпк би оих 6,38 

% пдабрали нещтп другп.  

Када је ријеш п пбразпваоу, кпд младих у ппщтини је примјетан пад мптивације за ушеое 

кпје настаје кап ппсљедица некпликп птежавајућих фактпра, кап щтп су финансијска 

ситуација, ниска стппа заппсленпсти у ппщтини, ниске зараде и слишнп. На питаое – 

кпликп сте сигурни у тп да ће вам пбразпваое кпје сте стекли или кпје стишете пмпгућити 

заппслеое у будућнпсти, 21,68 % испитаника је пдгпвприлп да нису убијеђени у тп; оих 

46,90 % је дјелимишнп сигурнп дпк 31,42 % оих није убијеђенп у пву тврдоу.  

Наиме, према мищљеоу већине испитаника (42,50 %), највећи недпстатак у фпрмалнпм 

пбразпваоу је застарип пбразпвни систем; оих 20,42 % сматра да је тп неструшнп пспбље, 

16,66 % испитаника мисли да је недпстатак неадекватан прпстпр, дпк 17,08 % сматра да 

систем фпрмалнпг пбразпваоа нема недпстатака. За већину испитаника, нефпрмалнп 

пбразпваое извпди се крпз курсеве (35,80%), оих 30,63% сматра да су семинари пблик 

нефпрмалнпг пбразпваоа, 26,53 % испитаника пвај ппјам ппистпвјећује са радипницама 

дпк оих 5,54 % ппд нефпрмалним пбразпваоем мисли нещтп другп. 

 

45,34%

22,04%

5,08%
16,10% не ппстпје

материјална средства

недпстатак амбиција

пгранишен избпр пбразпвних 
устанпва

 

Графикпн 12: Мишљеое младих п мпгућнпстима 

даљег пбразпваоа и усавршаваоа 



18 
 

2.6 Сппрт, слпбпднп вријеме и пмладински рад 

 
Када је ријеш п сппрту, истраживаое кпје је прпведенп, ималп је за циљ да ппкаже степен 

ушещћа сппрта и рекреације у живптима младих у ппщтини. 

38,86%

18,34%

10,48%

14,41%

17,91%

Укпликп се не бавите сппртпм, кпји је разлпг тпме?

недпстатак времена

нема сппртских терена

недпстатак финансија

псталп

без пдгпвпра

 

39,82%

25,66%

15,93%

18,15% 0,44%

Кпликп времена прпвпдите бавећи се сппртпм?

1 дп 2 сата

2 дп 3 сата

4 дп7 сати

вище

без пдгпвпра

 

40,37%

27,88%

23,57%
6,39%1,79%

Кпликп је пп вашем мишљеоу, бављеое сппртпм и 
рекреацијпм битнп за здравље младих? немјер

љивп

најбитн
ије

вепма 
битнп

 

Графикпни 13, 14 и 15: Учешће сппрта у живпту младих 

Наведени ппдаци указују на пптребу прганизпванпг и планскпг прилаза пвпм аспекту 

живпта младих кпји, не самп да представља стуб темељац здравпг живпта већ је и 

неппхпдан за правилан развпј лишнпсти, спрјешаваое девијантнпг ппнащаоа и смаоеое 

агресивнпсти кпд младих. 
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2.7 Инфпрмисаое, мпбилнпст и партиципација 

 
Наредни графикпн ппказује нашине на кпје млади у ппщтини дплазе дп разлишитих, оима 

знашајних инфпрмација. Кап щтп се мпже видјети, изразитп велики брпј испитаника се 

кпристи интернетпм (44,58 %) щтп самп пптврђује да су млади данас дип технплпщкпг и 

инфпрматишкпг друщтва и да се брзп и лакп прилагпђавају нпвим технплпгијама. Велики 

дип испитаника преферира телевизију кап средствп инфпрмисаоа (21,68 %) дпк оих 18,97 

% и даље највище инфпрмација дпбија путем лишних кпнтаката са пријатељима. 

 

21,68%

44,58%

12,97%

18,97%
1,20% 0,60%

ТВ

интернет

друщтвене мреже

пријатељи

на друге нашине

без пдгпвпра

 

Графикпн 16: Општа инфпрмисанпст младих 

 
У ппщтини не ппстпји инфпрмативни центар за младе, кап ни ппсебни пмладински медији 

– билп у сампсталнпј фпрми или кап дип некпг ппстпјећег фпрмата. Оихпв недпстатак 

знашајнп утише на степен инфпрмисанпсти младих и оихпвп ушещће у развпју лпкалне 

заједнице. Збпг пвакве ситуације дјелпваое пмладинских прганизација је пгранишенп и 

усмјеренп на вепма мали брпј младих људи. Пвп за ппследицу има недпвпљну 

партиципацију младих, какп у раду пмладинских прганизација и пмладинскпг сектпра 

такп и у щирем друщтвенпм живпту. Млади се најшещће инфпрмищу путем електрпнских 

медија. Један дип инфпрмација дпбијају и путем щтампаних медија и тп ппсебнп 

щкплских щтампаних медија. Ппстпјећи медији се углавнпм баве пласираоем дневнп 

пплитишких инфпрмација и оихпвп је пбраћаое младима селективнп. Недпстаје 

специјализпванп аналитишкп нпвинарствп кпје би сагледалп друщтвене прпцесе, дпгађаје 

и ппјаве пд интереса за младе и пбрадилп их на адекватан нашин. Неппхпднп је да 

Ппщтина пбезбиједи средства и искпристи медије, шији је псниваш, за афирмацију 
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пмладинских садржаја и да пмпгући оихпвп птвараое за садржаје пд интереса за 

пмладинске групе. 

 

3,98% 7,96%

42,93%

26,10%

18,58%

вепма малп

малп

дпвпљнп

вище негп дпвпљнп

мнпгп 

Графикпн 17: Утицај инфпрмисанпсти на квалитет живпта младих 
 

Када је у питаоу мпбилнпст младих, резултати истраживаоа су приказани у сљедећим 

графикпнима: 

 

58,41

40,71

0,88

Da li su mladi mobilni?

Da

Ne

Bez odgovora

38,80%

20,40%

38%
2,40% 0,40%

Koji su razlozi nedovoljne mobilnosti mladih?

Finansije

Nedovoljna informisanost

Nezainteresovanost

Ostalo

Bez odgovora

 

Графикпни 18 и 19: Мпбилнпст младих 
 

24,16%

23,42%

11,15%

1,86%

26,02%

13,02% 0,37%

приступ инфпрмацијама

нивп пбразпваоа и спремнпст за ушеое 

разумјеваое ппјма активизам

правни пквир

спремнпст младих да ушествују и преузму 

пдгпвпрнпст

распплпживпст средстава и ресурса

без пдгпвпра

 
Графикпн 20 : Фактпри утицаја на мпбилнпст младих 
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Прпблеми кпје је идентификпвап Тим за израду Стратегије приликпм истраживаоа, а кпји 

су везани за  мпбилнпст младих су слаба и несадржајна ппнуда дпгађаоа у ппщтини, 

недпвпљна инфпрмисанпст п културним, сппртским, музишким и другим дпгађаоима, 

млади са ппсебним пптребама у мнпгим ситуацијама нису у мпгућнпсти да присуствују 

дпгађајима збпг недпстатка перспналне асистенције кап и немпгућнпщћу приступа неким 

мјестима збпг архитектпнских баријера и недпстатка адекватнпг превпза, недпстатак 

финансија пптребних за путпваоа тј. недпступнпст ппнуђених прпграма и дпгађаја, 

недпстатак адекватних прпстпра за дружеое, разпнпду, едукацију, забаву, 

немптивисанпст и незаинтереспванпст младих за активнп и креативнп трпщеое 

слпбпднпг времена кап и за ппкретљивпст и маоак младих људи са ппкреташкпм 

енергијпм кап и несвјеснпст младих п мпгућим прпмјенама. 

 
2.8 Заштита живптне средине 

 
Тим за израду Стратегије је у истраживаое укљушип и питаоа кпја се тишу защтите 

живптне средине, јер је пвп један пд најзаппстављенијих, а при тпм најзнашајнијих 

аспеката живпта у лпкалнпј заједници. 

Резултати истраживаоа у ппщтини ппказују да вище пд једне трећине (38,19 %) 

испитаника сматра да је највећи прпблем загађенпсти у ппщтини управп немаран пднпс 

станпвника према живптнпј средини. Пвај резултат је ппвезан са шиоеницпм да је 

ппщтина смјещтена у изузетнп дпбрим прирпдним и гепграфским услпвима, гдје 

индустрија није развијена нити има других великих загађиваша живптне средине. Такпђе, 

према мищљеоу испитаника, прпблем загађенпсти у ппщтини не пптише тпликп пд 

загађенпсти земљищта (11,01 %), ваздуха (8,09 %) впде (9,70 %), већ пд дивљих деппнија и 

птпада (17,16 %) прптив кпјих се лпкална власт бпри већ некпликп гпдина стрпгим 

кажоаваоем и канализације (15,53 %) кпја у руралним дијелпвима ппщтине јпщ увијек 

функципнище у пблику “септишких јама”.  

Пхрабрујући су ппдаци да вище пд двије трећине (68,92 %) испитаника впди рашуна п тпме 

да птпатке баца у канту за смеће, 10,36 % оих ушествује у едукацији свпје пкплине на тему 
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защтите живптне средине, 7,97 % рециклира, а 7,97 % испитаника впди рашуна п ущтеди 

енергије. 

 
3. ПЛАН ДЈЕЛПВАОА ПП ПБЛАСТИМА 

 
3.1. Заппшљаваое 
 

Све анализе недвпсмисленп гпвпре да је незаппсленпст младих један пд највећих 

прпблема у нащем друщтву, щтп се пптврђује и нащим анкетираоем. Слпженпст 

прпблема незаппсленпсти, недпстатак државне пплитике и кащоеое са рефпрмама, 

нарпшитп у пбласти пбразпваоа, дпвпде младе у изразитп неппвпљан пплпжај. Преглед 

ситуације у БиХ из извјещтаја Еврппске кпмисије п напретку БиХ у пбласти заппщљаваоа и 

спцијалне пплитике управп ппказује сву слпженпст стаоа: 

« Ппстигнут је мали напредак у ппгледу пплитика заппшљаваоа. Није утврђен акципни 

план заппшљаваоа на државнпм нивпу. Ситуација на тржишту рада и даље је 

забриоавајућа у цијелпј земљи. Нема нпвих радних мјеста кпја би абспрбирала радну 

снагу кпја је у ппрасту. Степен заппсленпсти је на вепма нискпм нивпу. Незаппсленпст, 

кпја је већ изузетнп виспка, наставља расти. Незаппсленпст младих је прекп 60 %, а 

највећи је дип пних кпји су незаппслени дужи временски перипд. » 

Нпсипци друщтва и савремене државе, свпјим радпм и кппрдинацијпм треба да 

дппринесу лакщем заппщљаваоу младих и ппнуде платфпрме за рјещаваое друщтвених 

прпблема, а самим тим и да пмпгуће младим људима да пдмах пп заврщенпм щкплпваоу 

прпнађу заппслеое. Ти нпсипци су државни пргани, државне институције, тржищте рада, 

екпнпмски сектпр, банкарски сектпр, пмладинске прганизације, државне и приватне 

институције фпрмалнпг пбразпваоа-пснпвнп, средое, вище и виспкп пбразпваое. У 

идентификпваним друщтвеним нпсипцима важна је ппвезанпст свих сектпра щтп би 

требалп да плакща младима прилике за заппщљаваое, щтп знаши да је пптребан 

мултидисциплинарни приступ и истпвременп ангажпваое свих надлежних институција 

нпр. Министарства на нивпу Републике Српске, ппщтинске административне службе, 

виспкпщкплских устанпва, пснпвних, средоих щкпла, невладиних прганизација, те свих 
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развпјних агенција и фпндпва кпји дјелују на нивпу ппщтине. Кљуш за ствараое радних 

мјеста и ппбпљщаое кпнкурентнпсти и екпнпмскпг раста је у пхрабреоу предузетнищтва. 

Такпђе, важнп је да се пружи младим људима дпвпљнп мпгућнпсти сезпнскпг, 

ппвременпг и привременпг заппщљаваоа крпз нпр. „Сервис ппвременпг и привременпг 

заппщљаваоа ушеника и младих“, кап и да се избјегне рад „на црнп“. 

Неки пд прпблема кпји се јављају у пбласти заппщљаваоа су: 

 Неппстпјаое стратещкпг пквира, државне пплитике за заппщљаваое младих, 

механизама и тијела надлежних за пва питаоа; 

 Слаба сарадоа свих релевантних ушесника у пвпј пбласти, на ппјединим нивпма 

власти и у лпкалним заједницама, пднпснп неискприщтенпст ппстпјећих ресурса и 

капацитета; 

 Слаба веза између система пбразпваоа и тржищта рада; 

 Недпстатак, у наставним планпвима и прпграмима мпдерних, интерактивних 

метпдплпгија и садржаја за развијаое ппдузетнишкпг духа и ппсебних вјещтина; 

 Недпвпљна признатпст праксе, вплпнтерскпг рада и стажираоа, кап фпрми за 

стицаое раднпг искуства; 

 Недпстатак кпхерентнпг приступа за развпј предузетнищтва кпд младих; 

 Маоак струшне прпфесипналне пријентације у щкплама и недпстатак 

инфпрмисаоа п ппцијама; 

 Сппра рефпрма виспкпг пбразпваоа; 

 Недпвпљнп стипендираое и кредитираое студената и надарених, кап и 

неприлагпђенпст интересима заједнице; 

 Неинфпрмисанпст младих п мпгућнпстима заппщљаваоа и ппкретаоа бизниса, п 

разлишитим ппстпјећим прпграмима; 

 Недпвпљнп ангажпваое младих у друщтву. 

Према ппдацима Републишкпг завпда за заппщљаваое, филијала Истпшнп Сарајевп – 

Спкплац за мај мјесец 2013. гпдине, евидентирана незаппсленпст у ппщтини Спкплац је 

изнпсила 2299 лица пд кпјих су 1068 мущкарци (46,45 %), а 1231 жене (53,55 %). Пд пвпг 

брпја, 642 лица (27,93 %) су старпсти пд 16 дп 30 гпдина (пд тпга шак 70,87 % у дпби пд 26 
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дп 30 гпдина), пднпснп припадају пппулацији младих. Пд тпга, 320 младих је мущкпг ппла 

(49,84 %) дпк је 322 младих женскпг ппла (50,16 %). Пбразпвна структура пвих лица је 

сљедећа:  

 

8,88%

68,54%

0,15%

22,43% НК 

средоа щкпла

 

Графикпн 21: Образпвна структура младих „на бирпу рада“  

 
У циљу рјещаваоа наведених прпблема кпји се свпде на пгрпмну незаппсленпст младих 

на теритприји ппщтине, пва Стратегија ппставља циљеве: 

 
Стратешки циљ : ППВЕЋАН ПРПЦЕНАТ ЗАППСЛЕНИХ МЛАДИХ 
 

Опеартивни циљ 1. Ствараое услпва за јачаое пмладинскпг предузетништва и 
заппшљаваоа младих крпз пружаое финансијских и нефинансијских пблика ппдршке  

 

Оперативни циљ 2. Ппвећати нивп инфпрмисанпсти младих п активнпм прпналажеоу 
ппсла, пптребама тржишта рада, пдабиру занимаоа, закпнским прпцедурама и свпјим 
правима  

 

Оперативни циљ 3. Едукација младих с циљем стицаоа знаоа неппхпдних за 
прпналажеое ппсла  

 
 3.2. Спцијална пплитика 
 
Спцијална пплитика је прганизпвана дјелатнпст државе и других друщтвених шинипца 

кпјпј је циљ превладаваое спцијалних ризика, ппмпћ сирпмащним и искљушеним 

ппјединцима и спцијалним групама, уједнашаваое живптних щанси те уппщтенп, 

унапређиваое спцијалне дпбрпбити грађана. Инструменти спцијалне пплитике су закпни 

и други прпписи, кап и разни прпграми и мјере за оену практишну примјену. 

Спрпвпђеое спцијалне пплитике се реализује прекп сљедећих пснпвних инструмената 

или пбласти: 



25 
 

 закпнска регулатива, 

 нпвшана даваоа, пднпснп накнаде кпјима држава настпји спријешити наступаое 

неппвпљне спцијалне ситуације, 

 пружаоа услуга и тп крпз здравствену защтиту, пбразпваое, стамбену пплитику, 

пплитику заппщљаваоа, институципналну защтиту, збриоаваое дјеце и слишнп. 

На ппдрушјима директнп ппгпђеним ратпм дпщлп је дп дезинтеграције заједнице, па 

млади људи живе у пкружеоу ппдјељенпсти и тензија. Питаоа ппвратка расељених и 

избјеглица, пбнпве и ппврата импвине, оихпва заппщљаваоа, реинтеграције у друщтвп те 

изградоа суживпта су свакпдневни изазпви за младе. Ппд спцијалнпм пплитикпм се 

ппдразумјевају и механизми ппдрщке за спцијалнп угрпжене категприје младих на нивпу 

једнпг града или ппщтине. Кад се кпристи термин “спцијалнп угрпжене категприје 

младих” мисли се на спцијалнп искљушене и псјетљиве групе младих. 

Ппд ппјмпм спцијалне искљушенпсти ппдразумјева се „прпцес кпјим се пдређене групе 

систематски стављају у ппдређени и неппвпљан пплпжај јер их се дискриминище на 

пснпву оихпве наципналне припаднпсти, расе, вјерске припаднпсти, сексуалне 

пријентације, спцијалнпг статуса, пбразпвнпг статуса, ппријекла, ппла, дпби, 

инвалидитета, зараженпсти ХИВ вируспм, миграципнпг статуса или мјеста пребивалищта. 

Дискриминација се јавља у јавним институцијама нпр. у правнпм, пбразпвнпм или 

здравственпм систему, али и у пквирима друщтвених институција нпр. дпмаћинствима.“2  

Вурнабилне (псјетљиве) групе младих ппдразумјевају и пне категприје у кпје спадају 

млади без рпдитељскпг стараоа, млади са антиспцијалним ппнащаоем (прпвпкативним 

ппнащаоем), млади са ппсебним пптребама, млади излпжени насиљу (емптивнпм, 

физишкпм, вербалнпм и сексуалнпм) или тргпвини људима и слишнп. 

Према истраживаоима кпје је спрпвеп Пмладински кпмуникативни центар у Баоа Луци, 

пкп 60 % младих сматра да наставни прпграм не задпвпљава пптребе младих са ппсебним 

пптребама, дпк 57 % сматра да друщтвп не третира на адекватан нашин младе са 

ппсебним пптребама. 

                                                           
2
 Преузетп из Спцијална укљученпст у БиХ, Извјештај п хуманпм развпју 2007 UNDP; DFID, Reducing Poverty 

by Tackling Social Exclusion – Смаоеое сирпмаштва рјешаваоем питаоа спцијалне искљученпсти, 
септембар, 2005.,стр 3 
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Спцијална защтита у ппщтини Спкплац пстварује се крпз Центар за спцијални рад Спкплац 

кпји свпјпм дјелатнпщћу ппкрива вище пбласти и тп: пбласт спцијалнпг рада, пбласт 

спцијалне, ппрпдишне и дјешије защтите, те здравственпг псигураоа кприсника спцијалне 

защтите.  

У складу са Закпнпм п спцијалнпј защтити,  из средстава спцијалне защтите млади мпгу 

пстваривати правп на: ппдрщку у изједнашаваоу мпгућнпсти дјеце и пмладине са 

сметоама у развпју, смјещтај у устанпву, збриоаваое у хранитељску ппрпдицу, дневнп 

збриоаваое, једнпкратну нпвшана ппмпћ и савјетпваое. Правп на дневнп се тренутнп не 

пстварује у ппщтини збпг неппстпјаоа дневнпг центра.  

Спцијална защтита утврђена пвим закпнпм финансира се из јавних прихпда кпји се 

пбезбјеђују у бучету Републике Српске и јединицама лпкалне сампуправе. Финансираое 

права на ппдрщку у изједнашаваоу мпгућнпсти дјеце и пмладине са сметоама у развпју 

финансира се из бучета Републике Српске. На име пствариваоа пвпг права у 2010., 2011. и 

2012. гпдини исплаћена су сљедећа средства: 

 

Утрпшена средства 2010. Утрпшена средства 2011. Утрпшена средства 2012. 

 

13.016,00 KM 

 

13.623,00 KM 

 

15.000,00 KM 

 
У 2013. гпдини за пствариваое пвпг права предвиђена су средства у изнпсу пд 15.000,00 

КМ, дпк су укупна средства предвиђена за спцијалну защтиту у 2013. гпдини  476.705,00 

КМ. 

У свакпдневнпм раду заппслени у Центру за спцијални рад сусрећу се са мнпгим 

прпблемима младих. Није риједак брпј  пмладине кпји се супшавају са прпблемпм 

алкпхплизма, наркпманије или алкпхплизмпм рпдитеља. У Дпму здравља не ппстпји 

пдјел за пдвикаваое и лијешеое пд алкпхплизма, а једина бплница кпја пружа мпгућнпст 

пдвикаваоа налази се у Сарајеву и има 5 кревета на распплагаоу. 

Дпдатни прпблем рада струшних радника је и недпстатак ппрпдишнпг и брашнпг 

савјетпвалищта кап и савјетпвалищта за дјецу и пмладину, кпји би упптпунили рад са 
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дјецпм и младима те имали знашајну превентивну улпгу у настајаоу разлишитих пблика 

дисфункципналнпсти, бплести пвиснпсти и других спцијалнп патплпщких ппјава. 

Недпстатак адекватних устанпва за смјещтај дјеце аспцијалнпг ппнащаоа или дјеце кпја 

су у сукпбу са закпнпм дпдатни су прпблем у ппкущају изналажеоа рјещеоа ситуације у 

кпјпј се такви малпљетници нађу.  

У Стратегији развпја ппщтине Спкплац за перипд 2013 – 2020. гпдине се, у пквиру 

стратещкпг циља „Унапређеое ппщтег живптнпг стандарда грађана“, издвпјип кап 

ппсебан пперативни циљ „Унапређеое спцијалне защтите“ у пквиру кпјег су предвиђени 

прпјекти „Ппвећаое бучета Центра за спцијални рад“ и „Ппбпљщаое спцијалнпг пплпжаја 

станпвнищтва у стаоу ппсебних пптреба“. Имајући у виду пвај пперативни циљ, 

Стратегијпм развпја Пмладинске пплитике ппщтине Спкплац за перипд 2013 - 2018. 

гпдине у правцу ппбпљщаоа спцијалнпг пплпжаја младих издвајају се циљеви: 

 
Стратешки циљ:  ППБПЉШАН КВАЛИТЕТ ЖИВПТА СПЦИЈАЛНП ИСКЉУЧЕНИХ КАТЕГПРИЈА 

МЛАДИХ 

Оперативни циљ 1. Јачати пплитику најшире схваћене спцијалне укљученпсти младих 
крпз прпјекте намијеоене спцијалнп искљученим и раоивим категпријама младих 
(сирпмашни и незаппслени млади, млади са ппсебним пптребама и из дисфункципналних 
ппрпдица, млади кпји припадају маоинским групама, млади женскпг ппла, млади 
другачије сексуалне пријентације, бплесни и на друге начине искључени) 

 

Оперативни циљ 2. Обезбјеђиваое кпнтинуиране психп спцијалне ппдршке младима у 
пквиру Центра за спцијални рад 

 

Оперативни циљ 3. Организпванп и плански унаприједити сарадоу свих субјеката кпји 
се баве спцијалнпм прпблематикпм према младима (ппштински прган управе са 
пдгпварајућим службама, Центар за спцијални рад, невладине прганизације, мјесне 
заједнице, приватни сектпр и друге јавне институције) 

 
3.3. Здравствена заштита младих 

 
Здравствена пплитика је инструмент пшуваоа и ппбпљщаоа здравља младих крпз 

мпбилизацију шитавпг друщтва, пднпснп свих сектпра, а не самп здравственпг на 

разлишитим нивпима друщтвенпг прганизпваоа. Здравље младих излпженп је 
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разлишитим утицајима, неппвпљним спцијалним и екпнпмским услпвима живпта 

ппрпдице и друщтва, у нащим срединама дпдатнп неппвпљним претхпдним ратним и 

ппслијератним пкплнпстима. Уз све претхпднп ппменутп, перипд пдрастаоа има свпје 

специфишнпсти при шему млади шестп бивају излпжени ризишним стилпвима ппнащаоа 

кпје мпже имати далекпсежне ппсљедице пп здравље . 

Збпг тпга, упркпс шиоеници да млади представљају пппулаципну групу кпд кпје се 

биљежи најмаоа стппа пбплијеваоа и смртнпсти, истраживаоа Свјетске здравствене 

прганизације, већи брпј истраживаоа разлишитих земаља кап и истраживаоа и на нащим 

ппдрушјима, указују на све веће ризике пп здравље младих. Резултати истраживаоа 

указују да су впдећи ризици пп здравље младих: ппраст злпупптребе дувана, алкпхпла, 

пппјних дрпга, ппраст менталних ппремећаја и пбпљеоа, кап щтп су ппремећаји 

ппнащаоа, депресија и сампубиства. Уз тп је евидентан и ппраст насиља међу младима, 

кап и ппраст сексуалнп пренпсивих инфекција.  

Свему наведенпм мпгу се дпдати јпщ и неправилна исхрана и недпвпљна физишка 

активнпст щтп представља дпдатне ризике за касније хрпнишне незаразне бплести. У 

пквиру укупне слике здравствене културе кпд младих није развијена свијест п знашају и 

пптреби ранпг пшуваоа здравља, из шега ппет прпизилази да се млади пбраћају за 

здравствену ппмпћ кпд већ евидентних ппремећаја и пбпљеоа. Псим тпга истраживаоа 

ппказују недпстатке и слабпсти система здравствене защтите гдје млади ппсебнп истишу 

неприступашнпст, питаое ппвјерљивпсти, недпстатак савјетпвалищта и сервиса за младе, 

те специфишнпсти пптреба младих са ппсебним пптребама, нарпшитп неким видпм 

инвалидитета. 

Истраживаоа кпја су пбављена у Републици Српскпј у пквиру прпјекта „Здравље младих 

на Балкану“ (ЦИДА), кап и друга истраживаоа из пве пбласти, ппказују да када је у питаоу 

пущеое 39 % младих су пущаши, затим да 21 % младих шещће кпзумира алкпхпл, а пкп 40 

% ппнекад пије, такпђе да пкп 16 % младих има искуства са узимаоем дрпге. 

Даља истраживаоа ппказују да је старпсни расппн за првп сексуалнп искуствп између 16 и 

20 гпдина, уз низак степен кпнтрацептивне защтите. Најшещћи узрпци смртнпсти кпд 

младих су ппвреде и трпваоа, а у ппрасту су и сампубиства и убиства. Важан 
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међунарпдни дпкумент кпји се бави прпблематикпм пплитика за младе и кпнкретнп 

здрављем младих је Свјетски прпграм за младе (Генерална скупщтина Уједиоених нација, 

Резплуција 50/81,1995), кпји даје ппсебан псврт на све фактпре кпји утишу на здравље 

младих. 

На ппдрушју ппщтине егзистирају двије здравствене институције: Дпм Здравља, кап 

нпсилац примарне здравствене защтите и Психијатријска клиника кап нпсилац 

секундарне здравствене защтите.  

Када је ријеш п превентивним мјерама, пснпвни задатак ппщтинских власти јесте 

предузимаое кпрака ка пшуваоу и унапређеоу здравља младих путем улагаоа у 

инфраструктуру, пдржаваое хигијене, ппбпљщаое кпмуналних услуга, пшуваое здраве 

живптне средине, те ппдизаое свијести, нарпшитп кпд пппулације младих, п важнпсти 

здравих стилпва живпта. 

Пптребнп је врщити прпмпцију здравих стилпва живпта крпз пбразпваое, медије, 

невладине прганизације и удружеоа грађана, затим крпз јавне кампаое, сппртске и 

културне манифестације. Прпблематика здравља младих захтијева мултидимензипнални 

и вищесектпрски приступ ради адекватнпг приступа рјещаваоу прпблема, а брига п 

младима и оихпвпм здрављу представља ппщти интерес цјелпкупнпг друщтва и једну пд 

припритетних пбласти за мпбилизацију свих дпступних ресурса. 

Ппбпљщаое здравствене защтите младих у ппщтини за перипд 2013 - 2018. реализпваће 

се крпз сљедеће циљеве: 

Стратешки циљ:  ППВЕЋАН КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ МЛАДИХ 

Оперативни циљ 1. Прпмпвисати здраве стилпве живпта и ппзитивне друштвене 
вриједнпсти у урбаним и руралним ппдручјима ппштине  

 

Оперативни циљ 2. Снажнп ппдржавати превентивне прпграме кпји имају за циљ 
најшире схваћену заштиту здравља младих са ппсебним акцентпм на спцијалнп 
патплпшке пблике ппнашаоа (насиље међу вршоацима, малпљетничкп 
преступништвп, бплести зависнпсти,  сексуалнп и репрпдуктивнп здравље младих) 

 

Оперативни циљ 3. Ппвећати нивп искпришћенпсти ппстпјећег прпстпра за 
прганизпваое рада са младима у вези са заштитпм оихпвпг здравља - Центар за 
менталнп здравље 
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3.4. Култура и пбразпваое  

 
Култура младих један је пд пснпвних елемената идентитета младих и ппсебнп важнп 

ппдрушје оихпве афирмације, кпмуникације и стила живпта. Циљ културе је да млади 

интернализују пдређене вриједнпсти, ставпве и нпрме, кпје у битнпме пдређују 

ппнащаое младих људи и оихпве друщтвене пднпсе. Задатак друщтва је да спцијализује 

младе какп би пни усвпјили пдређени културни капитал, кпји се исппљава у ппнащаоу 

младих кап укус, нашин упптребе језика, специфишне вјещтине и сппспбнпсти, идеје, 

вјерпваоа и знаоа и псјећај везанпсти за заједницу. У вези са гпре наведеним, мпжемп 

рећи да наще друщтвп не пдгпвара на пвај задатак у пптпунпсти усљед неких шинипца кап 

щтп су: ппдјељенпст друщтва на етнишкп - наципналнпј пснпви кап ппсљедица рата; 

прпмјена вриједнпсти, ставпва и нпрми кап ппсљедица транзиције друщтвенпг система из 

кпмунистишкпг у демпкратскп друщтвп. Управп из пвих разлпга мпжемп гпвприти да 

млади у Републици Српскпј и БиХ развијају некпликп разлишитих културних идентитета пд 

кпјих јпщ увијек превагу пднпсе етнп-наципнални у пднпсу на грађански. 

На теритприји ппщтине егзистира Устанпва за културу „Перп Кпспрић“ Спкплац. У складу 

са свпјпм ппслпвнпм пплитикпм заснпванпм на принципу интра, интер и 

мултикултуралнпсти, пва Устанпва представља институцију културе максималнп птвпрену 

за пласираое културнпг прпизвпда насталпг на ппдрушју лпкалне заједнице и щире, уз 

ствараое креативнпг прпстпра за ушещће других и другашијих културних група и 

стваралаца из разлишитих пблика умјетнпсти.  

Прпстпрнп-технишки ресурси некадащоег Дпма културе у Спкпцу унищтени су у ппжару 

драстишних размјера, насталпм на сусједним пбјектима Занатскпг центра, у нпћи између 

30. и 31. јула 2011. гпдине. Кап ппсљедица пвпг несрећнпг дпгађаја, пнемпгућенп је 

функципнисаое не самп Устанпве за културу, негп и других устанпва (пснпвне и средое 

щкпле) кап и низа удружеоа кпји су се, у ппгледу реализације свпјих прпграмских 

активнпсти, пслаоали на Устанпву.  

Струшна кпмисија за утврђиваое стаоа статишнпсти пбјекта Дпма културе је, накпн 

изврщенпг прегледа, закљушила да зидине пбјекта нису пщтећене и да би се у тпм смислу 
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ппстпјећи пбјекат (кпји је вище пд шетрдесет гпдина служип свпјпј сврси) мпгап 

рекпнструисати, санирати и ревитализпвати.  

У циљу ствараоа услпва за псппспбљаваое вищенамјенскпг активнпг раднпг прпстпра за 

рад секција, креативних радипница и пдржаваое јавних културних дпгађаја са маоим 

брпјем ппсјетилаца, саниран је улазни дип пбјекта (прпстпр на спрату), изнад кпга је 

урађен крпвни ппкриваш и изврщене су пдређене измјене затешенпг амбијента. Тиме су 

већ урађени кпнкретни ппмаци у сврху ревитализације прпстпра Дпма културе.  

Пслаоајући се на шиоеницу да на ппдрушју ппщтине ппстпји знашајан пптенцијал кпји се 

пгледа у младим, талентпваним људима заинтереспваним за ппзприщни креативни израз, 

Устанпва је 2000. гпдине, у сарадои са Љубпм Бпжпвићпм, прпфеспрпм глуме на 

Музишкпј академији Универзитета у Истпшнпм Сарајеву, фпрмирала Драмски студип.  

Рекпнструкцијпм и ревитализацијпм изгпрјелпг пбјекта Дпма културе, ствприли би се и 

услпви за птвараое бипскппа у Спкпцу. Пбзирпм да је пд ппсљедица ппжара самп 

(дјелимишнп) саниран улазни дип пбјекта, кинп-двпрана, шији је крпвни ппкриваш пптпунп 

изгприп у ппжару тренутнп је пптпунп ван функције.  

У ппщтини ппстпји и Нарпдна библиптека Спкплац кпја је пснпвана јпщ 1949. гпдине. 

Библиптека је смјещтена на прпстпру пд 126 м2 и ппсједује 26.000 мпнпграфских 

публикација, 587 серијских публикација, 503 коиге из завишајне збирке и 107 серијских 

публикација. Коижни фпнд библиптеке кпристи 1.134 лица. Библиптека се финансира из 

бучета Владе Републике Српске и бучета Ппщтине. Прпблеми у раду Нарпдне библиптеке 

услпвљени су недпстаткпм финансијских средстава, пднпснп издвајаоа у бучетима за пву 

намјену.  

Утицај разлишитих културних садржаја се врлп шестп занемарује и заппставља у развпју и 

живпту младих људи у смислу пплемеоиваоа оихпве духпвнпсти и креативнпсти. Тп се 

ппказује нарпшитп знашајним у садащоем тренутку дефпрмације критерија и схватаоу да 

је сваки дпгађај сумоивих естетских и сваких других вриједнпсти "културни дпгађај", дпк 

заправп ппдржава врлп ниске културне стандарде и представља квази културни дпгађај. 

Истраживаоа ппказују да је заинтереспванпст грађана за наведене садржаје врлп 

неуједнашена, а за неке манифестације јакп слаба а нарпшитп је евидентнп да је лпща 
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ппсјећенпст младих. Узрпци тих прпблема се назиру у нискпм стандарду станпвнищтва, 

нискпм нивпу културне свјести кап и неприлагпђенпщћу културних прпграма и садржаја 

стварним пптребама и сензибилитету младих. Пптребе младих се на директан нашин мпгу 

задпвпљити оихпвим сталним и знашајним укљушиваоем у планираое и прганизпваое 

културних манифестација и свих других активнпсти ппвезаних са културпм. 

Реализацијпм исппд наведених циљева планира се прганизпваније задпвпљаваое 

културних пптреба младих на ппдрушју ппщтине: 

Стратешки циљ:   МЛАДИ АКТИВНП ДППРИНПСЕ ПРПМЈЕНАМА У КУЛТУРНПМ ЖИВПТУ    
ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Оперативни циљ 1. Санација и рекпнструкција прпстприја Устанпве за културу 

 

Оперативни циљ2. Ппвећати брпј и дпступнпст културних садржаја за младе кап и 
инфпрмисанпст младих п садржајима из пбласти културе 

 

Оперативни циљ 3. Снажније прпмпвисати и пбезбједити активнп укључиваое младих 
у креираое културних садржаја 

 

Пбразпваое је пснпвнп људскп правп загарантпванп Уставпм Републике Српске и Уставпм 

БиХ. Пствареое пвпг права је пд пресуднпг знашаја за развпј друщтва у цјелини, па тиме и 

лпкалне заједнице. Кљушан елемент права на пбразпваое је пбавезнп, бесплатнп, 

пснпвнп пбразпваое. Савремене тенденције у свијету иду ка увпђеоу елемента 

пбавезнпсти у систем средоег пбразпваоа, те је у тпм смислу неппхпднп ппвећати брпј 

станпвника кпји имају заврщена пба нивпа пбразпваоа и смаоити брпј дјеце кпја 

напущтају пснпвнп, пбавезнп пбразпваое.  

Пбразпваое се сматра битним елементпм развпја свакпг друщтва и ппјединаца. Пнп 

представља средствп напретка и ппбпљщаоа услпва живпта шпвјешанства. У задоим 

деценијама пбразпваоу се све вище ппсвећује пажое и млади људи све дуже пстају у 

сфери фпрмалнпг али и нефпрмалнпг пбразпваоа. Вепма је битнп да пбразпваое кпје се 

пружа младим људима буде кприснп, ефективнп и практишнп. 

Ппд фпрмалним пбразпваоем ппдразумјевају се фпрмални прпцеси унутар фпрмалнп-

пбразпвнпг система, кпји је хијераријски структуисан пд пснпвнп-щкплскпг дп виспкпг 
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пбразпваоа. Крајои резултат фпрмалнпг щкплпваоа је дпбијаое диплпме и стешених 

знаоа кпја их псппспбљавају да млада пспба ппстане активна на тржищту рада. 

Нефпрмалнп пбразпваое је прганизпвана пбразпвна активнпст кпја је намјеоена 

разлишитим групама младих и има за циљ да ппдстише индивидуалнп и друщтвенп ушеое, 

стицаое разлишитих знаоа и вјещтина, развпј ставпва и вриједнпсти, кпје су 

кпмплементарне фпрмалнпм пбразпвнпм систему, али се дещавају изван оега и у кпме се 

ушествује дпбрпвпљнп. Пвакве пбразпвне активнпсти се спрпвпде пд стране пбушених и 

кпмпетентних едукатпра и/или пмладинских радника. Нефпрмалнп пбразпваое 

ппдразумјева разлишите едукативне активнпсти кпје се дещавају углавнпм на 

индивидуалнпј пснпви и сампинициране су пд стране те пспбе кпја жели да уши и стише 

знаоа тпкпм свпг живпта. Тп знаое мпже да се стекне самппрганизпванп или сппнтанп 

тпкпм свакпдневних живптних активнпсти. Тп мпже да ппдразумјева ушеое кпд куће 

путем интернета, пд људи с кпјима је пспба пкружена у свакпдневнпј спцијализацији, 

прекп медија, врщоака, религије, наципналне заједнице, пплитишке партије и сл. 

У ппщтини, дјелатнпст пбразпваоа пстварује се крпз предщкплскп, пснпвнп, средое и 

виспкп пбразпваое. Када је ријеш п предщкплскпм пбразпваоу, на ппдрушју ппщтине 

егзистира Јавна устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое кпју тренутнп ппхађа 

46 дјеце. У пбласти пснпвнпг пбразпваоа, наставни прпцес на теритприји ппщтине извпди 

се у три пбјекта централне щкпле и у двије ппдрушне щкпле - у Кнежини и на Равнпј 

Рпманији. Ппсљедоих гпдина, примјетан је драстишан пад брпја уписане дјеце из гпдине у 

гпдину. Разлпзи су пад наталитета кпји је прпблем генералнп у цијелпј Бпсни и 

Херцегпвини и Републици Српскпј (у ппсљедоих пет гпдина Република Српска је 

сирпмащнија за 14.060 пснпваца), кап и миграције станпвнищтва, пднпснп пдлазак 

младих из маоих, неразвијених ппщтина у веће градпве. Међутим, ппстпје и други 

прпблеми у пснпвнпм пбразпваоу. Студија УНБиХ «Млади у БиХ» из 2002. гпдине, гпвпри 

п квалитету пбразпваоа и навпди да 47,4 % младих сматра да наставници не впде рашуна 

п ушеницима. Мпдернизација наставних прпграма, тј. наставни планпви прилагпђени 

захтјевима тржищта рада и инвестираое у ппрему су пд фундаменталневажнпсти за 
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систем у цјелини. Пвакав напредак је темељнп важан, ппсебнп у средоим щкплама, какп 

би се пбухватила и дјеца из сирпмащних и маргинализпваних ппрпдица. 

Пд 18.06.2013. гпдине Средопщкплски центар „Василије Пстрпщки“ Спкплац дјелује ппд 

називпм Јавна устанпва Средопщкплски центар „Василије Пстрпщки“, Спкплац. Пва 

устанпва пбухвата сљедеће струке: Гимназију - ппщти смјер; Щумарствп и пбраду дрвета – 

смјер щумарски технишар, смјер технишар за пбраду дрвета и смјер стплар, кап и 

Екпнпмија, правп и тргпвина – смјер екпнпмски технишар.  

Узрпкпвана ппщтпм рецесијпм, падпм прпизвпдое, гащеоем прпизвпдних ппгпна и 

радних мјеста на теритприји ппщтине у ппсљедоих некпликп гпдина све је пшигледнија 

ппјава вищка кадрпва са средоим пбразпваоем щумарске струке. Збпг тпга се намеће 

питаое рефпрме, пднпснп измјене наставнпг плана и прпграма кпји се пбразује у СЩЦ на 

нашин да се щумарствп замијени неким дефицитарним занатима у ппщтини, кап щтп су 

аутпмеханишари, впдпинсталатери и други. Да би се тп ушинилп, неппхпднп је прикупити 

ппдатке п дефицитарним занимаоима у ппщтини, а затим захтјев за измјенпм упутити 

надлежнпм респрнпм министарству.  

У пбласти виспкпг пбразпваоа, на теритприји ппщтине пд 2007. гпдине ради Виспка 

щкпла за услужни бизнис. Пва виспкпщкплска устанпва у приватнпм власнищтву нуди 

студије из пбласти меначмента у сппрту, туризма, јавне управе, ппслпвне инфпрматике, 

безбједнпсти, предузетнишке екпнпмије (бизниса) и ппслпвних финансија, пплитикплпгије 

и права. Пва щкпла је прва, сампстална виспкпщкплска устанпва у истприји ппщтине.  

Ппщти ппдаци п пбразпваоу станпвнищтва у БиХ гпвпре да скпрп сваки други грађанин 

или 41,7 % станпвнищтва, у ппређеоу са стандардима Еврппске Уније, има низак стандард 

пбразпваоа. У пву категприју спада сваки трећи мущкарац (30,2 %) и свака друга жена 

(53,1 %). Нивп пбразпваоа раднп сппспбнпг станпвнищтва, је према стандардима ЕУ, 

такпђе прилишнп низак, а при тпме систем пбразпваоа не пружа другу прилику младима 

кпји су раније напустили щкплпваое, тј. пбразпвни систем је у пднпсу на пву групу младих 

људи шещће ексклузиван негп инклузиван. 

Резултати истраживаоа прпведенпг на теритприји ппщтине ппказују да 31,42 % 

испитаника није сигурнп у тврдоу да је пбразпваое кпје стекну щкплујући се у ппщтини 
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дпвпљнп и да их псппспбљава за прпналажеое ппсла у струци. С пбзирпм да је вепма 

битнп да пбразпваое кпје се пружа младим људима, буде кприснп, ефективнп и 

практишнп, пвај ппдатак мпжемп сматрати алармантним јер је крајои резултат фпрмалнпг 

щкплпваоа дпбијаое диплпме и стешених знаоа кпја псппспбљавају младе пспбе да 

ппстану активни на тржищту рада. Мпдернизација наставних прпграма и инвестираое у 

ппрему је пптребнп у цијелпј БиХ и щтп је пд изузетневажнпсти за систем у цјелини, 

прилагпђенп захтјевима тржищта рада. Планирани циљеви у пбласати пбразпваоа су: 

Стратешки циљ:   ППВЕЋАТИ КВАЛИТЕТ И МПГУЋНПСТ ПБРАЗПВАОА МЛАДИХ У ЦИЉУ 
ДППРИНПСА РАЗВПЈА ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Оперативни циљ 1. Ппбпљшани услпви рада у јавним пбразпвним устанпвама 

 

Оперативни циљ2. Отвприти мпгућнпсти за нефпрмалну едукацију младих из пбласти 
кпје нису ппкривене фпрмалним пбразпваоем   

 

Оперативни циљ 3. Ојачати везу између шкпла и лпкалнпг тржишта рада крпз 
уппзнаваое младих са мпгућнпстима везаним за избпр факултета и средоих шкпла 

 
3.5. Сппрт, слпбпднп вријеме и пмладински рад  

 
Сппрт има битну улпгу у живптима младих људи. Пвдје треба разликпвати рекреаципнп и 

прпфесипналнп бављеое сппртпм. Сппрт у Републици Српскпј је прије ратних дещаваоа 

’90-тих имап важну улпгу у брпјним сппртским савезима, нп ппслије рата мнпге сппртске 

двпране су унищтене, па је стпга бављеое сппртпм ппсталп знатнп пгранишенп. Сппртски 

садржаји су сирпмащни ппсебнп у маоим градпвима. Рат је такпђе, имап негативне 

ппследице на квалитет прпвпђеоа слпбпднпг времена младих људи у цијелпј БиХ, 

ппсебнп у малим срединама. Слпбпднп вријеме младих је, наиме јакп битан сегмент 

живпта младе пспбе и мпже дппринијети развпју лишнпсти щтп дппринпси будућем 

ангажману у друщтву. Пвп вријеме представља непрганизпвани сегмент на кпји друщтвп и 

власти имају битнпг утицаја. Тп мпже да ппдразумјева разлишите активнпсти кап щтп су 

гледаое телевизије, пдлазак у кинп, бављеое сппртпм, пдлазак на излет, у кафиће/дискп, 

упптреба интернета, пдлазак у ппзприщте, активнпсти везане за религију, пплитишке 
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активнпсти, слущаое радип прпграма, пдлазак на забаве, ушествпваое на разним 

курсевима, шитаое коига, пбилазак галерија/музеја, ппсјећиваое рпдбине и пријатеља, 

прпвпђеое времена са ппрпдицпм, у кући, вплпнтираое у некпј прганизацији, бављеое 

умјетнпщћу, играое друщтвених игара или на рашунару итд. Мнпге пд наведених 

активнпсти нису дпступне младим људима. 

Према истраживаоу кпје је прије некпликп гпдина рађенп у Републици Српскпј, млади 

људи свпје вријеме прпвпде пасивнп без креативних или рекреативних активнпсти и тп 

највећи дипслпбпднпг времена прпвпде са свпјим врщоацима (61,5 %), затим слиједи 

гледаое ТВ прпграма (41,8 %), те се ппсвећују музици (32,1 %). На нивпу БиХ пви ппдаци 

изгледају пвакп: 77 % младих БиХ шестп или редпвнп гледа телевизију, а 29 % младих БиХ 

редпвнп се бави сппртпм, дпк гптпвп 76 % младих вепма шестп ппсјећује кафиће. Псим 

тпга, велики брпј младих никада не ппсјећује галерије, нити музеје или ппзприщта. 

Прпграмска кпнцепција рада, развпја и реализације планпва и прпграма активнпсти 

сппрта и физишке културе ппщтине пдвија се пп гпдищоим прпграмима у складу са 

закпнским прпписима и ппдзакпнским актима, а заснива се на реализацији физишке 

културе и сппрта у свим сегментима. Сппрт на ппдрушју ппщтине има дугпгпдищоу 

традицију. Ппшеци су везани за тридесете гпдине прпщлпг вијека са маое или вище 

успјеха и перипда у кпјима су пспправани и ппдржавани, да би данас израсли у једну 

стабилну и брпјну сппртску ппрпдицу кпју шини 18 сппртских прганизација. У циљу 

пптпунијег пствариваоа интереса и пптреба сппрта, кап и тежое ка щтп квалитетнијем и 

раципналнијем пбављаоу пснпвне дјелатнпсти клубпва и развпја сппртске дјелатнпсти 

уппщте, пснпванп је Сппртскп друщтвп "Гласинац" кпје шине сљедећи сппртски клубпви: 

1. Атлетски клуб „Гласинац“ 

2. Пмладински фудбалски клуб “Гласинац‐2011“ 

3. Фудбалски клуб „Спкплац“ 

4. Пдбпјкащки клуб „Гласинац“ 

5. Кпщаркащки клуб “Гласинац“ 

6. Рукпметни клуб “Гласинац“ 

7. Смушарски клуб “Гласинац“ 
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8. Щахпвски клуб “Гласинац“ 

9. Футсал клуб „Гласинац‐Спкплац“ 

10. Чудп клуб „Спкплац“ 

11. Карате клуб “Гласинац“ 

12. Карате клуб “Пмладинац“ 

13. Бпксерски клуб “Гласинац“ 

14. Стпнптениски клуб „Гласинац“ 

15. Стрељашки клуб „Гласинац“ 

16. Планинарскп‐скијащкп друщтвп “Гласинац“ 

17. Удружеое сппртских рибплпваца „Бипщтица“ 

18. Удружеое лпваца „Рпманија“. 

У ппщтини се редпвнп спрпвпде технишке, струшне и прганизаципне припреме за 

пдржаваое традиципналних сппртских манифестација ппвпдпм знашајних датума и 

празника, кап и утакмице редпвних система такмишеоа сппртских клубпва кпји се 

званишнп такмише пп календару гранскпг сппртскпг савеза. У децембру сваке гпдине врщи 

се анализа ппјединашних резултата сппртиста, сппртских радника и сппртских клубпва, а у 

сврху избпра најбпљих сппртиста ппщтине, дпк се званишнп манифестација прпглащеоа 

најбпљих пбавља у јануару.  

На теритприји ппщтине изграђен је нпви сппртски центар на лпкалитету "Бара" гдје је, 

псим већ урађенпг, планиранаи изградоа птвпрених сппртских терена за пдбпјку, 

кпщарку и рукпмет, пднпснп мали фудбал, кап и изградоа базена. 

Пд 2011. гпдине путем Сппртскпг друщтва реализпвале су се активнпсти везане за рад 

сппртске двпране у Спкпцу. Пдлукпм Нашелника Ппщтине, брпј: 02‐080‐50‐пд 19.07.2011. 

гпдине, на сппртску двпрану пренијетп је и правп кприщтеоа, управљаоа, пдржаваоа и 

шуваоа птвпрених сппртских терена (рукпметнп игралищте или игралищте за мали 

нпгпмет, кап и игралищте изграђенп у насељу „Бара“). 

Иакп је приликпм истраживаоа мищљеоа и ставпва младих у ппщтини оих 27,88 % 

пдгпвприлп да је бављеое сппртпм и рекреацијпм вепма битнп за здравље младих, ипак 

се највећи прпценат оих (39,82 %) сппртпм бави шистп рекреативнп, тј. пд 1 дп 2 сата 
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недељнп. Кап главни разлпг за недпстатак сппртских активнпсти, оих 38,86 % је навелп да 

немају дпвпљнп времена дпк је оих 18,34 % навелп да је разлпг у недпстатку сппртских 

терена. Пвп указује на пптребу развијаоа сппртскпг духа кпд младих и на даље 

активираое власти, НВП сектпра и пбразпвних устанпва у ппщтини какп би се сппртске и 

рекреативне активнпсти младих у ппщтини ппдигле на задпвпљавајући нивп. Не смије се 

занемарити дип пппулације пд 65,93 % младих кпји су изразили жељу и пптребу да се 

вище баве сппртпм, јер пвај ппдатак гпвпри у прилпг тпме да се стаое мпже знатнп 

ппбпљщати уз планирану и кпнтинуирану активнпст свих субјеката друщтвенпг живпта 

ппщтине. Неппхпднп је кпнтинуиранп едуцирати младе п знашају сппрта и сппртских 

активнпсти, пбезбјеђивати пптималну инфпрмисанпст младих п пвим активнпстима крпз 

све медије (електрпнске, щтампане и сл.), кпнтинуиранп ппвећавати бучетска средства и 

усмјеравати их према развпју сппрта, пбезбјеђујући ресурсе и впдећи рашуна п стварним 

пптребама и карактеристикама младих. 

У Закпну п пмладинскпм прганизпваоу Републике Српске пмладински рад је дефинисан 

кап рад, пднпснп активнпст кпја ппдразумјева пблике друштвенп-кприснпг рада из 

пбласти интереспваоа пмладине у кпји су укључени и кпјим се дппринпси унапређеоу 

пплпжаја младих. Пмладински рад је пнај рад са младима, шија је сврха да се младима 

пружа ппдрщка у специфишнпм развпјнпм перипду псампстаљиваоа и преласка у пдраслп 

дпба, такп щтп пмладински радник/ца ппдржава оихпв лишни и спцијални развпј, 

дппринпси испуоаваоу лишних пптенцијала, какп би млади имали глас, утицај и мјестп у 

заједници/друщтву. Међутим, није сваки рад са младима пмладински рад. Јединственпст 

пмладинскпг рада не лежи у циљнпј групи, негп у оегпвпј гпре наведенпј сврси и 

карактеристици да је пн плански, пднпснп намјернп пбразпвнпг карактера.  

Централна тема пмладинскпг рада је лишни и спцијални развпј младих људи путем кпјег 

млади дпбијају знаоа, развијају вјещтине, бпље разумјеваое и свјеснпст п себи кап и п 

пднпсима са другима пкп себе. Приликпм испитиваоа младих у ппщтини,  46,25 % 

испитаника је пдгпвприлп да су укљушени у рад неке сппртске прганизације у ппщтини дпк 

је самп 2,91 % младих пдгпвприлп да је тп НВП сектпр. Са друге стране, 15,83 % младих је 

укљушенп у неку пплитишку прганизацију, дпк је самп 9,58 % оих у културнпј прганизацији, 
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а 13,35 % је без пдгпвпра щтп имплицира на пптпунп пдсуствп активнпсти у пбласти 

сппртских, културних, вјерских и других прганизација и НВП сектпра. Пви ппдаци указују 

на тп да је пптребнп вище прпмпвисати сам кпнцепт пмладинскпг рада, оегпве 

вриједнпсти, принципе, важнпст и сврху рада са младима па такп и утицај кпји мпже 

имати на лишни и спцијални развпј сваке младе пспбе. 

Умјестп закљушка, из резултата истраживаоа и цјелпкупнпг стаоа на теритприји ппщтине 

у пбласти сппрта, слпбпднпг  времена и пмладинскпг рада, прпизилазе сљедећи циљеви 

кпје је пптребнп пстварити у перипду дп 2018. гпдине: 

Стратешки циљ:   ППВЕЋАНА СВИЈЕСТ МЛАДИХ П ЗНАЧАЈУ КРЕАТИВНПГ КПРИШЋЕОА 
СЛПБПДНПГ ВРЕМЕНА 

 

Оперативни циљ 1. Организпванп и плански едукпвати младе п значају бављеоа 
сппртпм, са нагласкпм на ппбпљшаоу квалитета живпта и квалитетнпг прпвпђеоа 
слпбпднпг времена   

 

Оперативни циљ 2. Ппвећати дпступнпст сппртских пбјеката и терена за младе  
 
 

3.6. Инфпрмисаое, мпбилнпст и партиципација 

 
Ппјам мпбилнпсти младих ппдразумјева пбразпвну, културну и туристишку ппкретљивпст, 

кап и међунарпдну сарадоу и размјену. Мпбилнпст пбезбјеђује птвпренпст у 

кпмуникацији са другим друщтвима и културама, щтп укљушује ппзнаваое, тплерисаое и 

ппщтпваое међуспбних разлишитпсти.  

 У слпженим друщтвима и у интегрисанпј Еврппи, кпја нуди мнпге изазпве и мпгућнпсти, 

активнп ушещће у друщтву се не мпже замислити без приступа инфпрмацијама и најщирег 

схваћенпг инфпрмисаоа. Правп на инфпрмисаое (термин Еврппске Уније за пву 

дјелатнпст је „пмладински инфпрмативни рад“) је преппзнатп у Универзалнпј декларацији 

п људским правима, Кпнвенцији п правима дјетета, Еврппскпј кпнвенцији п защтити 

људских права и пснпвних слпбпда, те у Преппруци Савјета Еврппе кпја се тише 

инфпрмисаоа и савјетпваоа младих у Еврппи. Власти на лпкалнпм нивпу требају имати 

ппсебне инструменте и нашине за инфпрмисаое младих, щтп је на неки нашин и пбавеза 
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на пснпву дпмаће легислативе, кап щтп су Закпн п слпбпди приступа инфпрмацијама , те  

дпкумента Еврппске Уније: 

• Еврппска ппвеља п инфпрмисаоу младих (ERYCA 2004.); 

• Еврппска ппвеља п ушещћу младих у живпту на ппщтинскпм и регипналнпм 

нивпу (CпЕ 2003.); 

• Заједнишки циљеви за партиципацију и инфпрмисаое младих (Еврппска Унија 

2003.). 

У Еврппскпј ппвељи п ушещћу младих у живпту на ппщтинскпм и регипналнпм нивпу 

(ппглавље II-8, шлан 54.) се навпди да је активан и независан невладин сектпр најбитнији 

елеменат једнпг сущтински демпкратскпг друщтва кпји плакщава грађанима редпвну 

укљушенпст и утицај на пдлуке и акције. 

Збпг тпга је пд изузетнпг знашаја да млади људи буду инфпрмисани, пхрабрени и 

ппдржани у ушещћу у друщтвенпм живпту у свпјим заједницама. Еврппска ппвеља п 

ушещћу младих у живпту на ппщтинскпм и регипналнпм нивпу у дијелу I-5., шланпви 13-15 

гпвпри да је лпкална власт дужна ппдржати групе младих (пмладински радници, студенти 

или вплпнтери) и прпјекте НВП-а кпје фавпризују мпбилнпст младих, какп пдлазака 

младих из Републике Српске у инпстранствп, такп и прганизпваоа разлишитих активнпсти 

уз ушещће младих из инпстранства (семинари, камппви, радипнице и сл.). Ппсебнп треба 

имати у виду да су у сепским ппдрушјима мпбилнпст и превпз неппхпдне претппставке 

квалитетнпг живпта. 

Щтп се тише пплитишке партиципације младих, оихпва укљушенпст је скрпмна, а брпј 

пмладинских представника у закпнпдавнпј, а ппсебнп у изврщнпј власти, на свим 

нивпима један је пд најнижих у Еврппи. Пдгпвпри дпбијени анкетираоем на ппдрушју 

наще ппщтине и оихпва анализа ппказују да су млади незадпвпљни оихпвпм 

заступљенпщћу у прпцесу дпнпщеоа пдлука у ппщтини јер 46,01 % оих сматра да млади 

уппщте не ушествују у пвпм прпцесу, тј. да су незаступљени. Међутим, Ппщтина Спкплац 

шини наппре да се млади укљуше у живпт лпкалне заједнице, да су инфпрмисани на 

пдгпварајући нашин и укљушени у прпцес дпнпщеоа пдлука у Ппщтини (23,8 % пдбпрника 
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у Скупщтини Ппщтине Спкплац је млађе пд 30 гпдина, тј. представници су младих људи и 

пмладине). 

Такпђе, ппдаци истраживаоа ппказују да млади нису укљушени ни у рад невладинпг 

сектпра, јер је 13,35 % испитаних билп без пдгпвпра, а самп 2,91 % изјавилп да је 

ангажпванп у НВП сектпру. Мпже се закљушити да близу 23 % младих није уппщте 

ангажпванп у прганизацијама, щтп ппказује знашајну апатију, незаинтереспванпст и 

маргинализацију младих људи.  

Анализа пдгпвпра и на друга питаоа из анкете указује на недпвпљну прганизпванпст и 

инфпрмисанпст младих људи у ппщтини (6,89 % младих није ималп пдгпвпр на питаое да 

ли се ангажпваоем у некпј пд прганизација мпже ушествпвати у дпнпщеоу пдлука у 

ппщтини). Самп 9,58 % младих је ангажпванп у културним прганизацијама, дпк је вепма 

мали прпценат младих (2,50 %) у вјерским прганизацијама. Међутим, пд укупнпг брпја 

испитаника, 36,20 % оих сматра да путем ангажпваоа у пплитишкпј прганизацији мпже 

утицати на дпнпщеое пдлука дпк 39,22 % пд испитаних сматра да тп мпже ппстићи 

ангажпваоем у културнпј прганизацији. У тпм смислу, треба искпристити оихпв 

афирмативан став према ушещћу у пвим прганизацијама какп би се ппбпљщап нивп 

цјелпкупнпг активизма младих у ппщтини.  

Када је ријеш п мпбилнпсти, 58,41 % испитаника сматра да су млади у ппщтини мпбилни, 

дпк оих 40,71 % сматра да нису. Треба узети у пбзир и разлишитп схватаое ппјма 

мпбилнпсти међу разлишитим узрастима младих. Такп, дпк најмлађи сматрају да се ппд 

мпбилнпщћу ппдразумијева пдлазак на мпре, на планину и слишнп, дптле групација изнад 

20 гпдина већ мпже и разумије щири кпнтекст пвпг ппјма у смислу међунарпдне 

пмладинске, академске и сваке друге мпбилнпсти младих. Највећи прпценат младих 

(38,80 %) сматра да је разлпг слабпј мпбилнпсти финансијска ситуација, тј. недпвпљнп 

нпвца, а пдмах пптпм је, пп маспвнпсти групација испитаника кпја сматра да су млади 

сами пдгпвпрни за слабу мпбилнпст јер су незаинтереспвани (38,00 %). Пптпм слиједе, кап 

разлпзи за недпвпљну мпбилнпст – неинфпрмисанпст младих (20,40 %) и неки други 

разлпзи (2,40 %).  
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Пдлушујући фактпр утицаја на активизам и мпбилнпст 26,02 % испитаника видјелп је у 

спремнпсти младих да ушествују и преузму пдгпвпрнпст, дпк су на другпм и трећем мјесту 

пп знашају приступ инфпрмацијама (24,16 %) и нивп пбразпваоа и спремнпст за ушеое 

(23,42 %). Знашајну улпгу игра и распплпживпст средстава и ресурса (13,02 %) дпк 

разумијеваое сампг ппјма активизма и оегпвих вриједнпсти игра улпгу кпд 11,15 % 

испитаника. 

У пбласти активизма младих, незапбилазнп питаое је и мјестп вплпнтерскпг рада у 

оихпвим живптима. Иакп је велики прпценат испитаника (89,38 %) уппзнат са пвим 

ппјмпм, за већину оих вплпнтеризам знаши самп “бесплатан рад” (45,45 %) дпк знатнп 

маое оих у вплпнтираоу види друщтвенп-кпристан рад (32,23 %) и хуманп дјелп (20,66 

%). Истпвременп, велика већина испитаника никада није радила кап вплпнтер (75,66 %). 

Да би се ппстиглп стварнп ушещће младих, мпрају им се ставити на распплпгаое пдређени 

инструменти, а лпкалне власти би требале да ппдрже институципналнп ушещће младих у 

ппслпвима на лпкалнпм нивпу крпз разлишите пблике ангажпваоа, кап щтп су нпр. савјети 

младих, парламенти или фпруми младих и сл. Пваквп институципналнп ушещће младих на 

лпкалнпм нивпу ствара услпве за истински дијалпг и партнерствп између младих и 

лпкалних власти и пмпгућава младима и оихпвим представницима да буду стварни 

актери у пбластима и пдлукама кпје су пд знашаја за оих. Пвим дпкументпм предвиђени 

су прпграми за унапређеое пплпжаја младих шија реализација сигурнп знаши ефикасније 

укљушиваое младих у живпт лпкалне заједнице. Такп су, у вези са инфпрмисаоем и 

мјеоаоем пплпжаја младих на ппдрушју наще ппщтине, утврђени сљедећи циљеви: 

Стратешки циљ:   ППВЕЋАН СТЕПЕН ИНФПРМИСАНПСТИ И МПБИЛНПСТИ МЛАДИХ 
 

Оперативни циљ 1. Отвприти Омладински инфпрмативни центар са функцијпм 
средишоег инфпрмативнпг центра, интернет клуба, прпстпра за нефпрмалнп  
пбразпваое, прпстпра за пмладинска  удружеоа, вплпнтере, забавне, културне и 
едукативне садржаје 

 

Оперативни циљ 2. Јачаое пмладинскпг НВО сектпра, крпз материјалну и техничку 
ппдршку  рада Омладинске прганизације Спкплац  

 

Оперативни циљ 3. Ппвећати степен инфпрмисанпсти и мпбилнпсти младих путем 
стицаоа дпдатних знаоа, стипендираоа, ппсредпваоа и на друге начине   
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3.7. Заштита живптне средине 

 
Пбзирпм да се ппдрушје ппщтине Спкплац пдликује знашајним прирпдним бпгатствима, 

лпкална власт је преппзнала да се екплпщкп пдрживи екпнпмски развпј мпже ппстићи 

самп планским рјещаваоем ппстпјећих прпблема, те ппстављаоем циљева кпји неће 

дпзвплити нарущаваое квалитета живптне средине и такп 2007. гпдине ппкренула 

иницијативу за израду Лпкалнпг екплпщкпг акципнпг плана за Ппщтину Спкплац (ЛЕАП). 

Израда ЛЕАП-а је базирана на међунарпдним и дпмаћим искуствима и стандарднпј 

метпдплпгији израде. Скупщтина ппщтине Спкплац је усвпјила ЛЕАП у јуну 2011. гпдине.  

У ппменутпм дпкументу су преппзнати прпблеми из свих сегмената  живптне средине на 

ппдрушју наще ппщтине и ппнуђене мпгућнпсти рещаваоа истих. Свакакп се мпра 

сппменути да је кпмплетан прпцес израде дпкумента прганизпван на демпкратским 

принципима уз пптпуну транспарентнпст и приступ свим инфпрмацијама, кап и 

укљушиваоем свих релевантних ушесника са ппдрушја ппщтине Спкплац. 

Даље активнпсти у пвпј пбласти прпвпдиће се на нашин да се задпвпље сљедећи циљеви:   

Стратешки циљ:   ППВЕЋАН АКТИВИЗАМ МЛАДИХ У ПБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

Оперативни циљ 1. Ппвећати брпј младих кпји се укључују у активнпсти уређеоа 
живптне средине  
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4. ЛИСТА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА, ЖЕЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ И НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ   

ЗАППШЉАВАОЕ МЛАДИХ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ППВЕЋАН ПРПЦЕНАТ ЗАППСЛЕНИХ МЛАДИХ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.1: 
Ствараое услпва за јачаое пмладинскпг предузетништва и заппшљаваоа младих крпз пружаое финансијских и нефинансијских 
пблика ппдршке 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

-   ппвећана стппа сампсталних младих 
предузетника и смаоен прпценат 
незаппслених у евиденцији Завпда  за 
заппщљаваое Спкплац 

- сузбијаое дугпрпшне незаппсленпсти младих и 
стицаое неппхпдних искустава за засниваое 
квалитетнпг раднпг пднпса 

- ппдстицати инфпрмисаое и савјетпваое младих 
п мпгућнпстима сампзаппщљаваоа и развпја 
предузетнищтва 

- стимулисати развпј предузетнищтва у 
привредним гранама (туризам и ппљппривреда) 

- едукација и пснаживаое младих за ппкретаое 
властитпг бизниса (едукација п нашину 
ппкретаоа бизниса, преппзнаваоу пптреба на 
тржищту за пдређеним ппнудама и закпнским 
регулативама) 

Ппщтина Спкплац;  

Кпмисија за младе; 

Пмладинска прганизација 
Спкплац;  

Завпд за заппщљаваое 
Спкплац;  

НВП сектпр; 

Министарствп ппрпдице, 
пмладине и сппрта РС; 

Mеђунарпдне 
прганизације и други 
дпнатпри 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

Према прпјекту. 

 

 

 

 

- пмпгућити радпм ангажпваое младих путем 
радне праксе, стажираоа, приправнишкпг и 
вплпнтерскпг рада 

Ппщтина Спкплац;  

Завпд за заппщљаваое 
Републике Српске 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

У складу са 
распплпживим 
средствима. 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.2: 
Ппвећати нивп инфпрмисанпсти младих п активнпм прпналажеоу ппсла, пптребама тржишта рада, пдабиру занимаоа, 
закпнским прпцедурама и свпјим правима 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

-   сви ушеници заврщних разреда пснпвне и 
средое щкпле уппзнати су са тренутнпм 
ситуацијпм на тржищту рада, пптражопм за 
пдређеним занимаоима и нашинпм 
пријављиваоа у Завпд за заппщљаваое 

- прганизпваое инфпрмативнпг шаса за ушенике 
заврщних разреда пснпвне и средое щкпле п 
пптребама тржищта рада (представити 
занимаоа кпја су тражена, кап и пна кпјима је 
тржищте рада презасићенп) 

- щтампати инфпрмативни летак и пранизпвати 
едукацију младих п нашину пријављиваоа на 
Бирп и оегпвим преднпстима (спцијална и 
здравствена защтита, већа мпгућнпст заппслеоа) 

Ппщтина Спкплац;  

Кпмисија за младе; 

Управа и наставници 
пснпвне и средое щкпле; 

представници Завпда за 
заппщљаваое Спкплац 

април 2014. 

април 2015. 

април 2016.   

април 2017. 

2014. 100 KM 

2015. 100 KM 

2016. 100 KM 

2017. 100 KM 
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ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.3: Едукација младих с циљем стицаоа знаоа неппхпдних за прпналажеое ппсла 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- псппспбљен већи брпј младих за 
пријављиваое на ппслпве (10 % незаппслених 
младих успјещнп заврщилп пбуку за 
ефикасније тражеое ппсла) 

- прганизпвати пбуку за ефикасније тражеое 
ппсла, тј. п писаоу бипграфије, нашинима 
представљаоа на интервјуима и метпдама 
тражеоа ппсла 

Пмладинска прганизација 
Спкплац;  

НВП сектпр 

април 2014. 

април 2015. 

април 2016. 

април 2017. 

2014. 100 КМ 

2015. 100 КМ 

2016. 100 КМ 

2017. 100 КМ 

- дпвпљна пснаженпст за прпфесипналнп 
пствариваое  (5 % младих незаппслених 
успјещнп заврщилп пбуку из странпг језика у 
мјери неппхпднпј за оихпвп занимаое и 5 % у 
пбласти пснпвне рашунарске писменпсти – 
Windows, Word, Excel и Internet) 

- прганизпвати пбуке курсева страних језика Ппщтина Спкплац 03-07/ 2014.  

03-07/ 2015. 

03-07/ 2016. 

03-07/ 2017. 

2014. 5x 1000 KM 

2015. 5x 1000 KM 

2016. 5x 1000 KM 

2017. 5x 1000 KM 

- прганизпвати пбуке за рад на рашунару Ппщтина Спкплац 09-11/ 2014. 

09-11/ 2015. 

09-11/ 2016. 

09-11/ 2017. 

2014. 4x 1000 KM 

2015  4x 1000 KM 

2016. 4x 1000 KM 

2017. 4x 1000 KМ 
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СПЦИЈАЛНА ППЛИТИКА 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ППБПЉШАН КВАЛИТЕТ ЖИВПТА СПЦИЈАЛНП ИСКЉУЧЕНИХ КАТЕГПРИЈА МЛАДИХ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.1: 

Јачати пплитику најшире схваћене спцијалне укљученпсти младих крпз прпјекте намијеоене спцијалнп искљученим и раоивим 
категпријама младих (сирпмашни и незаппслени млади, млади са ппсебним пптребама и из дисфункципналних ппрпдица, млади 
кпји припадају маоинским групама, млади женскпг ппла, млади другачије сексуалне пријентације, бплесни и на друге начине 
искључени) 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- нивп искљушенпсти је сведен на најмаоу  мпгућу 
мјеру и плакщан спцијални статус младих кпји 
спадају у спцијалнп раоиве категприје 

- пснпванп Удружеое  “Мајка и дијете” Спкплац 

- предузимаое низа услуга и активнпсти какп би 
се нивп спцијалне искљушенпсти свеп на 
најмаоу мпгућу мјеру  (пружаое  услуга и тп 
крпз здравствену защтиту, пбразпваое, 
пплитику заппщљаваоа, институципналну 
защтиту, збриоаваое дјеце и слишнп) 

Ппщтина Спкплац;  

Завпд за заппщљаваое 
Спкплац;  

Центар за спцијални рад; 

Дпм здравља;  

УГ „Ппдрщка“; 

Удружеое „Мајка  и дијете“ 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

Према 

прпјекту. 

- псниваое Удружеоа “Мајка и дијете” Спкплац Удружеое “Мајка и дијете” Дп краја 2013.гпд. 650 КМ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.2: Пбезбјеђиваое кпнтинуиране психп спцијалне ппдршке младима у пквиру Центра за спцијални рад 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- пбезбјеђена кпнтинуирана психп спцијална 
ппдрщка младима  у пквиру Центра за спцијални 
рад 

- пружаое кпнтинуиране психп спцијалне 
ппдрщке младима у пквиру Центра за 
спцијални рад 

Центар за спцијални рад Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

- 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.3: 
Прганизпванп и плански унаприједити сарадоу свих субјеката кпји се баве спцијалнпм прпблематикпм према младима 
(ппштински прган управе са пдгпварајућим службама, Центар за спцијални рад, невладине прганизације, мјесне заједнице, 
приватни сектпр и друге јавне институције) 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- усппстављени стални пблици и прптпкпли 
сарадое 

- рад на усппстављаоу сталних пблика сарадое 
свих субјеката кпји се баве спцијалнпм 
прпблематикпм према младима 

Ппщтина Спкплац; 

Центар за спцијални рад; 

НВП сектпр; мјесне заједнице 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

- 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: ППВЕЋАН КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ МЛАДИХ  

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.1: Прпмпвисати здраве стилпве живпта и ппзитивне друштвене вриједнпсти у урбаним и руралним ппдручјима ппштине 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме прпвпђеоа Трпшкпви 

- ппвећана свијест п знашају здравих стилпва 
живпта и п ппзитивним друщтвеним 
вриједнпстима у урбаним и руралним 
ппдрушјима ппщтине 

- прганизпвати едукативне пкругле стплпве и 
радипнице  п здравим стилпвима живпта и 
ппзитивним друщтвеним  вриједнпстима у 
урбаним и руралним ппдрушјима ппщтине 

Здравствене устанпве; 

НВП сектпр; 

Пснпвна и средоа щкпла; 

Средства инфпрмисаоа 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

- 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.2: 
Снажнп ппдржавати превентивне прпграме кпји имају за циљ најшире схваћену заштиту здравља младих са ппсебним акцентпм на 
спцијалнп патплпшке пблике ппнашаоа (насиље међу вршоацима, малпљетничкп преступништвп, бплести зависнпсти,  сексуалнп 
и репрпдуктивнп здравље младих) 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме прпвпђеоа Трпшкпви 

- брпј прпграма за защтиту здравља младих  је 
знатнп ппвећан у пднпсу на ранији перипд и 
превентивни прпграми су стална активнпст у 
здравственим устанпвама и щкплама 

- едукпвати младе п нашину превентивне 
здравствене защтите у здравственим устанпвама 
и щкплама 

Здравствене устанпве; 

Пснпвна и средоа щкпла; 

Средства инфпрмисаоа; 

Пплицијска станица; 

Центар за спцијални рад 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

- 

- млади су уппзнати п ппсљедицама насиља међу 
врщоацима, малпљетнишкпг преступнищтва и 
бплести зависнпсти 

- млади су на оима прилагпђен нашин 
инфпрмисани п ХИВ инфекцији и другим 
бплестима 

- прганизпвати едукативне пкругле стплпве и 
радипнице п ппследицама насилнишкпг 
ппнащаоа младих и бплести зависнпсти 

- едукација младих у щкплама, здравственим 
устанпвама и путем средстава јавнпг 
инфпрмисаоа  п пплнп пренпсивим бплестима са 
ппсебним акцентпм на ХИВ и нашинпм защтите 

OПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.3: 
Ппвећати нивп искпришћенпсти ппстпјећег прпстпра за прганизпваое рада са младима у вези са заштитпм оихпвпг здравља - 
Центар за менталнп здравље 

Жељени резултати Планиране активнпсти 
Пдгпвпрне пспбе / 

институције 
Вријеме прпвпђеоа Трпшкпви 

- Центар за менталнп здравље је кадрпвски и 
прпстпрнп пдгпварајуће  мјестп за истраживаоа 
здравствених пптреба младих, праћеоа 
тренутнпг стаоа и иницираое адекватних мјера 

- ппремаое Центра за менталнп здравље Центар за менталнп здравље Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

- 
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КУЛТУРА И ПБРАЗПВАОЕ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: МЛАДИ АКТИВНП ДППРИНПСЕ ПРПМЈЕНАМА У КУЛТУРНПМ ЖИВПТУ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 4.1: Санација и рекпнструкција прпстприја Устанпве за културу 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције Вријеме прпвпђеоа Трпшкпви 

- функципнална и савременп ппремљена 
зграда Устанпве за културу “Перп 
Кпспрић” 

- сагледаваое реалних пптреба 

- санација и рекпнструкција прпстприја 
Устанпве за културу 

Ппщтина Спкплац; 

Устанпва за културу;  

Министарствп прпсвјете и културе 
РС;  

Међунарпдне прганизације и 
други дпнатпри 

Дп краја 2015. 
гпдине 

Према прпјекту 
(предвиђенп 
Стратегијпм 
развпја ппщтине 
Спкплац 2013-
2020.) 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 4.2: Ппвећати брпј и дпступнпст културних садржаја за младе кап и инфпрмисанпст младих п садржајима из пбласти културе 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- ппвећан брпј културних садржаја 

- ппвећана прпмпција и дпступнпст 
културних садржаја 

- Млади сампсталнп прганизују излпжбе 

- ппвећана заинтереспванпст младих за 
културна дпгађаоа 

- 30 % вище пмладине укљушенп у културна 
дещаваоа на теритприји ппщтине 

- прганизпваое културних манифестација, 
кап щтп су: 

o “Светпсавске свешанпсти” 

o “Васкрщое свешанпсти” 

o “Ђурђевданске свешанпсти” 

o “Недјеља дјетета”  

- прпмпција културних манифестација 

- израда прпмптивнпг материјала 

Ппщтина Спкплац;  

Пмладинска прганизација;  

Устанпва за културу;  

Министарствп цивилних ппслпва 
БиХ;  

Министарствп ппрпдице, 
пмладине и сппрта РС;  

КУД “Луша”; 

“Инфп радип”;  

ПИЦ;  

НВП сектпр 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

Активнпсти ће 
бити финансиране 
средствима 
планираним за 
прганизације и 
удружеоа у 
пбласти 
пбразпваоа, науке 
и културе у бучету 
Ппщтине Спкплац 

Пперативни циљ 4.3: Снажније прпмпвисати и пбезбједити активнп укључиваое младих у креираое културних садржаја 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- млади директнп и равнпправнп ушествују у 
креираоу и избпру културних садржаја 

- ушещће приликпм избпра културних 
садржаја ппсредствпм Кпмисије за младе 

Кпмисија за младе Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

- 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5:  ППВЕЋАТИ КВАЛИТЕТ И МПГУЋНПСТ ПБРАЗПВАОА МЛАДИХ У ЦИЉУ ДППРИНПСА РАЗВПЈА ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 5.1: Ппбпљшани услпви рада у јавним пбразпвним устанпвама 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- ппвећан нивп ппремљенпсти и пбезбјеђена 
већа дпступнпст прпстпра у щкплским 
пбјектима 

- ствпрени услпви за реализацију ваннаставних 
активнпсти 

- идентификпвати пптребе за 
рекпнструкцијпм и мпдерним ппремаоем 
пснпвне и средое щкпле, те изврщити 
ппремаое щкплских ушипница и кабинета 

Пснпвна и Средоа щкпла; 

Ппщтина Спкплац;  

Министарствп ппрпдице, 
пмладине и сппрта РС; 

Међунарпдне прганизације и 
други дпнатпри 

Дп краја 2018. 
гпдине  

   

Према 
предрашуну 

- санација и рекпнструкција зграде и 
фискултурне сале Пснпвне щкпле 

Пснпвна щкпла;  

Ппщтина Спкплац;  

Министарствп прпсвјете и културе 
РС;  

Развпјни фпнд РС;  

Међунарпдне прганизације и 
други дпнатпри 

Дп краја 2018. 
гпдине 

Према прпјекту 
(предвиђенп 
Стратегијпм 
развпја ппщтине 
Спкплац 2013-
2020.) 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 5.2: Птвприти мпгућнпсти за нефпрмалну едукацију младих из пбласти кпје нису ппкривене фпрмалним пбразпваоем 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- пмпгућен приступ нефпрмалнпм пбразпваоу 
младих 

- ппвећане мпгућнпсти прпфесипналне 
пријентације младих 

- млади задпвпљни квалитетпм и пблицима 
нефпрмалнпг пбразпваоа 

- развити прпграме нефпрмалне едукације 
младих (репрпдуктивнп здравље, бплести 
зависнпсти, предузетнищтвп, ИТ, ушеое на 
даљину) 

- врщити курсеве страних језика и рашунара уз 
снажну ппдрщку Пмладинске прганизације 
Спкплац  

- прпмпција путем друщтвених мрежа 

Пснпвна и Средоа щкпла; 

Надлежне институције у 
зависнпсти пд пбласти и теме 
едукације; 

Пмладинска прганизација 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

Средства су већ 
планирана у 
пбласти 
Заппщљаваое 
младих 
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ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 5.3: 
Пјачати везу између шкпла и лпкалнпг тржишта рада крпз уппзнаваое младих са мпгућнпстима везаним за избпр факултета и 
средоих шкпла 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- ушеници заврщних разреда уппзнати са 
нашинпм и мпгућнпстима студираоа у БиХ и 
у регији, кап и са услпвима уписа и избпрпм 
занимаоа у средоим щкплама 

- испитати пптребе тржищта рада, пднпснп 
пптребе за пдређеним кадрпвима 

- ппсветити ппсебну пажоу прпфесипналнпј 
пријентацији ушеника у пснпвнпј и средопј 
щкпли кап пбавезан вид практишнпг 
усмјераваоа ушеника 

Пснпвна и Средоа щкпла; 

Ппщтина Спкплац;  

Кпмисија за младе; 

Завпд за заппщљаваое 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

Средства су већ 
планирана у 
пбласти 
Заппщљаваое 
младих. 

- млади уппзнати са мпгућнпстима везаним за 
избпр факултета 

- прикупљаое инфпрмација п факултетима 

- презентације у средопј щкпли 

Средоа щкпла;  

Ппщтина Спкплац; 

Кпмисија за младе; 

Завпд за заппщљаваое 

април 2014. 

април 2015. 

април 2016. 

април 2017. 

2014. 100 КМ 

2015. 100 КМ 

2016. 100 КМ 

2017. 100 КМ 

- млади мптивисани за упис на факултете, 
нарпшитп пне за кпје ппстпји већа пптреба на 
тржищту рада 

- стипендираое студената са ппсебним 
псвртпм на дефицитарна занимаоа 

Ппщтина Спкплац;  

Завпд за заппщљаваое РС;  

Виспкпщкплске устанпве 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

2013. 78.400,00 КМ 

2014-2018. 
у складу са 
бучетпм Ппщтине 



51 
 

 

 
 

СППРТ, СЛПБПДНП ВРИЈЕМЕ И ПМЛАДИНСКИ РАД 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6: ППВЕЋАНА СВИЈЕСТ МЛАДИХ П ЗНАЧАЈУ КРЕАТИВНПГ КПРИШЋЕОА СЛПБПДНПГ ВРЕМЕНА 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 6.1: 
Прганизпванп и плански едукпвати младе п значају бављеоа сппртпм, са нагласкпм на ппбпљшаоу квалитета живпта и 
квалитетнпг прпвпђеоа слпбпднпг времена 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- развијена свијест п знашају сппрта за 
здравље младих 

- пдржаваое едукација п знашају бављеоа 
сппртпм 

Пмладинска прганизација 
Спкплац; 

НВП сектпр; 

Међунарпдне прганизације и 
други дпнатпри 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

Према прпјектима 

- млади креативнп прпвпде свпје слпбпднп 
вријеме 

- пдржаваое креативних радипница 
(ликпвне и литерарне радипнице, 
щахпвске радипнице, музишке радипнице 
и сл.) 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 6.2: Ппвећати дпступнпст сппртских пбјеката и терена за младе 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- изграђен базен са свим пратећим 
садржајима 

- изградоа базена Ппщтина Спкплац;  

Министарствп ппрпдице, 
пмладине и сппрта РС 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

2.000.000,00 КМ 
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ИНФПРМИСАОЕ, МПБИЛНПСТ И ПАРТИЦИПАЦИЈА 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7: ППВЕЋАН СТЕПЕН ИНФПРМИСАНПСТИ И МПБИЛНПСТИ МЛАДИХ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 7.1: 
Птвприти Пмладински инфпрмативни центар са функцијпм средишоег инфпрмативнпг центра, интернет клуба, прпстпра за 
нефпрмалнп  пбразпваое, прпстпра за пмладинска  удружеоа, вплпнтере, забавне, културне и едукативне садржаје 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- птвпрен и функципналан 
Пмладински Инфпрмативни Центар 
(ПИЦ) 

- набавке канцеларијске ппреме и 
рашунара, усппстава прганизаципне 
структуре 

- усппстављаое сарадое са лпкалнпм 
радип станицпм и ппшетак 
емитпваоа пмладинске радип 
емисије у пквиру редпвне 
прпграмске щеме 

Ппщтина Спкплац; 

Пмладински савјет РC; 

Пмладинска прганизацијa; 

НВП сектпр;  

Инфп – Радип Спкплац; 

Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта РC;  

Међунарпдне прганизације и други дпнатпри 

Дп краја 2014. 
гпдине 

5.000 КМ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 7.2: Јачаое пмладинскпг НВП сектпра, крпз материјалну и техничку ппдршку  рада Пмладинске прганизације Спкплац 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- прганизпвана, функципнална 
Пмладинска прганизација 

- пмпгућити прпстпр за младе Ппщтина Спкплац; 

Кпмисија за младе; 

представници НВП сектпра 

Дп краја 2013. 
гпдине 

650 КМ 

- стална кпмуникација и сарадоа 
Пмладинске прганизације Спкплац и 
ппщтинских власти 

- израда критеријума за дпдјелу 
средстава, систем евалуације и 
имплементације пдабраних 
прпјеката 

Кпнтинуиранп  за 
перипд 2013-2018. 

Средства 
планирана за 
НВП у Бучету 
Ппщтине 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 7.3: Ппвећати степен инфпрмисанпсти и мпбилнпсти младих путем стицаоа дпдатних знаоа, стипендираоа, ппсредпваоа и на друге начине 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- ппвећан активизам кпд младих 

- ппвећана мпбилнпст младих 
   

- стицаое знаоа 

- стипендираое 

- инфпрмисаое 

Ппщтина Спкплац; 

Пмладинска прганизација;  

НВП сектпр; 

Инфп- Радип Спкплац; 

Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта РС 

Кпнтинуиранп за 
перипд 2013-2018. 

Предвиђенп 
другим 
бучетским 
ставкама 
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ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8: ППВЕЋАН АКТИВИЗАМ МЛАДИХ У ПБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

ППЕРАТИВНИ ЦИЉ 8.1: Ппвећати брпј младих кпји се укључују у активнпсти уређеоа живптне средине 

Жељени резултати Планиране активнпсти Пдгпвпрне пспбе / институције 
Вријеме 

прпвпђеоа 
Трпшкпви 

- изграђена свијест младих п пптреби 
уређеоа живптне средине 

- ушещће младих у защтити живптне 
средине (шищћеое и уређеое 
щкплскпг двприщта кап и уређеое 
градских ппврщина и защтите 
зелених ппврщина) 

Ппщтина Спкплац; 

Кпмунална пплиција; 

Пснпвна и средоа щкпла; 

НВП сектпр 

мај – јун 2014. 

мај – јун 2015. 

мај – јун 2016. 

мај – јун 2017. 

2014. – 2.000 КМ 

2015. – 2.000 КМ 

2016. – 2.000 КМ 

2017. – 2.000 КМ 
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5. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Мпнитпринг и евалуација тпкпм прпцеса реализације Пмладинске пплитике ппщтине 

Спкплац у пснпви има три пснпвна циља: 

1. Прпцјена успјещнпсти пствареоа циљева Пмладинске пплитике (стратещки и 

пперативни); 

2.  Праћеое ефикаснпсти спрпвпђеоа дефинисаних мјера у Пмладинскпј пплитици и 

3. Пмпгућаваое ушещћа младих у мпнитпрингу и еваулацији успјещнпсти 

реализације Пмладинске пплитике ппщтине Спкплац.   

Какп би се напријед ппменути циљеви пстварили, неппхпднп је изградити јаке капацитете 

унутар управљашких структура кпје ће се бавити имплементацијпм Пмладинске пплитике, 

какп би се пбезбједилп кпмпетентнп праћеое и прпцјена реализације циљева и мјера 

планираних пвим дпкументпм. 

Какп у склппу ппстпјеће управљашке структуре Ппщтине Спкплац ппстпји Кпмисија за 

младе требалп би у склппу пвпг тијела именпвати представнике кпји ппсједују релевантнп 

знаое и искуствп у пбласти мпнитпринга и евалуације, кпји би заједнп са Пдјељеоем за 

лпкални развпј сашиоавали тим за мпнитпринг и евалуацију. 

Пвај тим за мпнитпринг и евалуацију ће израдити мпнитпринг систем у складу с кпјим ће 

врщити адекватна мјереоа, анализе и извјещтаваое п тпку реализације циљева и мјера 

предвиђеним планпвима пп свим пбластима Пмладинске пплитике ппщтине Спкплац.  

При селекцији шланпва тима за мпнитпринг, кап щтп је тп слушај и кпд псталих 

прганизаципних структура Пмладинске пплитике ппщтине Спкплац, такпђе је вепма битнп 

пбезбиједити адекватну заступљенпст младих, жена и ппсебнп спцијалнп искљушених 

категприја младих. 
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