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ПРЕДГОВОР 

Млади људи пуни су идеја, али и енергије за оихпву реализацију – 

какп тп да се пнда шестп псећају ускраћенп за прилику да и сами 

дппринесу квалитету живпта свпје лпкалне заједнице?  

Испитивали смп, кпнсултпвали се са младима разлишитпг узраста и 

разлишитих интереспваоа, дискутпвали са старијима, и на крају 

дпщли дп једнпг закљушка – млади људи нису у дпвпљнпј мери 

инфпрмисани п тпме какп да свпје идеје пбликују и представе 

заједници, кап и да се за исте залпже и избпре. 

Механизми ппстпје, али су шестп упакпвани у скуп неразумљивих 

фраза кпје стварају дпдатни јаз између младих и лпкалне 

администрације кпја п оима треба да брине, пратећи оихпве пптребе 

и интересе. Затп смп са ппсебним пдущевљеоем реагпвали на 

инфпрмацију да је Ппщтина Језерп заинтереспвана за птвараое 

дијалпга са младима, преппзнајући знашај оихпвпг укљушиваоа у све 

прпцесе дпнпщеоа пдлука; да жели да се кпнсултује са оима, а 

ппсебнп пкп тема кпје се неппсреднп тишу самих младих, кап и да је 

спремна да заједнп са нама све те кпмпликпване фразе из живпта 

лпкалне администрације „преведе“ на језик разумљив и близак 

младим људима. 

Нащ заједнишки пут није бип нималп лак – какп се фпкусирати на 

најважније, пружити дпвпљнп инфпрмација, држати се слпва закпна и 

других аката на снази, а ппет пстати интересантан, садржајан и 

ппдстицајан за даље дјелпваое младих људи у заједници. 

Идеја нам је била да пдгпвпримп на некпликп питаоа – где живимп и 

пп кпјим правилима функципнище заједница шији смп дип; какп и 

сами мпжемп да дамп дппринпс унапређеоу живпта заједнице, 

неппсреднп или ппсреднп; каква је тренутна ситуација пп питаоу 
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ушещћа младих у управљашким структурама заједнице, истпвременп 

указујући и на разлишите примјере дпбре праксе кап пптенцијалну 

инспирацију за све кпји буду шитали пвај впдиш. 

Засигурнп и даље ппстпје питаоа на кпја крпз пву публикацију нећете 

дпбити пдгпвпр, мпжда смп их прескпшили да вас не бисмп 

„затрпали“ инфпрмацијама или смп их једнпставнп забправили, и затп 

се надамп да ћете и ту ппказати прпактиван приступ – кпнтактирати 

нас и ппказати нам какп да из ващег угла ппстанемп бпљи и 

инфпрмативнији за наредне генерације. 

Пвај впдиш тише се ващег дневнпг функципнисаоа и затп га немпјте 

бацити ппд кревет или ставити у фплдер са бескприсним 

дпкументима, већ га увек имајте негде при руци – никад се не зна 

када ће вам нека пд инфпрмација из истпг ппстати кприсна, када ћете 

и сами ппжељети да направите прпмјену властитпм пкружеоу. 

Псим щтп нуди пдгпвпре на нека пд прпцедуралних питаоа, оегпва 

улпга је да вас истпвременп мптивище и инспирище да и сами 

ппстанете „прпмјена кпју желите да видите у свијету (пкп вас)“, какп је 

ппдстицајнп кпнстатпвап Махатма Ганди.  

Дјелима пдгпвприте свима пнима кпји вас убјеђују да сте исувище 

млади да мјеоате; пдуприте се ппщтпј идеји да је немпгуће 

иницирати прпмјену и дпћи дп исте, јер – све је мпгуће; и вјерујте у 

сппствене капацитете, идеје и снагу прганизпванпг дјелпваоа. 

Ппвежите се са врщоацима и стварајте, јер сте важан дип заједнице 

шији сте шлан и снажна карика оенпг даљег напретка! 

Ващ 

Синища Ћеркета 
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I ДА КРЕНЕМО ОД ПОЧЕТКА – ШТА ЈЕ 

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

Ппјам „партиципација“/ушещће пбухвата све механизме кпји 

грађанима/кама пмпгућавају званишан кпнтакт са лпкалним властима. 

Пви механизми се крећу пд ппсредних и умјерених, пппут права на 

петицију, дп директних и јаких - кпји грађанима/кама пмпгућавају 

директнп ушещће у пдлушиваоу. 

Умјерени механизми су канали путем кпјих грађани/ке мпгу ппдићи 

свпј глас, али без ппсебнпг пбавезиваоа ппщтине. Правп на петицију 

је један пд примјера грађанима/кама пмпгућава да свпје идеје и 

прпблеме изнесу пред ппщтинпм са правпм да дпбију пдгпвпре пд 

ое. Псим пбавезе даваоа билп каквпг пдгпвпра, ппщтина нема 

никаквих даљих пбавеза у вези с ппдоетим приједлпгпм. 

Пример из праксе: Пспба мпже сама или заједнп са другим лицима 

ппдоети петицију са захтјевпм ка ппщтини да се пдређенп ппщтинскп 

земљищте искпристи за пптребе изградое јавнпг парка. Надлежнп 

ппщтинскп тијелп је дужнп да расправља п ппдоетпм захтеву и 

пбавести ппднпсипца истпг п заузетпм ставу. 

Јпщ један примјер умјеренпг инструмента ушещћа грађана/ки су јавне 

расправе. Ппщтина мпже прганизпвати такву расправу да би 

саслущала пптребе и жеље свпјих грађана/ки. Ппщтина, међутим, 

нема пбавезу да примјеоује приједлпге кпје грађани/ке дају у јавним 

расправама.  

Сви умјерени инструменти ушещћа грађана/ки не дппринпсе ушещћу у 

прпцесима дпнпщеоа пдлука, али ппказују спремнпст ппщтине да 

саслуща и пдгпвпри на пптребе станпвнищтва. 
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С друге стране, директни и јаки механизми утицаја јаснп ппказују на 

кпји нашин и грађани/ке мпгу да буду нераскидиви дип прпцеса 

дпнпщеоа пдлука, намећући сппствене интересе и пптребе кап 

припритетне, кприщћеоем сппственпг права гласа. Грађани мпгу да 

гласају п избпру пспбе на пдређену функцију, п некпм правнпм акту 

или некпм специфишнпм питаоу, те се стпга директни механизми 

утицаја крећу пд редпвнпг кприщћеоа бирашкпг права на избприма 

дп кприщћеоа инструмената пппут грађанске иницијативе, грађанскпг 

збпра или референдума. 

А где су млади у свему пвпме? 

Ушещће младих у живпту заједнице мпже да се пднпси на оихпв 

друщтвени ангажман, пплитишки активизам, активнп ушещће у 

рјещаваоу знашајних питаоа заједнице и прпцесима дпнпщеоа 

пдлука пд лпкалнпг дп наципналнпг нивпа. Ипак, млади су уверени да 

никп не жели да шује оихпвп мищљеое и ппдржи оихпве идеје, збпг 

шега је стппа ушещћа младих у живпту заједнице на изузетнп нискпм 

нивпу. Дпдатнп, велики брпј младих указује и да никада није ппзван 

да се прикљуши некпј активнпсти или ушествује у некпм прпграму.  

Насупрпт тпме, имамп ппдатак да у Бпсни и Херцегпвини дјелује 

велики брпј пмладинских удружеоа и удружеоа за младе кпја 

развијају брпјне прпграме пружајући мпгућнпст за дпдатнп 

нефпрмалнп пбразпваое, вплпнтерске праксе, размјене младих и 

путпваоа, креативне прпграме за прпвпђеое слпбпднпг времена и 

јпщ мнпгп тпга. 

Пвде дплазимп дп знашајнпг питаоа – бирају ли млади радије друге 

нашине за прпвпђеое слпбпднпг времена пд активнпг ушещћа у 

живпту заједнице, или пптенцијалнп најпрпдуктивнији дип друщтва 

уппщте није адекватнп инфпрмисан п мпгућнпстима кпје им се 

пружају у пбласти активизма и партиципације младих? 
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Тпкпм представљаоа прпјекта „Лицем у лице са лпкалнпм 

администрацијпм“ ушеницима пснпвних и средоих щкпла, примјетили 

смп да је међу млађпм пппулацијпм присутнп великп интереспваое 

за тему, кап и да су спремни за сарадоу и активираое. Ушеници су у 

највећпј мјери предлагали екплпщке акције у граду, кап и 

преуређиваое јавних ппврщина какп би се дпдатнп пбпгатили 

ппщтински садржаји у пбласти туризма, сппрта и рекреације. За мене 

пвај прпјекат представља један велики кпрак напријед, не самп у 

едукацији, већ и у ппдизаоу свјести младих јер су пни наща нада. Јакп 

ми је драгп щтп имам прилику да ушествујем у пваквпм прпјекту и да 

свпје знаое ппдјелим са псталима, али и да сама наушим нещтп нпвп. 

Дајана Гпгић, 27, врщоашка едукатпрка 

Пплазећи пд претппставке да младима недпстају квалитетне, 

садржајне и на оима разумљив начин предпчене инфпрмације, 

приступили смп изради пвпг Впдича, какп бисмп младе прпвели крпз 

рад лпкалне администрације и приближили им механизме утицаја 

на исту. 

Па да ппчнемп... 
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II ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

II.1. Јединица локалне самоуправе – шта је то и зашто је 

важно да утичем на живот у истој 

Мнпги би да мијеоају свијет и иакп тп зависи искљушивп пд ващих 

жеља, труда и уппрнпсти, ппнекад је сасвим дпвпљан ппмак да дате 

дппринпс у свпм неппсреднпм пкружеоу – згради, улици или 

ппщтини. Истинска прпмјена је мнпгп вище пд прпналаска генијалнпг 

рјещеоа за климатске прпмјене на глпбалнпм нивпу – пна је мали или 

малп већи дппринпс свакпг ппјединца да живпт у заједници буде 

квалитетнији.   

Ипак, да бисте мпгли да предлажете, мијеоате, псећате се кприсним 

шланпм заједнице, важнп је да знате какп пна функципнище. Билп да 

живите у ппщтини или граду, ппстпје јасна правила, структуре и нашин 

да се глас свакпг ппјединца шује и стпга је важнп да у најранијем 

узрасту стекнете свијест п пснпвним ппјмпвима из живпта ваще 

заједнице. 

Кпликп сте самп пута шули да се на телевизији сппмиое ппјам 

„јединица лпкалне сампуправе“? И да ли вам је бащ тада палп на 

памет да тп није нищта другп дп пзнака за мјестп у кпме живите, билп 

да је у питаоу Баоа Лука, или билп кпји други град или ппщтина 

щирпм Републике Српске. У зависнпсти пд велишине мјеста, пднпснп 

брпја станпвника правимп разлику између ппщтине и града, али је 

следећа кпнстатација заједнишка за пбе средине - ви живите у 

јединици лпкалне сампуправе, те у истпј пстварујете сва свпја права 

и испуоавате све свпје пбавезе, и за исту треба да буде везан и 

ппчетак вашег дјелпваоа.  

Разлишите мпгућнпсти утицаја на живпт заједнице ппстпје, али се 

шестп срећемп са шиоеницпм да грађани не знају дпвпљнп п оима па 
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их стпга и не кпристе. Супрптнп тези да су млади пасивни и 

незаинтереспвани, те да их не занима да и сами утишу на живпт 

заједнице, нащ је став да су у данащое вријеме млади самп пбасути 

мнпщтвпм инфпрмација из мнпщтва разлишитих извпра, збпг шега, 

парадпксалнп, шестп пстају неадекватнп инфпрмисани, 

неинфпрмисани или дплазе у ппсјед инфпрмација без икакве 

сущтинске и упптребне вриједнпсти. 

Стпга, акп желите да се ващ глас и приједлпзи шују, да будете активни 

у дјелпваоу лпкалне сампуправе, за ппшетак, важнп је да се 

инфпрмищете и разумијете щта лпкална сампуправа представља. 

Вепма је важнп ппкренути младе на прави нашин, усмјерити их на 

прави пут, указати им на праве људе кпји им мпгу ппмпћи и ппдржати 

оихпве идеје. Млади прије свега у себи мпрају прпнаћи тп щтп ће их 

/ппкренути.  

Тпкпм представљаоа прпјекта "Лицем у лице са лпкалнпм 

администрацијпм", нпвије генерације су ппказале да ипак не мпгу да 

се пкарактерищу кап незаинтереспване, већ једнпставнп свпје идеје 

нису знали какп да реализују. Оихпва питаоа су тражила прпст 

пдгпвпр – кпме се пбратити? Затп смп сада ми ту, да укажемп на 

знашај ппвезиваоа са ппщтинпм, људима кпји су спремни да их 

саслущају. Зар тп није ппента свега?  

Дражена Никплащ, 18, врщоашки едукатпр 

За ппшетак, да видимп щта каже Устав и закпн: 

Према Уставу Републике Српске, систем лпкалне сампуправе уређује 

се закпнпм, а грађани имају правп да ушествују у пбављаоу јавних 

ппслпва и да ппд једнаким услпвима буду примљени у јавну службу.  
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Према закпну1, лпкална сампуправа је правп грађана да неппсреднп и 

прекп свпјих слпбпднп и демпкратски изабраних представника 

ушествују у пствариваоу заједнишких интереса станпвника јединице 

лпкалне сампуправе, кап и правп и сппспбнпст пргана јединице 

лпкалне сампуправе да регулищу и управљају, у границама закпна, 

јавним ппслпвима кпји се налазе у оихпвпј надлежнпсти, а у интересу 

лпкалнпг станпвнищтва. 

Лпкална сампуправа пстварује се у градпвима, пднпснп ппщтинама, а 

изврщавају је пргани јединица лпкалне сампуправе и грађани у складу 

са Уставпм, закпнпм и статутпм јединице лпкалне сампуправе. 

Нарпдна скупщтина Републике Српске утврђује стратещке правце 

развпја лпкалне сампуправе. 

Када смп пвп шитали са 16, 18 или 20 гпдина, ни нама није билп бащ 

најјасније щта тп ташнп знаши, али сущтина је једнпставна – Устав и 

закпн нам пптврђује да лпкална сампуправа припада свима нама - 

грађанима. И дпдатнп нас пхрабрује да предлажемп/кандидујемп, 

бирамп/гласамп, и на тај нашин директнп утишемп на избпр свпјих 

представника у структуре кпје неппсреднп дпнпсе пдлуке. 

Не пдричите се свпјих Уставпм и закпнпм загарантпваних права јер 

сте на дан избпра устали мрзпвпљни или пада киша, тп је прва и 

најкпнкретнија прилика да извршите утицај на даљи рад лпкалне 

                                                           
1
 Закпн п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Срспке“, бр. 97/16 и 36/19). 

Такпђе, ппстпје и ппсебни Закпн п Граду Истпшнп Сарајевп („Службени гласник Републике 

Српске", бр. 25/93, 8/96, 27/96, 33/97 и 74/05), Закпн п Граду Баоа Лука („Службени гласник 

Републике Српске", брпј 6/97), Закпн п Граду Бијељина („Службени гласник Републике Српске", 

брпј 70/12), Закпн п Граду Приједпр  („Службени гласник Републике Српске", брпј 70/12), Закпн п 

Граду Дпбпј („Службени гласник Републике Српске", брпј 70/12), Закпн п Граду Требиое 

(„Службени гласник Републике Српске", брпј 70/12), Закпн п Граду Звпрник („Службени гласник 

Републике Српске", брпј 106/15), Закпн п Граду Градищка („Службени гласник Републике 

Српске", брпј 26/19). 
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сампуправе. И не забправите – самп пд нас зависи у кпјпј ће мјери 

наш глас бити заступљен, без пбзира на нивп управљачке 

структуре. Затп се пптрудите да сљедећи пут свпј глас 

искпристите, а ппсебнп акп истим мпжете да пружите ппдршку и 

некпм пд младих кандидата кпји би адекватнп представљап ваше 

интересе! 

II.2. Град/Општина као дио локалне самоуправе 

Кап щтп смп нагласили, лпкална сампуправа реализује се у 

јединицама лпкалне сампуправе, а закпн каже да су тп градпви и 

ппщтине. Пвпм приликпм фпкусираћемп се на ситуацију на нивпу 

ппщтине, будући да нам је партнер у пвпм важнпм ппдухвату увпђеоа 

младих у живпт заједнице управп једна ппщтина – Језерп. 

Да видимп щта каже закпн2: 

Теритприју Републике Српске шине ппщтине и градпви. Ппщтина је 

пснпвна теритпријална јединица лпкалне сампуправе кпја се фпрмира 

за дип насељенпг мјеста, за једнп насељенп мјестп или за вище 

насељених мјеста. Град је теритпријална јединица кпја представља 

кпхерентну гепграфску, истпријску, административну, спцијалну, 

екпнпмску цјелину са пдгпварајућим нивппм развпја. Град кпји у свпм 

саставу нема ппщтина има карактер пснпвне јединице лпкалне 

сампуправе. Република Српска је теритпријалнп прганизпвана у 8 

градпва и 56 ппщтина. Градпви у Републици Српскпј су: Баоа Лука, 

                                                           
2
 Закпнпм п теритпријалнпј прганизацији Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 69/09, 70/12, 83/14,  106/15 и 26/19) уређује се теритпријална прганизација 

Републике Српске, кап и услпви и ппступак за теритпријалну прпмјену. 
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Бијељина, Истпшнп Сарајевп, Дпбпј, Приједпр, Требиое, Звпрник и 

Градищка3. 

Град се мпже усппставити закпнпм на урбанпм ппдрушју кпје шини 

јединствену гепграфску, спцијалну, екпнпмску, истпријску и 

теритпријалну цјелину са пдгпварајућим нивппм развпја и акп: 

1) има вище пд 50.000 станпвника и 

2) у ппсљедое три гпдине на пснпву пдлуке п утврђиваоу степена 

развијенпсти јединица лпкалне сампуправе има статус развијене 

јединице лпкалне сампуправе. 

Изузетнп, ппщтина мпже стећи статус града без пбзира на брпј 

станпвника, акп је стппа заппсленпсти на ппдрушју ппщтине изнад 

републишкпг прпсјека. Теритприја за кпју се фпрмира град представља 

прирпдну гепграфску цјелину, екпнпмски ппвезан прпстпр кпји 

ппсједује изграђену кпмуникацију међу насељеним мјестима са 

сједищтем града кап гравитаципним центрпм. 

Пдредбе закпна кпје се пднпсе на ппщтину примјеоују се и на град, 

акп закпнпм није другашије пдређенп. 

Јединица лпкалне сампуправе (град/ппщтина) има све надлежнпсти 

прпписане закпнпм п лпкалнпј сампуправи, кап и друге надлежнпсти 

кпје су јпј пренесене другим закпнпм. Јединица лпкалне сампуправе 

                                                           
3
 Статус градпва регулисан је ппсебним закпнима: Закпн п Граду Истпшнп Сарајевп („Службени 

гласник Републике Српске", бр. 25/93, 8/96, 27/96, 33/97 и 74/05), Закпн п Граду Баоа Лука 

(„Службени гласник Републике Српске", брпј 6/97), Закпн п Граду Бијељина („Службени гласник 

Републике Српске", брпј 70/12), Закпн п Граду Приједпр  („Службени гласник Републике Српске", 

брпј 70/12), Закпн п Граду Дпбпј („Службени гласник Републике Српске", брпј 70/12), Закпн п 

Граду Требиое („Службени гласник Републике Српске", брпј 70/12), Закпн п Граду Звпрник 

(„Службени гласник Републике Српске", брпј 106/15), Закпн п Граду Градищка („Службени 

гласник Републике Српске", брпј 26/19). 
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има правп да се бави свим питаоима пд лпкалнпг интереса кпја нису 

искљушена из оене надлежнпсти, нити дпдијељена некпм другпм 

нивпу власти. Јединица лпкалне сампуправе пстварује свпје 

надлежнпсти у складу са Уставпм, закпнпм и статутпм. 

Ппщтина статутпм и другим ппщтим актпм ближе уређује нашин, 

услпве и пблике врщеоа права и дужнпсти из свпје надлежнпст. 

Статут је највищи правни акт ппщтине. 

Шта тп у превпду знаши? Да ће нащ задатак у наставку текста бити да 

вас уппзнамп са нашинпм функципнисаоа ппщтине, оеним прганима 

и нашинима делпваоа и дпнпщеоа пдлука, какп бисте мпгли да 

размислите где се у свему тпме крије мпгућнпст да и сами утишете на 

ппщтинске припритете. Кпрак напред биће ваще уппзнаваое са 

прганизацијпм рада ппщтине – шитајте пажљивп и фпкусирајте се на 

све щтп мпжете искпристити, кап ппјединац или дип прганизпване 

групе грађана. 

II.2.1. Органи јединице локалне самоуправе 

Пргани јединице лпкалне сампуправе су: 

1) скупщтина града у граду, а скупщтина ппщтине у ппщтини и 

2) градпнашелник, пднпснп нашелник ппщтине. 

1. Скупштина ппштине (СП) је највищи прган ппщтине кпји врщи 

пснпвне функције лпкалне власти, утврђене Уставпм, закпнпм и 

статутпм. Скупщтина је представнишки прган, прган пдлушиваоа и 

креираоа пплитике јединице лпкалне сампуправе. 

Скупщтину шине пдбпрници кпји се бирају на перипд пд шетири 

гпдине. Пдбпрник у скупщтини пстварује права и дужнпсти пдбпрника 

и пдлушује у скупщтини пд дана прихватаоа мандата пдбпрника у 

складу са избпрним прпписима. Брпј пдбпрника скупщтине утврђује 
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се статутпм јединице лпкалне сампуправе, у складу са избпрним 

прпписима. 

Скупщтина пдлушује п питаоима из свпје надлежнпсти већинпм 

гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника, псим када је другашије 

прпписанп закпнпм. Скупщтина се сматра кпнституисанпм избпрпм 

предсједника скупщтине. 

Скупщтина ппщтина има предсједник скупщтине кпји заступа и 

представља скупщтину, сазива сједнице скупщтине и оима 

предсједава. Пптпредсједник скупщтине пбавља ппслпве утврђене 

статутпм и ппслпвникпм, замјеоује предсједника скупщтине и дјелује 

у оегпвп име када је пн пдсутан или спријешен у изврщаваоу свпјих 

дужнпсти. Скупщтина има једнпг пптпредсједника, а у граду 

скупщтина мпже да има два пптпредсједника кпји нису из реда истпг 

кпнститутивнпг нарпда, пднпснп групе Псталих. 
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Нашин рада, сазиваое, утврђиваое дневнпг реда, пдлушиваое и друга 

питаоа знашајна за рад скупщтине и радних тијела уређују се 

ппслпвникпм. Сједнице скупщтине пдржавају се у секуларнпм 

амбијенту. 

Сада када смп се уппзнали са пснпвним правилима у раду скупщтине, 

да се фпкусирамп на једнп кпје је пд ппсебнпг знашаја за ваще даље 

дјелпваое – скупщтина ппщтине мпже за изврщеое свпјих задатака 

пснивати сталне и ппвремене кпмисије, пдбпре и савјете кап радна 

тијела скупщтине. Брпј шланпва сталних радних тијела утврђује се 

ппслпвникпм. 

А защтп је пвп важнп? 

 Ппстпјаое раднпг тијела кпје би се бавилп питаоима младих 
између псталпг ппказалп би јаснп ппредељеое ппщтине да се 
на адекватан нашин бави пвпм категпријпм станпвнищтва. 
Стпга је важнп да испитате да ли је и кпјим ппвпдпм ваща 
ппщтина фпрмирала раднп телп за младе, те утврдите какп 
истп функципнище, кп су оегпви шланпви, кпјим се темама 
бави, псмищљавајући најбпљу мпгућу стратегију да изврщите 
утицај на рад пвпг тијела, а све зарад унапређеоа пплпжаја 
младих у заједници. 

Радна тијела мпгу имати у мандату предлагаое стратегија 

развпја за ппсебне групе (између псталпг, младе), даваое 

мищљеоа на приједлпге прпписа и пдлука кпје дпнпси 

скупщтина ппщтине, прганизпваое јавних слущаоа п 

приједлпзима прпписа и пдлука п кпјима пдлушује скупщтина. 

 Дип ппщтина има, кап једнп пд скупщтинских радних тела, 

фпрмиран и Савјет за спрпвпђеое пмладинске пплитике. 

Испитајте да ли ваща ппщтина спада у оих! 
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2. Градпначелник у граду, пднпснп начелник ппштине у ппштини је 

изврщни прган власти јединице лпкалне сампуправе. Градпнашелник, 

пднпснп нашелник ппщтине заступа и представља јединицу лпкалне 

сампуправе. Градпнашелник, пднпснп нашелник ппщтине рукпвпди 

градскпм, пднпснп ппщтинскпм управпм и пдгпвпран је за оен рад. 

Градпнашелника, пднпснп нашелника ппщтине бирају грађани на 

ппщтим неппсредним избприма за перипд пд шетири гпдине у складу 

са избпрним прпписима. 

Да резимирамп – кп ће вас представљати, зависи искљушивп пд вас. 

Акп имате јасну свијест п ствараоу пкружеоа пп мјери младпг шпвека, 

битнп је да се у Скупщтини нађе дпвпљан брпј пспба впљних да 

младима ппмпгну на тпм путу, пспба кпје имају слуха за пптребе и 

припритете младих; 

 Имате мпгућнпст да буде активни дип избпрнпг прпцеса – 

предлажите, загпварајте за свпје кандидате, анимирајте 

врщоаке да кпристе свпје бирашкп правп. Ипак, акп и даље 

сматрате „да тп није за вас“, друга ппција је да се пп 

фпрмираоу Скупщтине инфпрмищете п свпјим 

представницима/цама, испитате мпдалитете кпмуникације са 

оима, ппкренете иницијативу за прганизпваое састанка на 

кпме бисте представили припритете и интересе младих. 

Не забправите, усппстављаое јасних канала кпмуникације је 

двпсмеран прпцес, те исти дпбрим дијелпм зависи и пд ваще 

иницијативе и уппрнпсти! 

Знате ли кп је начелник ваше ппштине? Јесте ли се уппзнали са 

припритетима оегпвпг/оенпг делпваоа? Знате ли какав пднпс има 

према припритетима и пптребама младих? Да ли сте га/је икада 

ппзвали на неки пмладински скуп или директнп уппзнали са 

активнпстима кпје реализују млади или се реализују за младе у 
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заједници? Акп је пдгпвпр на пва питаоа НЕ, знате шта вам је 

чинити у нареднпм перипду. 

Мпжда вам се сада и чини да вам све пве инфпрмације нису пд 

ппсебнпг значаја. Неке заиста и неће бити тпликп важне у вашем 

даљем дјелпваоу, али је свакакп важнп да знате разлику између 

ппштине, ппштинскпг већа или ппштинске управе какп бисте, акп 

затреба, ипак знали КОМЕ, КАКО И ЗА ШТА да се пбратите. Када је 

лпкална сампуправа у питаоу, пд вишка инфпрмација – неће вас 

бпљети глава, иакп ће вам увек при руци бити и Впдич да вас 

ппдсети, акп нештп забправите. 

3. Градска/Ппштинска управа 

Градпнашелник, пднпснп нашелник ппщтине утврђује структуру и 

унутращоу прганизацију градске, пднпснп ппщтинске управе у 

закпнпм утврђеним ппщтим границама. 

Ппслпви градске, пднпснп ппщтинске управе су: 

1) изврщаваое и спрпвпђеое прпписа скупщтине и градпнашелника, 

пднпснп нашелника ппщтине, 

2) припремаое нацрта пдлука и других аката кпје дпнпси скупщтина и 

градпнашелник, пднпснп нашелник ппщтине, 

3) изврщаваое и спрпвпђеое закпна и других прпписа и пбезбјеђеое 

врщеоа ппслпва шије је изврщеое ппвјеренп јединици лпкалне 

сампуправе и 

4) врщеое струшних и других ппслпва кпје јпј ппвјери скупщтина и 

градпнашелник, пднпснп нашелник ппщтине. 
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Прганизација рада градске, пднпснп ппщтинске управе заснива се на 

принципима екпнпмишнпсти, ефикаснпсти, дјелптвпрнпсти и јавнпсти 

рада пргана јединице лпкалне сампуправе у изврщаваоу оихпвих 

надлежнпсти. 

У градскпј, пднпснп ппщтинскпј управи прганизују се пдјељеоа и 

службе кап пснпвне прганизаципне јединице. У зависнпсти пд пбима 

и врсте ппслпва, у пдјељеоима и службама мпгу се фпрмирати 

пдсјеци кап унутращое прганизаципне јединице. Ппщтинска управа 

кпја има дп десет заппслених не мпже фпрмирати пдјељеоа и 

службе. Изузетнп, пдсјек се мпже фпрмирати кап сампстална 

прганизаципна јединица у ппщтинскпј управи кпја има дп десет 

заппслених, кап и у градскпј, пднпснп ппщтинскпј управи за пбављаое 

специфишних ппслпва. Ради ефикаснијег изврщаваоа ппслпва из 

надлежнпсти градске, пднпснп ппщтинске управе, мпгу се фпрмирати 

мјесне канцеларије у ппјединим насељеним мјестима. 

Сада када смп вам приближили структуру и рад ппштинске управе, 

испитајте кпја прганизаципна јединица у свпм ппртфплију има 

питаоа младих (најчешће је тп пдељеое за друштвене 

делатнпсти), те се дпдатнп инфпрмишите п раду те јединице и 

ппстпји ли ишта штп треба да знате у даљем дјелпваоу – да 

расписује кпнкурсе за младе, да нуди гпдишое стипендије, да 

прганизује различите међунарпдне прпјекте кпји се између псталпг 

баве и младима, и сл. 

 Наппмиоемп да ппстпји и нещтп щтп је заједнишкп за све 

пргане и службе ппщтине, а пднпси се на оихпве ппсебне 

дужнпсти према грађанима. Јединица лпкалне сампуправе 

пбезбјеђује инфпрмисаое и јавнп пбавјештаваое п 

питаоима пд значаја за живпт и рад грађана на свпм 

ппдручју. Дакле, дужни су да: 



Мпј лишни впдиш крпз лпкалну администрацију – партиципација младих за ппшетнике 

 

20 

 пбавещтавају јавнпст п раду прекп средстава јавнпг 

инфпрмисаоа и на други прикладан нашин; 

 грађанима у пствариваоу оихпвих права и пбавеза дају 

пптребне ппдатке, пбјащоеоа и пбавјещтеоа; 

 свима пмпгуће ппднпщеое притужби на свпј рад и на 

неправилан пднпс заппслених; 

 пдгпвпре у рпку пд 30 дана на ппднете притужбе, акп 

ппднпсилац притужбе захтјева пдгпвпр. 

Умјестп закључка: уппзнали сте се са нашинпм на кпји је прганизпвана 

једна ппщтина, те дпбрп размислите да ли сте дп сада у дпвпљнпј 

мјери кпристили све мпгућнпсти кпје су вам се крпз исту пружале. У 

крајоем слушају, да ли сте се уппщте уппзнали са свим тим щтп 

ппстпји, да бисте га пптенцијалнп кпристили. Верпватнп нисте, щтп не 

знаши да није прави тренутак да ппшнете – пд тпга да се кап млад, 

щкплпван кадар пријавите за неку пд птвпрених радних ппзиција у 

ппщтинскпј управи дп тпга да се уппзнате ближе са свпјим 

представницима и пренесете им истинске пптребе и припритете 

младих из ваще заједнице. Инфпрмација је мпћ, инфпрмишите се и 

кпристите ту мпћ! 

4. Ппсебне структуре за младе у пквиру ппштине – ппципне и 

преппручене фпрме 

Млади, уз себе имате и један важан закпн - Закпн п пмладинскпм 

прганизпваоу4 кпји има за циљ унапређиваое друщтвенпг пплпжаја 

младих и ствараое услпва за пствариваое пптреба и интереса у свим 

пбластима кпје су пд интереса за вас. 

                                                           
4
 („Службени гласник Републике Српске“ , бр. 98/04, 119/08 и 1/12). 
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Управп пвај закпн дефинище да пмладину и младе шине лица пд 15 дп 

наврщених 30 гпдина. Пвим закпнпм се утврђују: ппщти интерес и 

прпграми у пбласти пмладине, псниваое, удруживаое пмладинских 

прганизација, дјелатнпст, импвина и финансираое, права и пбавезе, 

струшни рад и усаврщаваое, пмладинске манифестације, 

међунарпдна пмладинска сарадоа, инфпрмисаое и тијела за развпј 

пмладинске пплитике. 

Ипак, какп би структуре пстале активне, задржале пптребну ппдрщку 

за рад или се усппставиле у пним срединама кпје их немају, важнп је 

да млади буду активни, прганизпвани и гласни. Имајте тп у виду и 

редпвнп кпристите мпгућнпсти кпје вам се крпз пве структуре пружају, 

укпликп их ваща ппщтина има. 

Навпдимп сада и кпје су тп структуре, те кпје је оихпвп предвиђенп 

ппље дјелпваоа: 

1. Пмладинске прганизације су разлишити пблици удруживаоа 

младих кпји се пснивају на разлишитим принципима кап щтп су 

теритпријални, струкпвни, интересни и слишним принципима, а ппд 

тим ппјмпм у смислу пвпг закпна ппдразумијевају се и прганизације 

за младе кпје су пснпване на пснпву Закпна п удружеоима и 

фпндацијама, а шији су прпграми, прпјекти и активнпсти у знашајнпј 

мјери усмјерени на младе или на питаоа пд знашаја за младе, псим у 

слушају удруживаоа у пмладинске савјете у кпје се мпгу удруживати 

искљушивп пмладинске прганизације. 

Пмладинске прганизације мпгу се регистрпвати у пмладински 

регистар ппд услпвпм да у свпм шланству имају најмаое двије трећине 

младих прпграмски циљеви и задаци дефинисани у статуту мпрају 

бити усмјерени углавнпм на младе и питаоа пд интереса за младе, у 

прганима управљаоа мпра имати најмаое двије трећине младих, а 

прпграми, прпјекти и активнпсти у знашајнпј мјери мпрају бити 
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усмјерени на младе или на питаоа пд знашаја за младе. Пмладинске 

прганизације мпгу се међуспбнп удруживати у слпженије пблике 

прганизпваоа, кап щтп су савези, уније и пмладински савјети. 

Ппред пмладинских прганизација, мпгу се пснивати прганизације за 

младе кпје су свпјим радпм и активнпстима усмјерене на рад са 

младима или на питаоима пд знашаја за младе. 

Пмладинска прганизација мпже да врщи самп пнај пмладински рад, 

активнпсти и дјелатнпсти кпјима се пстварују циљеви утврђени оеним 

статутпм и пдредбама закпна. Пмладински рад, активнпсти и 

дјелатнпсти пстварују се реализацијпм пмладинских манифестација, 

кап щтп су: пмладински камппви савјетпваоа, културнп- умјетнишке 

приредбе, сппртска такмишеоа и др. 

Пмладинске активнпсти представљају разлишите активнпсти у 

пбластима пмладинскпг сектпра кпје спрпвпде млади или субјекти 

пмладинске пплитике и кпје су усмјерене ка унапређиваоу пплпжаја 

младих и оихпвпм пснаживаоу за активнп ушещће у друщтву на лишну 

и друщтвену дпбрпбит, а пмладински рад представља пнај дип 

пмладинских активнпсти кпје се прганизују са младима и за младе, 

пдвија се у пквиру слпбпднпг времена младих и предузима се ради 

унапређиваоа услпва за лишни и друщтвени развпј младих и ппщте 

друщтвене кпристи у складу са оихпвим пптребама, мпгућнпстима, а 

уз оихпвп дпбрпвпљнп ушещће. 

Пмладинске прганизације се мпгу удруживати на разлишитим 

принципима (теритпријални, струкпвни, интересни и другп), у складу 

са закпнпм. Пмладинске прганизације мпгу да дјелују на теритприји 

једне или вище ппщтина, пднпснп градпва или на шитавпј теритприји 

Републике. Најмаое десет пмладинских прганизација мпгу се 

удружити у савез, (унију и сл.) кпји је прганизпван да дјелује на 

шитавпј теритприји Републике (у даљем тексту: републишке 



Мпј лишни впдиш крпз лпкалну администрацију – партиципација младих за ппшетнике 

 

23 

пмладинске прганизације). Републишке пмладинске прганизације 

пснивају Пмладински савјет Републике Српске и ушествују у оегпвпм 

раду. 

Да ли сте уппзнати са ппстпјаоем, прганизацијпм и дјелпваоем 

пмладинских прганизација у вашпј ппштини? Да ли сте члан неке 

пд пмладинских прганизација? Да ли активнп учествујете у раду 

пмладинских прганизација у јединици лпкалне сампуправе, савеза 

или Омладинскпг савјета Републике Српске? 

Да ли знате кпје су пбавезе Републике и јединице лпкалне 

сампуправе у ппгледу крераоа пмладинске пплитике? 

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

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 нивпу Републике и јединица лпкалне сампуправе. 
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Пмладинска пплитика се дпнпси на нивпу Републике и јединица 

лпкалне сампуправе на перипд пд пет гпдина.  На пснпву усвпјене 

пмладинске пплитике, Република и јединице лпкалне сампуправе 

дпнпсе акципни план прпвпђеоа пмладинске пплитике за перипд пд 

гпдину дана. Акципни план прпвпђеоа пмладинске пплитике дпнпси 

се у рпку пд 30 дана пд дана усвајаоа бучета за гпдину за кпју се 

акципни план дпнпси. 

Пмладинску пплитику Републике Српске дпнпси Нарпдна скупщтина 

Републике Српске. Акципни план прпвпђеоа Пмладинске пплитике 

Републике Српске дпнпси Влада Републике Српске на приједлпг 

Министарства у сарадои са Савјетпм за младе Републике Српске. 

Пмладинску пплитику и акципни план прпвпђеоа пмладинске 

пплитике за ппдрушје јединице лпкалне сампуправе дпнпси 

скупщтина јединице лпкалне сампуправе на приједлпг надлежнпг 

пргана јединице лпкалне сампуправе и кпмисије за младе. Пва 

пплитика мпра бити у складу са Пмладинскпм пплитикпм Републике 

Српске. 

За реализацију акципнпг плана прпвпђеоа пмладинске пплитике на 

нивпу Републике планирају се финансијска средства. За реализацију 

акципнпг плана прпвпђеоа пмладинске пплитике на нивпу јединице 

лпкалне сампуправе планирају се и издвајају средства у изнпсу не 

маоем пд изнпса средстава пбезбијеђених бучетпм на нивпу те 

јединице лпкалне сампуправе за претхпдну гпдину. 

Да ли је у вашпј лпкалнпј заједници усвпјена Омладинска пплитика, 

да ли сте учествпвали у прпцесу оенпг дпнпшеое и реализације, 

да ли сте уппзнати са изнпспм средстава за реализацију акципнпг 

плана прпвпђеоа пмладинске пплитике у вашпј ппштини? 
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2. Савјет града или ппштине имају знашајну улпгу у рјещаваоу 

прпблема младих на прпстпру за кпји се пснивају, а пснивају их 

пмладинске прганизације кпје дјелују на ппдрушју града или ппщтине. 

За пснпвнп функципнисаое савјета града или ппщтине надлежни 

прган града или ппщтине дужан је планирати и пбезбиједити 

средства. Савјет града или ппщтине делегира свпје представнике у 

струшнп-савјетпдавна и радна тјела, кпје фпрмира надлежни прган у 

циљу развпја пмладинске пплитике. Надлежнпст и нашин рада савјета 

града и ппщтине ближе се регулищу статутпм, пднпснп ппслпвникпм п 

раду. 

Јединица лпкалне сампуправе у пбласти друщтвене бриге п дјеци и 

пмладини, између псталпг, има надлежнпст да ради на ппбпљщаоу 

улпге и статуса младих на свпм ппдрушју, те у тпм смислу дпнпси и 

реализује дпкументе кпји дппринпсе ствараоу услпва за пмладинскп 

прганизпваое и бригу п пмладини. 

Савјет града или ппщтине дужан је да дппринпси: 

- прпцјени пптреба и интереса младих и псмищљаваоу и 

реализацији прпграма пмладинске пплитике града или 

ппщтине; 

- анимираоу младих за пмладински рад, активнпсти и 

дјелатнпсти; 

- ушещћу у расправама кпје се тишу младих; 

- планираоу, развпју и примјени пмладинске пплитике града 

или ппщтине; 

- заступаоу интереса и права пмладине; 

- инфпрмисанпсти младих; 

- кппрдинацији и реализацији пмладинских прпграма пд 

ппщтинскпг или градскпг интереса; 

- регипналнпј пмладинскпј сарадои и др.. 
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3. Кпмисије за младе су стална радна тијела у јединицама лпкалне 

сампуправе. У циљу ппбпљщаоа улпге и статуса младих у Републици, 

надлежни пргани Републике и јединица лпкалне сампуправе ће 

пбезбиједити услпве да млади ушествују у дпнпщеоу пдлука, 

расправама и дебатама кпје се пднпсе на оихпву прпблематику. 

Пбезбјеђиваое услпва пднпси се на пбавезу надлежних пргана 

Републике и јединица лпкалне сампуправе да фпрмирају ппсебне 

кпмисије за младе. 

На републишкпм нивпу фпрмира се скупщтинскп раднп тијелп кпје се 

бави питаоима младих, а шији је рад дефинисан Ппслпвникпм п раду 

Нарпдне скупщтине Републике Српске. Кпмисије за младе на нивпу 

јединица лпкалне сампуправе бирају се и из реда представника 

пмладинских савјета, при шему једну трећину шланпва кпмисије за 

младе шине представници пмладинских савјета.  

У јединицама лпкалне сампуправе у кпјима нису фпрмирани 

пмладински савјети, шланпви, пднпснп представници младих у 

кпмисији за младе бираће се из реда пмладинских прганизација 

путем јавнпг кпнкурса. 

Укпликп јпш нисте, распитајте се да ли је фпрмиран Омладински 

савјет или Кпмисија за младе. Инфпрмишите се п прпграмима кпје 

реализују пмладинске прганизације и пмладински савјети – шкпли 

језика/плеса/сликаоа, тренинзима за ппдизаое капацитета 

младих, лпкалним акцијама у вашем суседству. Мпжда ћете се 

изненадити када сазнате кпликп вам је садржаја заправп на 

распплагаоу, а да п тпме нисте имали ппјма. 
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III МЕХАНИЗМИ ДИРЕКТНОГ УТИЦАЈА 

ГРАЂАНА/МЛАДИХ НА РАД ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Јединица лпкалне сампуправе, у интересу лпкалнпг станпвнищтва, 

развија пдгпварајуће пблике неппсреднпг ушещћа грађана у лпкалнпј 

сампуправи кпји нису изришитп забраоени закпнпм. Пблици 

неппсреднпг ушещћа грађана у лпкалнпј сампуправи су: 

1) референдум, 

2) збпр грађана, 

3) грађанска иницијатива, 

4) мјесна заједница, 

5) сати грађана у скупщтинама и 

6) други пблици ушещћа, у складу са закпнпм. 

Исти представљају пснпвне инструменте директне демпкратије и 

неппсреднпг ушещћа грађана у фпрмулисаоу јавних пплитика и 

дпнпщеоу пдлука. Пблици неппсредне сампуправе уређују се 

закпнпм и статутпм. 

Ппстпји и низ механизама за ппсреднп учешће у раду лпкалне 

сампуправе, крпз редпвне кпнсултације, учешће у јавним 

расправама, реализацију тематских прпјеката и брпјне друге, п 

чему ће бити више ријечи у наставку текста, накпн штп 

анализирамп шта нам све дпнпсе мпгућнпсти неппсреднпг учешћа. 
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III.1. Референдум 

Грађани се изјащоавају на референдуму у складу са закпнпм и 

статутпм јединице лпкалне сампуправе. Ппщтински референдум 

мпже се расписати ради претхпднпг изјащоаваоа грађана п 

питаоима из надлежнпсти ппщтине, пднпснп града, утврђених 

закпнпм и статутпм ппщтине, пднпснп града.  

Ппщтински референдум спрпвпди се на нашин и пп ппступку 

утврђеним закпнпм и статутпм ппщтине, пднпснп града. Правп 

изјащоаваоа на референдуму имају грађани кпји у складу са уставпм 

и закпнпм имају бирашкп правп. 

Средства за спрпвпђеое ппщтинскпг референдума пбезбјеђују се у 

бучету ппщтине, пднпснп града а на радое, акте, ппднеске и пстале 

списе у вези са спрпвпђеоем референдума и пствариваоем 

грађанске иницијативе не плаћају се таксе. 

Приједлпг за расписиваое ппщтинскпг референдума мпгу ппднијети 

једна трећина пдбпрника, нашелник, пднпснп градпнашелник, најмаое 

10% бираша уписаних у бирашки списак ппщтине, пднпснп града или 

3.000 бираша акп је у бирашки списак ппщтине, пднпснп града уписанп 

вище пд 30.000 бираша. 

Скупщтина ппщтине, пднпснп града пдлуку п расписиваоу ппщтинскпг 

референдума дпнпси већинпм гласпва укупнпг брпја пдбпрника. 

Пд дана ступаоа на снагу пдлуке п расписиваоу референдума дп 

дана спрпвпђеоа референдума не мпже прптећи маое пд 30 дана ни 

вище пд щест мјесеци. Пдлука п расписиваоу референдума садржи 

нарпшитп: назнашеое теритприје за кпју се референдум расписује, 

питаое или питаоа п кпјима се грађани изјащоавају и вријеме 

спрпвпђеоа референдума. Пдлука п расписиваоу референдума 
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пбјављује се на нашин на кпји се пбјављују акти пргана кпји је 

расписап референдум. 

Ппщтински референдум спрпвпде кпмисија за спрпвпђеое 

ппщтинскпг референдума и гласашки пдбпри. Кпмисију за спрпвпђеое 

ппщтинскпг референдума именује скупщтина ппщтине, пднпснп града 

најкасније у рпку пд десет дана пд дана ступаоа на снагу пдлуке п 

расписиваоу референдума. 

Кпмисија за спрпвпђеое ппщтинскпг референдума: дпнпси ппслпвник 

п свпм раду, стара се п закпнитпм спрпвпђеоу ппщтинскпг 

референдума, стара се п пбезбјеђиваоу материјала за гласаое и 

прпписује пбрасце за спрпвпђеое ппщтинскпг референдума, врщи 

кпнтрплу щтампаоа гласашких листића и ппступка дпстављаоа 

гласашких листића гласашким пдбприма, пдређује гласашка мјеста, 

именује гласашке пдбпре и стара се п правилнпсти оихпвпг рада, 

пбјављује прве незванишне резултате ппщтинскпг референдума 

најкасније у рпку пд 24 шаса пд затвараоа гласашких мјеста, утврђује 

резултате ппщтинскпг референдума, ппднпси извјещтај скупщтини 

ппщтине, пднпснп града п резултатима гласаоа на ппщтинскпм 

референдуму, јавнп пбјављује резултате ппщтинскпг референдума за 

свакп гласашкп мјестп у ппщтини, пднпснп граду и врщи друге ппслпве 

утврђене пвим закпнпм. 

Референдум је пунпважан акп је на оему гласала натпплпвишна 

већина грађана кпји имају бирашкп правп и кпји су уписани у бирашки 

списак. Референдумскп питаое дпбилп је ппдрщку грађана акп се за 

оега изјаснила натпплпвишна већина грађана кпја је гласала на 

референдуму. 

Акп су се грађани референдумпм претхпднп изјаснили п пдређенпм 

питаоу, надлежни прган ће дпнијети пдгпварајући акт у рпку пд щест 
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мјесеци пд дана пдржаваоа референдума у складу са Уставпм и 

закпнпм.  

П истпм референдумскпм питаоу, без пбзира на резултат 

изјащоаваоа грађана на референдуму, грађани се не мпгу ппнпвп 

изјащоавати референдумпм у рпку краћем пд щест мјесеци пд дана 

пдржанпг референдума. 

Примјер: Скупщтина ппщтине дпнпси пдлуку у кпјпј се навпди да се 

тпкпм недеље све радое мпрају затвприти најкасније дп 18 шаспва, 

субптпм дп 12 шаспва, без птвараоа недељпм. Удружеое власника 

радои (или, укпликп таквп удружеое не ппстпји, једнпставнп - 

власници радои) није задпвпљнп пвпм пдлукпм и верује да би мпглп 

убједити већину грађана да такву пдлуку пдбију.  

У тпм слушају, удружеое или група власника улази у ппступак 

прикупљаоа пптписа за референдум. Акп је прикупљенп дпвпљнп 

пптписа, грађани пдлушују да ли ће прихватати или пдбити пдлуку 

скупщтине ппщтине гласаоем. Пва пдлука грађана је пбавезујућа за 

ппщтину и кпнашна је. 

III.2. Збор грађана 

Грађани на збпру грађана мпгу расправљати и давати приједлпге п 

свим питаоима из дјелпкруга сампсталних ппслпва ппщтине, 

иницирати и предлагати нашине рјещаваоа пдређених питаоа и 

дпнпщеое аката из дјелпкруга Скупщтине. Збпр грађана се пдржава 

за ппдрушје мјесне заједнице. 

Збпр грађана мпже сазвати градпнашелник, пднпснп нашелник 

ппщтине, предсједник скупщтине, предсједник савјета мјесне 

заједнице.  
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Сазиваое и нашин рада збпра грађана регулище се ппсебнпм пдлукпм 

скупщтине. Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је да сазпве 

збпр грађана на писмени захтјев најмаое 5% бираша кпји имају 

пребивалищте на ппдрушју мјесне заједнице за кпју се збпр грађана 

сазива. Закљушци дпнесени на збпру грађана, дпстављају се прганима 

ппщтине и институцијама на кпје се пднпсе, а надлежни пргани су 

дужни размптрити закљушке и п свпм ставу, пднпснп п предузетим 

мјерама пбавијестити збпр грађана. 

III.3. Грађанска иницијатива 

Грађани имају правп да ппкрену иницијативу кпја ће се пднпсити на 

билп кпји акт или сегмент дјелпваоа ппщтине. Грађани путем 

грађанске иницијативе предлажу скупщтини ппщтине дпнпщеое акта 

кпјим ће се регулисати пдређенп питаое из оихпвпг дјелпкруга рада, 

измјенити статут или неки други акт и/или расписати референдум у 

складу са закпнпм и статутпм. 

Грађани јединице лпкалне сампуправе ппкрећу иницијативу за: 

1) дпнпщеое или измјену статута, 

2) дпнпщеое или измјену акта кпјим се уређује пдређенп питаое из 

сампсталнпг дјелпкруга и 

3) расписиваое референдума. 

Према наведенпј пдредби прпизилази да референдум мпже бити и 

исхпд грађанске иницијативе у слушају да пргани ппщтине пдбију 

приједлпг грађанске иницијативе (тада се исти ставља на гласаое и п 

оему пдлушују сами грађани). Да резимирамп, и у слушају да вам 

грађанска иницијатива буде пдбијена, имате јпщ једну мпгућнпст за 

дјелпваое – референдум на бази исте! 
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Скупщтина је дужна да у рпку пд 60 дана пд дана пријема иницијативе 

пбави расправу и грађанима дпстави пбразлпжен пдгпвпр. 

Скупщтина ппщтине дужна је да размптри грађанску иницијативу кпју 

је пптписпм ппдржалп најмаое 5% бираша уписаних у бирашки списак 

у складу са закпнпм. Иницијатива грађана се ппднпси у писанпм 

пблику, мпра бити пбразлпжена, те садржавати пптписе грађана. 

Примјер: Мнпги грађани у љетоим вешерима узнемирени су гласнпм 

музикпм из кафића. Ппщтина не предузима никакве мјере за 

рещаваое прпблема. Незадпвпљни грађани пдлушују да ппкрену 

грађанску иницијативу и фпрмулищу иницијативни приједлпг, према 

кпјем на јавним местима музика мпра бити пкпншана дп 23 шаса. У 

слушају да се прикупи дпвпљан брпј пптписа, скупщтина ппщтине 

дужна је да гласа п изнијетпм приједлпгу. Акп скупщтина ппщтине 

пдбије приједлпг, пнда се прганизује гласаое грађана. Укпликп се 

усвпји приједлпг грађана на пвпм гласаоу, та пдлука је пбавезујућа за 

ппщтину. 

Млади, кпристите пвп правп, али прије тпга испитајте кпји је брпј 

лица уписан у бирачки списак у вашпј ппштини, јер пд тпга зависи 

кпликп ће вам укупнп пптписа бити пптребнп за иницијативу. Да 

бисте је мпгли ппдоети, пптребнп је да скупите минимум 5% 

пптписа пд укупнпг брпја уписаних у бирачки списак! 
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IV МЈЕСНА САМОУПРАВА – МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Пптребе станпвнищтва мпгу се системски и прганизпванп 

задпвпљавати и на маоим теритпријалним јединицама – јесте ли 

шули, на примјер, за мјесну заједницу? 

Ппдрушје јединице лпкалне сампуправе дијели се на мјесне заједнице 

акп је тп заснпванп на прпстпрним, истпријским, привредним или 

културним разлпзима и акп је тп у интересу станпвника јединице 

лпкалне сампуправе.  

Иницијативу за псниваое мјесне заједнице мпгу ппднијети најмаое 

10% грађана кпји имају пребивалищте на ппдрушју насељенпг мјеста, 

пднпснп насељених мјеста за кпја се предлаже псниваое нпве мјесне 

заједнице, или најмаое 1/3 пдбпрника скупщтине, или 

градпнашелник, пднпснп нашелник ппщтине. 

Мјесна заједница пснива се за дип насељенпг мјеста, пднпснп за 

ппдрушје једнпг или вище међуспбнп ппвезаних насељених мјеста. 

Мјесна заједница пснива се пдлукпм скупщтине кпјпм се  утврђују : 

назив, ппдрушје, ппслпви кпје врщи мјесна заједница и друга питаоа 

пд знашаја за рад мјесне заједнице. Мјесна заједница нема свпјствп 

правнпг лица. 

Мјесна заједница има савјет мјесне заједнице. Савјет има 

предсједника, кпга бирају шланпви савјета натпплпвишнпм већинпм 

гласпва пд укупнпг брпја шланпва. Мандат шланпва савјета траје 

шетири гпдине. Предсједник и шланпви савјета мпгу бити разријещени 

дужнпсти и прије истека мандата у складу са пдредбама статута 

јединице лпкалне сампуправе. 

У мјеснпј заједници свпје пптребе и интересе грађани задпвпљавају и 

пстварују: 
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1) ппкретаоем иницијатива и ушещћем у јавнпј расправи приликпм 

припреме и дпнпщеоа дпкумената прпстпрнпг уређеоа јединице 

лпкалне сампуправе за ппдрушје мјесне заједнице, 

2) ппкретаоем иницијатива, даваоем мищљеоа и ушещћем у 

изградои кпмуналних пбјеката и пбјеката у ппщтпј упптреби, 

3) ппкретаоем иницијативе и ушещћем у јавним расправама п 

активнпстима кпје су у вези са развпјем привреде и друщтвених 

дјелатнпсти, 

4) прикупљаоем и дпстављаоем прганима јединице лпкалне 

сампуправе, јавним предузећима и устанпвама представки и 

притужби на оихпв рад, кап и иницијатива и приједлпга грађана за 

рјещаваое питаоа пд оихпвпг заједнишкпг интереса, 

5) ушещћем у пбезбјеђиваоу прпстпрних, финансијских и 

прганизаципних услпва за сппрт и рекреацију, 

6) прганизпваоем разних пблика хуманитарне ппмпћи на свпм 

ппдрушју, 

7) защтитпм пд елементарних неппгпда и прганизпваоем, 

птклаоаоем или ублажаваоем ппсљедица пд елементарних 

неппгпда, 

8) сарадопм са удружеоима грађана п питаоима кпја су пд интереса 

за грађане мјесне заједнице и 

9) пбављаоем ппслпва кпје им ппвјере пргани јединице лпкалне 

сампуправе. 

Надзпр над радпм савјета врщи прганизаципна јединица градске, 

пднпснп ппщтинске управе кпја пбавља ппслпве ппщте управе. 
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Статутпм се прпписују прганизација, нашин рада и финансираое 

мјесне заједнице. Јединица лпкалне сампуправе бучетпм утврђује 

ппсебна средства за финансираое мјесне заједнице. Средства за 

пптребе мјесних заједница мпгу се пбезбјеђивати и из средстава 

сампдппринпса, дпнација, ппклпна и лишнпг ушещћа грађана мјесне 

заједнице. Регистар мјесних заједница впди градска, пднпснп 

ппщтинска управа у складу са правилникпм кпји дпнпси 

министар.Административне и струшне ппслпве за мјесне заједнице 

пбавља градска, пднпснп ппщтинска управа. Градска, пднпснп 

ппщтинска управа пбезбјеђује кппрдинацију рада мјесних заједница. 

И заштп је пвп сада вама важнп?  

Да ли је на ппдручју на кпме живите пснпвана мјесна заједница? Акп 

јесте, пнда је уппзнаваое са оеним радпм и кпришћеое механизама 

утицаја најнеппсреднији начин учешћа у живпту заједнице и 

најдиректније вам пмпгућава да се бавите свпјпм зградпм, улицпм, 

квартпм. Распитајте се, испитајте какп и сами мпжете да 

присуствујете састанцима или будете дип мјесних акција – не 

сматрајте тп губљеоем времена, већ приликпм да пбликујете свпје 

пкружеое! Имајте у виду да је све урађенп (паркпви, игралишта, 

манифестације итд.) билп НЕЧИЈИ приједлпг, изнијет, пбразлпжен и 

усвпјен пд стране других – заштп пнда тај НЕКО не бисте били баш 

ви? 
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V ЗАСТУПЉЕНОСТ МЛАДИХ У УПРАВЉАЧКИМ 

СТРУКТУРАМА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ – ТЕОРИЈА НАСУПРОТ ПРАКСЕ 

Дп сад смп дакле наушили да ппстпје разлишити нашини да млади 

утишу на живпт заједнице (крпз избпре и механизме за неппсреднп 

ушещће у раду пргана), па и да се нађу у управљашким структурама 

(најпре крпз избпре), те је вријеме да видимп какп се пви мпдалитети 

ушещћа кпристе у пракси. Псврнућемп се у пвпм тренутку на ушещће 

младих у прпцесима дпнпщеоа пдлука крпз управљашке структуре. 

Слабп ушещће младих у избпрнпм прпцесу, какп крпз кандидпваое за 

разлишите ппзиције, такп и крпз кприщћеое бирашкпг права, 

резултиралп је између псталпг и тиме да младих нема или је оихпвп 

ушещће на нивпу статистишке грещке у управљашким структурама у 

нащпј земљи.  

Међутим, тп и даље не знаши да млади немају мпгућнпст да ушествују 

у управљаоу крпз разлишите структуре на наципналнпм или лпкалнпм 

нивпу, самп знаши да млади треба бпље да се инфпрмищу, ппвежу и 

прганизпванп дјелују у заступаоу сппствених интереса! 

V.1. Заступљеност младих у управљачким структурама – 

статистички приказ 

Према ппсљедопј прпцјени брпја станпвника у Републици Српскпј, 

младих узраста пд 15 дп 30 гпдина има 212 931. Тп је дакле скпрп 18%  

пд укупнпг станпвнищтва. 

Ипак, у актуелнпм сазиву Нарпдне скупщтине Републике Српске самп 

су два ппсланика/це млађа пд 30 гпдина.  
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Дпдатнп, тренутнп у Влади Републике Српске ниједан министар/ка не 

спада у категприју младих, а пвај тренд актуелан је ппследоих гпдина, 

уз евентуална маоа пдступаоа. 

У пквиру највищих функција у јединицама лпкалне сампуправе, у 

категприју младих спада самп један градпнашелник – у питаоу је град 

Баоа Лука, дпк ниједан/на нашелник/ца ппщтине у Републици Српскпј 

није у категприји младих. 

Удип младих у укупнпм брпју станпвника и у управљачким 

структурама у апсплутнпј је диспрпппрцији. Млади, сматрате ли 

да треба предузети нештп пп тпм питаоу? Ангажујте се, 

ппвежите, дјелујте! 
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VI МОГУЋНОСТИ ПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА 

ГРАЂАНА/МЛАДИХ У РАДУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Млади, сазнали сте на кпји нашин мпжете да ушествујете директнп у 

раду лпкалне сампуправе – крпз избпре и механизме неппсреднпг 

утицаја грађана. 

Сазнали сте и да пве мпгућнпсти не кпристите у дпвпљнпј мери, али 

прије негп щтп ушините нещтп пп тпм питаоу, важнп је знати и 

сљедеће – да шак и акп не сједите у прганима кпји дпнпсе пдлуке, ви 

на исте мпжете да утишете и ппсреднп, крпз низ других дпступних 

мпгућнпсти. Да ли бисте сада знали да наведете неке пд оих? 

1. Јавна расправа – Укпликп жели да шује мищљеое и приједлпге 

грађана, за ппщтину је најбпљи нашин да прганизује јавну расправу. 

Јавна расправа се спрпвпди п нацртима статута, бучета, плану развпја 

ппщтине, прпстпрнпм плану, урбанистишким и регулаципним 

планпвима и другим актима кпје надлежни прган скупщтине упути на 

јавну расправу. Детаљније пдредбе п прпвпђеоу јавне расправе 

уређују се ппслпвникпм и ппсебнпм пдлукпм или закљушкпм 

Скупщтине. 

Једнп пд најзнашајнијих питаоа за кпје се спрпвпди јавна расправа је 

свакакп бучет, кпјим се дефинище рад ппщтине у нареднпј гпдини. 

Расправе у вези са бучетпм везују се за ппследои квартал текуће 

гпдине, и тада и ви мпжете да утишете на расппдјелу или 

прерасппдјелу нпвца унутар ваще ппщтине. 

2. Јавни кпнкурси на теме дефинисане кап припритетне за рад 

ппштине - Распитајте се да ли је и кпје кпнкурсе ваща ппщтина 



Мпј лишни впдиш крпз лпкалну администрацију – партиципација младих за ппшетнике 

 

39 

расписала, јер се неки пд оих мпгу пднпсити и на саме младе или 

теме пд знашаја за младе. Јавни кпнкурси се пбишнп расписују у првпм 

кварталу, када бучет ппстане пперативан (изузеци ппстпје, па пратите 

редпвнп сајт сппствене ппщтине).  

Ппента кпнкурса је ушещће грађана (крпз фпрмалне и нефпрмалне 

структуре) у реализацији прпјеката кпји дппринпсе унапређеоу стаоа 

у пдређеним пбластима (култура, пмладина и сппрт, спцијална 

питаоа, и сл). Грађани сами кандидују прпјектне идеје према јаснп 

дефинисаним смерницама и параметрима (у ппгледу тематских 

припритета, дужине трајаоа прпјекта, бучета), а пцеоују их унапријед 

фпрмиране кпмисије какп би се најбпље рангиранима пптпм 

дпдјелила средства за оихпву реализацију. Пвп је знашајан нашин да и 

грађани свпјим активнпстима дппринесу пствареоу интереса ппщтине 

у кпјпј живе. 

Млади, размишљајте шта је тп стварнп важнп за вашу заједницу, 

упутите се у припрему прпјектних идеја и стварајте! Мпжда ће 

баш ваша идеја бити ппдржана и утицати на унапређеое стаоа у 

заједници! 

3. Петиције, представке, приједлпзи и притужбе – Уставпм Републике 

Српске, дефинисанп је да грађани имају правп да јавнп изнпсе 

мищљеое п раду државних и других пргана и прганизација, да им 

ппднпсе представке, петиције и приједлпге и да на оих дпбију 

пдгпвпр. Никп не мпже бити ппзван на пдгпвпрнпст нити трпјети друге 

щтетне ппследице збпг јавнп израженпг мищљеоа п раду државних 

пргана или ставпва изнесених у представци, петицији и приједлпгу, 

псим акп је тиме ушинип кривишнп дјелп.  

Сваки грађанин, удружеое грађана или другп правнп лице има правп 

да упућује прганима ппщтине представке и притужбе, да даје 

иницијативе и приједлпге за рјещаваое пдређених питаоа из 
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оихпвпг дјелпкруга, а ти пргани су дужни да у рпку пд 30 дана пд дана 

ппднпщеоа представке, притужбе или приједлпга дају пдгпвпр 

ппднпсипцима. 

Фпрма петиције није пдређена закпнпм и требалп би да садржи самп 

некпликп пснпвих елемената: 1) назив пргана кпме се петиција 

упућује; 2) уставни пснпв за ппднпщеое петиције са захтјевпмда се на 

петицију пдгпвпри; 3) јаснп фпрмулисан захтјев ппднпсилаца; 4) 

пбјащоеое захтева приједлпга и ппднпсилаца представке, акп је 

пптребнп; 5) име и презиме пптписника, оихпв пптпис и адресу 

станпваоа (сваки други ппдатак не би бип неппхпдан); 6) акп се пд 

пргана јавне власти тражи да пдгпвпри на петицију, треба јаснп 

назнашити пвај захтјев; 7) име и презиме, пптпис, адресу и 

јединствени матишни брпј лица кпје је ппкренулп петицију – 

заступника других пптписника ппвпдпм кпнкретнпг захтјева. 

Петиције се мпгу пднпсити на разлишита питаоа и припритете – 

желимп пбнпву игралищта, увпђеое дпдатних садржаја у културни 

живпт заједнице, дпдатне услуге у дпму здравља, фпрмираое 

пмладинскпг клуба, дпдатне спцијалне ппгпднпсти за угрпжене 

категприје станпвнищтва, рекпнструкцију пщтећенпг дијела пута кпји 

прплази крпз насеље, ппправку улишнпг псветљеоа кпје стпји 

пщтећенп мјесецима, набављаое нпвих коига за ппщтинску 

библиптеку? Све пвп мпгу бити питаоа за петицију – размислите и 

прганизујте се акп закљушите да вам је нещтп ппсебнп важнп за бпљи 

живпт заједнице. 

4. Панели грађана и сати грађана у Скупштини 

Скупщтина ппщтине мпже пдлушити да материјале п ппјединим 

питаоима из свпга рада дпстави најстаријим (пп гпдинама) грађанима 

насељених мијеста ппщтине ради даваоа оихпвих мищљеоа, 

примједби и приједлпга (панели грађана) На ппшетку сваке сједнице 
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Скупщтине ппщтине пдваја се 30 минута за грађане, акп има 

заинтереспваних. У пвпм времену грађани изнпсе прпблеме и 

ппстављају питаоа функципнерима ппщтине и пдбпрницима. 

Сви пви пблици уређени су закпнпм, акп вас интересују, 

инфпрмишите се п оима! 
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VII НЕКОЛИКО САВЈЕТА ЗА КРАЈ… 

Схватили сте да желите и мпжете да активнп ушествујете у живпту 

заједнице, щта даље? 

Мпжете дјелпвати кап ппјединац, пслаоајући се на сппствене идеје и 

капацитете, али се мпжете придружити и већ ппстпјећим 

прганизацијама шији се циљеви ппклапају са ващим. 

Ипак, удружеоа грађана се управп и фпрмирају да не бисте све 

мпрали сами. Наще закпнпдавствп каже да су вам за удружеое 

пптребна најмаое три псниваша, физишка или правна лица. Удружеое 

стише свпјствп правнпг лица уписпм у регистар кпга впди пснпвни суд 

у сједищту пкружнпг суда на шијем ппдрушју удружеое или фпндација 

има свпје сједищте. Јединствени регистар удружеоа и фпндација 

впди Министарствп управе и лпкалне сампуправе Републике Српске. 

Суд кпд кпга је изврщена регистрација удружеоа дужан је пп 

службенпј дужнпсти п тпме пбавјестити и прган кпји впди јединствени 

регистар. 

 Имајте у виду пве технишке инфпрмације, али се прије свега впдите 

идејпм да удружеое треба да се фпрмира пд стране људи кпји дијеле 

визију, циљеве и сагласни су пкп даљег плана дјелпваоа. 

Мпжда вам је ближа идеја п пплитишкпм дјелпваоу? И ту ппстпје 

разлишите мпгућнпсти!  

Мпжете се ушланити у неку пд ппстпјећих странака или ппкренути 

иницијативу за фпрмираое нпве, уз сазнаое да је у Републици 

Српскпј за псниваое странке пптребнп најмаое 500 пунпљетних 

грађана, држављана Републике Српске. С друге стране, акп вам тп 

није блиска ппција, пплитишки мпжете дјелпвати и крпз групу грађана 
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пкупљену пкп јединственпг прпграма и заједнишких вриједнпсти и 

принципа. Такпђе, мпжете бити и независни кандидат. 

Сада знате пдакле да кренете. У свакпм случају, ппчев пд ваше 

ппштине дп републичкпг нивпа, на распплагаоу су вам 

институципнални механизми за учешће у друштвенпм и 

пплитичкпм живпту заједнице. На вама је да се уппзнате са истима 

и да стекнете навику да их кпристите. 

Размислите и ппкрените се! 
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VIII РЕФЕРЕНЦЕ И КОРИСНИ ЛИНКОВИ 

 Устав Републике Српске 

 Закпн п теритпријалнпј прганизацији Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 69/09, 70/12, 83/14, 106/15 и 26/19) 

 Закпн п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 

 Закпн п пмладинскпм прганизпваоу („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) 

 Закпн п референдуму и грађанскпј иницијативи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 42/10 и 46/10) 

 Закпн п Граду Истпшнп Сарајевп („Службени гласник Републике 

Српске", бр. 25/93, 8/96, 27/96, 33/97 и 74/05) 

 Закпн п Граду Баоа Лука („Службени гласник Републике Српске", 

брпј 6/97) 

 Закпн п Граду Бијељина („Службени гласник Републике Српске", 

брпј 70/12) 

 Закпн п Граду Приједпр  („Службени гласник Републике Српске", 

брпј 70/12) 

 Закпн п Граду Дпбпј („Службени гласник Републике Српске", брпј 

70/12) 

 Закпн п Граду Требиое („Службени гласник Републике Српске", брпј 

70/12) 
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 Закпн п Граду Звпрник („Службени гласник Републике Српске", брпј 

106/15) 

 Закпн п Граду Градищка („Службени гласник Републике Српске", 

брпј 26/19) 

 Нарпдна скупщтина Републике Српске 

https://www.narodnaskupstinars.net/  

 Министарствп управе и лпкалне сампуправе 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/ 

 Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/ 

 Пмладински савјет Републике Српске 

http://www.omladinskisavjet.org/  

https://www.narodnaskupstinars.net/
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/
http://www.omladinskisavjet.org/
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IX ВОДИЧ КАО ЗНАЧАЈАН ДИО ПРОЈЕКТА „ЛИЦЕМ 

У ЛИЦЕ СА ЛОКАЛНОМ АДМИНИСТРАЦИЈОМ“ 

Прпјекат „Лицем у лице са лпкалнпм администрацијпм“ реализпван је 

у перипду нпвембар 2020 – фебруар 2021. у партнерству Синдикалнп 

едукативнпг центра и Ппщтине Језерп, уз ппдрщку Фпндације Центар 

за демпкратију крпз Фпнд за младе „И нащ глас треба да се шује“ у 

пквиру ЕУ прпјекта „Млади Балкана за Еврппу“. 

Имап је за циљ да младима из ппщтине Језерп приближи свакпдневнп 

функципнисаое лпкалне администрације и нашине на кпје мпгу да 

сарађују са истпм какп би ппстали активни грађани заједнице. Тпкпм 

пвпг прпјекта млади су ушили п механизмима утицаја на прпцесе у 

заједници, али и п тпме какп да свпје интересе и припритете ппставе 

на лпкалну агенду зарад активнијег ушещћа младих у друщтвеним 

прпцесима пд знашаја. 

Прпјекат је настпјап да инфпрмище, пснажи и ппдигне свијест младих 

у ппщтини Језерп п раду лпкалне администрације крпз: 

 Уппзнаваое младих са нашинима функципнисаоа лпкалне 

администрације какп би им се приближили механизми утицаја 

на исту; 

 Утицај на лпкалну администрацију крпз директну 

кпмуникацију са представницима лпкалне администрације; 

 Иницираое усппстављаоа јасних и редпвних канала 

кпмуникације између младих и лпкалне администрације. 

Спрпвпдили смп га впђени идејпм да ће инфпрмисани и укљушени 

млади са већим ентузијазмпм приступити разлишитим активнпстима 

кпје се пднпсе на даљи развпј средине у кпјпј живе. 

У сампм прпцесу, реализпванп је следеће: 
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 Тренинг за 16 будућих врщоашких едукатпра уз рад са 

међунарпднп признатим тренерима на теме активизма 

младих и ушещћа младих у друщтвеним прпцесима пд знашаја; 

 Лпкалне инфпрмативне активнпсти за младе на теритприји 

ппщтине Језерп, какп уживп, такп и у пнлајн фпрмату; 

 Лпкална кампаоа “Лицем у лице са лпкалнпм 

администрацијпм“; 

 Дпдатни тренинг за младе пплазнике на тему пснпва 

пбликпваоа прпјектне идеје и управљаоа прпјектним 

циклуспм; 

 Кпнсултативни састанак са младима усмјерен на усклађиваое 

материјала за израду брпщуре на прпјекту; 

 Брпщура за младе “Мпј лишни впдиш крпз лпкалну 

администрацију – активизам младих за ппшетнике”; 

 Финална кпнференција “Правп на ушещће у живпту заједнице 

кап мпје пснпвнп људскп правп”. 

Накпн низа закључака и преппрука дп кпјих ћемп дпћи тпкпм 

финалне кпнференције, са ппнпспм најављујемп – настављамп 

ширећи активнпсти за младе у Језеру, али и ширећи прпцес на 

суседне ппштине кпје су ппказале спремнпст да и саме птвпре свпја 

врата за активније учешће младих људи у прпцесима заједнице! 

Драги млади, ппнпсни смп на све вас и са задпвпљствпм дјелимп пвај 

Впдич кап један пд најбпљих резултата заједничкпг рада, јер сте 

оегпви аутпри и сви ви! 
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