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ЛОКАЛНА ВОЛОНТЕРСКА ПОЛИТИКА 
ОПШТИНА ЛАКТАШИ 

 
 

 
 

 УВОД 

 

Опште информације о волонтирању 

 

Волонтирање, као добровољан вид пружања помоћи другоме, а без личне користи у виду 

новчане надокнаде, већ дуго постоји међу људима. Оно по чему се разликује волонтирање, 

некада и сад, је начин на који се заједница и представници власти односе према њему у смислу 

његовог препознавања, подстицања и вредновања.  

 

Постоје различите дефиниције волонтирања, а у смислу законске регулативе Републике Српске, 

волонтирање је дефинисано као активност од јавног интереса којом се доприноси побољшању 

квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и 

равноправнијег демократског друштва. Такође, волонтирање је дефинисано као и начин стицања 

искуства и вјештине потребне и корисне за активно учешће у друштву, лични развој и опште 

добро. 

 

У посљедње двије и по декаде у свијету, па тако и Европи, расте интерес за волонтирање, те 

представници власти, у све већој мјери, препознају волонтирање као важан фактор за  

цјелокупни развој друштва. С тим у вези битно је истаћи неколико важних и незаобилазних 

чињеница које иду томе у прилог: 

 Генерална скупштина Уједињених народа је 1985. године прогласила 5. децембар за 

Међународни дан волонтера.
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 1997. године 2001. годину Генерална скупштина УН-а је прогласила за Међународну 

годину волонтера, а на крају које је усвојена Резолуција и Препоруке о начинима како 

владе и систем Уједињених народа могу и требају да подрже волонтирање. Од те године, 

многе чланице Европске уније су, али и оне које још увијек то нису, на различите начине, 

у оквиру својих стратешких планова, политика или појединих закона, обухватале развој и 

подстицање волонтеризма.
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 Европска унија је 2011. годину прогласила за Европску годину волонтирања.
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 Савјет Европе је такође препознао иницијативу Европске уније да прогласи 2011. годину 

као Европску годину волонтирања, те је из тог разлога Савјет Европе усвојио резолуцију 

под називом "Промовисање волонтирања у Европи" која у потпуности подржава 

инцијативу Европске године волонтирања, али је такође препознала и препоручила 

својим чланицама да успостављају иницијативе и мјере подршке за промоцију  

 волонтирања и остваривања његовог пуног потенцијала у процесима развоја 

демократског друштва. 
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1
 http://sr.wikipedia.org/wiki/Svetski_dan_volontera 

2
 http://sh.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodna_godina_volontera 

3
 http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/index_en.htm 

4 http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta10/eres1778.htm и 

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/edoc12430.htm#P35_981 
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Иницијатива за израду и усвајање локалне волонтерске политике "ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ" 

  

Израда и усвајање локалне волонтерске политике је иницирана у склопу пројекта 

"Волонтерском легислативом до развоја локалних заједница" који заједнички реализују 

Министарство порорице, омладине и спорта у Влади Републике Српске, Омладински 

комуникативни центар из Бањалуке и Омладински савјет Републике Српске, а кроз финансијску 

подршку Европске уније, Владе Републике Српске и Америчке амбасаде у Босни и 

Херцеговини. Овим пројектом је подржано 30 општина и градова Републике Српске да израде 

своје локалне волонтерске политике, те изграде сопствене капацитете за спровођење ових 

докумената на терену.  

У изради приједлога Локалне волонтерске политике су учествовали представници јавних 

установа, невладиних организација и општинске управе са подручја општине Лакташи. 

ЈУ Центар за социјални рад Лакташи – Јелена Балдо и Славиша Стојаковић 

ЈУ Центар за културу и образванје Лакташи – Јелица Јеж 

ЈУ Туристичка организација општине Лакташи – Свјетлана Пејашиновић  

ОО Црвени крст Лакташи и Удружење добровољних давалаца крви – Божица Малинић 

УЖ „Осмијех жене“ Лакташи – Даница Барзолић 

УГ „Центар за дјецу, младе и породицу“ Лакташи – Валентина Вујинић 

Еколошко друштво ''Канаринац'' Лакташи  

Општинска управа – Санела Ратковић 

 

Волонтирање и његова законска регулатива у Републици Српској 

 

Народна скупштина и Влада Републике Српске су такође препознали важност волонтирања за 

развој друштва путем усвајања Закона о волонтирању Републике Српске 2008. године, те 

усвајањем новог и побољшаног Закона о волонтирању 2013. године. Овај закон је креиран на 

начин да се јасно дефинишу начини и услови организовања волонтирања и рада са волонтерима. 

 

Свакако, веома је важно и неопходно разликовати волонтирање дефинисано Законом о 

волонтирању од волонтерског приправничког рада дефинисаног Законом о раду, који 

незапослена лица, којима је радно искуство и полагање стручног испита услов за заснивање 

радног односа,  обављају код послодавца у времену предвиђеном за одређену стручну спрему 

без накнаде. 

 

Приликом припреме Закона, важан фокус је био на међународним стандардима и дефиницијама 

које на једноставан начин појашњавају концепт волонтирања и његове улоге у развоју друштва. 

С тим у вези, сам Закон је јасно дефинисао шта је то волонтирање: ”Волонтирање је активност 

од интереса за Републику Српску којом се доприноси побољшању квалитета живота, 

активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег 

демократског друштва.“ 

 

Такође, јасно је дефинисао ко може да буде волонтер: "Волонтер може бити свако физичко 

лице старије од 15 година које у Републици обавља волонтерске услуге у складу са овим 

законом". У нашој земљи постоји стереотип да су волонтери млади људи, али волонтирање могу 

да обављају сви радно способни грађани, а најнижа старосна граница волонтера је 15 година. 

 

Закон је јасно дефинисао и шта волонтирање није: 
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а) стручно оспособљавање без заснивања радног односа које представља волонтерски рад 

уређено прописима из области радних односа или другим прописима, 

б) обављање услуга или активности које је једно лице обавезно да пружи другом лицу на основу 

закона или других прописа, 

в) извршавање посебних обавеза у складу са судским одлукама и пресудама, 

г) обављање услуга или активности које су уобичајене у породичним, пријатељским или 

комшијским односима и 

д) обављање услуга или активности које се односе на бесплатно и неповратно давање имовине, 

новца и бесплатно давање на употребу покретне и непокретне имовине. 

 

Најбитније је јасно дефинисање да стручно оспособљавање без заснивања радног односа није 

волонтирање, што је до тренутка усвајања Закона о волонтирању константно био проблем и 

конфузија у смислу да ли су приправници волонтери или не. 

 

Волонтирање је активност која се организује од стране непрофитног сектора. Међутим, 

побољшан Закон усвојен 2013. године дефинише и могућност укључивања и профитног сектора 

у организовању волонтирања, али у складу са специфичним условима. На тај начин Закон 

дефинише слиједеће организаторе волонтирања:  

Организатор волонтирања може бити, под условом да је регистрован или надлежан на 

територији Републике:  

а) свако правно лице регистровано у складу са прописима који регулишу рад удружења и 

фондација, 

б) републички орган управе, 

в) орган јединице локалне самоуправе,  

г) јавна установа, 

д) приватна установа која се бави здравственом заштитом, образовањем и васпитањем, 

ђ) вјерска заједница. 

 

Привредно друштво, односно јавно предузеће може да буде организатор волонтирања у складу 

са овим законом ако: 

а) као организатор ангажује своје запослене као волонтере, 

б) запослени добровољно волонтирају,  

в) организује волонтирање својих запослених за опште добро, односно добро другог лица на 

пословима ван дјелатности и просторија привредног друштва, односно јавног предузећа и у 

сарадњи са било којим организатором волонтирања дефинисаног Законом, 

г) се обављањем волонтерских услуга и активности не стиче добит, 

д) се волонтирањем не замјењује рад запослених и других радно ангажованих лица у привредном 

друштву, односно јавном предузећу и 

ђ) се волонтирање обавља у току радног времена, а радницима који желе да учествују у 

волонтерским активностима послодавац одобри коришћење плаћеног одсуства за те намјене. 

 

Поред осталих одредаба које Закон дефинише, а који су везани за начин и принципе 

организовања волонтирања, Закон је дефинисао и начин награђивања и препознавања 

волонтирања. На републичком нивоу је дефинисана републичка награда за волонтирање која се 

додјелује најбољем организатору волонтирања и најбољем волонтеру за текућу годину, а која се 

свечано додјељује на 5. децембар, Међународни дан волонтера. 

Закон је такође препознао и подржао локалне волонтерске политике и локалне волонтерске 

сервисе као пожељне инструменте подршке промоцији и развоју волонтирања, као и самог 

Закона о волонтирању. Волонтерске активности и локални волонтерски сервиси су такође 
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дефинисани у оквиру Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској од 

2014. до 2018. године.  

 

Волонтирање у "Општина Лакташи" (анализа тренутног стања) 

 
Већ дуги низ година волонтирање као добровољна активност  присутно је  на подручју 

општине Лакташи кроз различите иницијативе, акције и пројекте организација цивилног 

друштва, институција и удружења. Све већи интерес грађана и омладинске популације да кроз 

своје ангажовање, а у сарадњи са свим релевантним факторима допринесу развоју локалне 

заједнице, утицао је на опредјељење  локалне власти на развој и подстицање волонтеризма. У 

прилог томе наводимо документ Стратегија развоја Лакташа за период од 2007. до 2015. 

године којом је промовисан и подржан развој свих облика учешћа и организовања грађана. 

Значај волонтирања препознат је у документу Стратегија омладинске политике општине 

Лакташи за период  2010 до 2013. године кроз програм ''Млади у акцији'' и пројекат 

Волонтерски сервис.  

          У децембру  2012. године на подручју општине Лакташи започео је са реализацијом 

пројекат „Прекогранично умрежаванје волонтера за локални развој“ у партнерству УГ „Центар 

за дјецу, младе и породицу“ Лакташи, ОКЦ Банја Лука и АЛД Сисак који је финансиран од 

стране Европске уније кроз ИПА прекогранични програм Хрватска-Босна и Херцеговина. У 

оквиру пројекта извршена је едукација особља, те је отворен Локални волонтерски сервис 

Лакташи у окивру УГ „ЦДМП“ Лакташи. Успостављена је база волонтера са подручја општине 

Лакташи као и сарадња на локалном ниову са јавним установама и удружењима, те су 

реализовани бројни промотивни програми и волонтерске акције из области социјалне заштите, 

хуманитарне актвиности као и еколошке акције. По завршетку пројекта Локални волонтерски 

сервис наставио је са радом у оквиру УГ „ЦДМП“ Лакташи уз финансисјку подршку Општине 

Лакташи. Тренутно у бази ЛВС-а је регистровано 73 волонтера и потписан је меморандум о 

реализовању волонтерских активности са 8 установа и удружења.  

У марту 2013. године УГ „ЦДМП“ Лакташи је акредитован као EVS sending и hosting 

организација, те је по први пута реализован ЕВС пројекат у партнерству са француском 

организацијом CEMEA. 

Посебно је важно истаћи да су током мајских поплава које су затекле општину Лакташи 

несебичним волонтерским ангажманом била укључена физичка лица, припадници јавног, 

привредног и невладиног сектора. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

 
Анализом која је извршена приликом израде Стратегије омладинске политике општине 

Лакташи 2010-2013. године, утврђено је да се кроз учешће младих, неформално образовање, 

социјално укључивање, културу, спорт и заштиту животне средине директно може утицати на 

подизање свијести о важности волонтирања и ангажовање младих као волонтера.  

 

Позивајући се на горе поменуту анализу  дефинисане су следеће области дјеловања које 

су приоритетне за развој волонтерског рада на локалном нивоу: 
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1. УЧЕШЋЕ МЛАДИХ  И ПОРОДИЦА 

 

На територији општине Лакташи не постоје установе за средњошколско и 

високошколско образовање, те млади, након завршене основне школе, школовање настављају 

најчешће у Бањој Луци или Градишци, гдје почињу проводити и највише слободног времена 

што је додатна отежавајућа околност за опстанак омладинских организација. Од четири 

омладинске организације двије имају адекватан простор и спроводи своје активности у 

континуитету на цјелогодишњој бази. 

 

Кључну улогу у процесу актвирања младих за веће учешће кроз (волонтирање) 

волонтерски рад  у даљем развоју локалне заједнице имаће (има) Локални волонтерски сервис 

који дјелује у оквиру УГ „Центар за дјецу, младе и породицу“ Лакташи као и остале омладинске 

организације. ЦДМПЛ ће кроз обезбјеђивање континуираних програма неформалне едукације, 

промотивних активности и волонтерских акција младим људима омогућити  стицање нових 

знања и вјештина о (волонтирању) волонтерском раду, затим омогућити услове да исте преносе 

својим вршњацима и да активно примијене стечено знање и вјештине  кроз реализацију 

разноврсних активности у локланој заједници. 

  Такође Центар развија алтернативне програме предшколског васпитања и образовања  у 

руралним и урбаним дијеловима општине у које су укључене породице и дјеца која нису 

обухваћена институционалним програмима, а исти се реализује уз стручних лица и волонтера.  

 

2. СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ 

 

Под социјалним (друштвеним) искључивањем подразумијевамо „процесе, укључујући 

тржиште рада и систем социјалне заштите, под којим су индивидуе, домаћинства, заједнице, па 

чак и цијеле социјалне групе, гурнуте преко или се држе на маргинама друштва“.  

 

Овакве појаве појединца или групе становништва удаљавају од могyћности за 

образовање, запослење и остваривање прихода, као и од укључивања и учешћа у друштвеним 

мрежама и активностима у заједници. Искључени појединци или групе немају довољан и 

адекватан приступ институцијама, органима власти и процесима доношења одлука. 

 

Групе које су  најчешће искључене из друштва су : 

  

1. Особе са инвалидитетом (тјелесним и душевним) , односно дјеца и одрасли са посебним 

потребама 

2. Незапослени 

3. Стари и изнемогли 

4. Маргинализоване групе становништва 

 

Како би се побољшао положај ових особа, потребно их је укључити у друштвене токове 

живота и рада. 

 

Не може се очекивати да ће људи бити подједнако упорни у стицању нових знања и 

способности или у преузимању ризика, али је пресудно да се друштвеном активношћу свима 

омогући приближно сличан стартни положај у друштву. 

Владин и невладин сектор би требао осмишљавати и реализовати програме у овој области, како 

би дошло до побољшања положаја и укључивања у друштво  горе наведених категорија.  
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• ОСОБЕ СА ИНВАЛИДТЕТОМ И СТАРИ И ИЗНЕМОГЛИ 

 

При реализацији програма намијењених за стара и изнемоглалица  младе особ,е 

волонтери могу бити ангажовани кроз слиједће активности: помоћ у набавци - одлазак до 

продавнице, плаћање рачуна, читање књига и новина корисницима, и сл. 

Одрасле и старе особе могу волонтирати кроз слиједеће активности: креативне 

радионице са корисницима (плетење, хеклање, рад са дрветом, сликање, итд.) те би могли имати 

улогу волонтера, али и едукатора, зависно од активности (нпр. бака која зна плести, може учити 

друге да плету, или дјед који зна правити нешто од дрвета може подучавати друге учеснике 

радионице...). 

Реализовање програма за особе са тешкоћама у развоју обухвата едукацију и помоћ у 

извођењу креативних радионица, едукативних радионица, спортских активности, одлазак у 

биоскоп, позорише, итд.  

 

 

3. КУЛТУРА И СПОРТ 

  

На територији Општине Лакташи из области културе дјелују двије Јавне установе, Јавна 

установа Центар за културу и образовање Лакташи и Јавна установа Народна библиотека 

Веселин Маслеша Лакташи, а дјелује и неколико удружења од којих се могу издвојити 

Удружење за културни  развој  дјеце и омладине, СПКД Просвјета и КУД Славко Мандић.   

Јавна установа Центар за културу и образовање организује велик број различитих културних 

дешавања као што су: концерти класичне музике, изложбе, представе, ликовна колонија, 

Интернационални фестивал аматерског театра, креативне радионице и курсеви страних језика. 

 

Област спорта на териотрији наше општине има дугорочну традицију, те је са 

континуираном подршком Општине Лакташи до сада регистровано и активно дјелује 36 

спортских клубова и организација. Изградњом спортског објекта и оснивањем Јавне установе 

''Спортска дворана'' у Лакташима клубовима цу обезбијеђени почетни услови за тренирање и 

одигравање утакмица. Успостављају се услови за развој дворанских спортова рукомета и 

одбојке, посебно за афирмацију женског спорта. Одличне  резултате постижу женски клубови 

ЖРК ''Лакташи'' и ОК ''Лакташи'' из Лакташа. 

 

Сви горе наведни актери током цијеле године реализују низ програма и манифестација 

које су културног или спортског карактера. Сматрамо да Локални волонтерски сервис је важан 

ресурс који може пружити подршку у равијању адекватних програма и активности из горе 

наведених области уз повећано учешће  волонтера. 

Сматрамо да ће се развијањем програма, промовисањем и радом Локланог волонтерског 

сервиса утицати на подизање свијести организатора, као и цјелокупне локалне заједнице о улози 

и значају волонтерског рада, те да ће веће ангажовање волонтера допринијети јачању 

капацитета појединих установа и организација.  

 

Према потреби локалне заједнице планирано је покренути иницјативу за формиранје 

Радне групе која ће у сарадњи са ЛВС-ом израђивати Годишњи оперативни план 

имплементације актвиности из Локалне волонтерске политике.  
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 4. ЕКОЛОШКИ СЕКТОР 

 

У данашњим временима, један од најургентнијих проблема са којим се сусрећемо је 

континуирана девастација наше животне средине. Свијет од макро до микро нивоа се све више 

окреће алтернативним изворима и очувању наше животне средине. Пракса је до сада показала да 

волонтирање носи важну улогу у овим процесима јер омогућава нашим грађанима да се активно 

укључе у процесу одрживог развоја и унапређења квалитете животне средине. 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

Основни циљеви и задаци Локалног волонтерског сервиса су развој и спровођење 

квалитетног и организованог рада са волонтерима, промоција волонтеризма, едукација јавности, 

подршка другим организацијама и установама у волонтерском менаџменту и сарадња са другим 

секторима. 

 

Локални волонтерски сервис врши регрутовање, едуковање и евиденцију свих волонтера 

на нивоу општине, прати  имплементацију свих волонтерских ангажмана, врши мониторинг и 

супервизију, те ће извјештавати Општинску управу о степену имплементације активности 

предвиђених Локалном волонтерском политиком.  

 

Такође, предвиђено је да ће Локални волонтерски сервис, у циљу остваривања што 

квалитетнијег праћења и имплеметације Локалне волонтерске политике и што бољег развоја 

волонтеризма на територији наше општине, вршити супервизију над свим волонтерским 

ангажманима. Супервизија ће се вршити кроз састанке са волонтерима и свим организацијама и 

установама чиме ће се свим актерима обезбједити правовремена подршка.  

Улога волонтерског сервиса је информисање и повезивање заитересованих грађана  за 

волонтирање са адекватним и одговарајућим волонтерским активностима, тј. организаторима 

волонтирања.  

Локални волонтерски сервис организаторима волонтирања, волонтерима и корисницима 

волонтирања услуге пружа бесплатно. 

 

 

ПРОМОЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА 

 

Континуираним промотивним активностима, програмима неформалне едукације, 

волонтерским акцијама, оствареном сарадњом са локалним медијима и обиљежавањем 

Мећународног дана волонтера, обезбједиће се добро информисање шире локалне заједнице, 

организација, институција и  установа, као потенцијалних корисника волонтерских услуга, о 

постојању Локалне волонтерске политике Општине Лакташи, као и о важностима и 

вриједностима волонтерског ангажмана.  

 

Редовним промотивним активностима ће се презентовати широј локалној заједници 

значај волонтерског рада, чиме директно утичемо на интересовање грађанства за ангажман у 

оквиру Локалне волонтерске политике, а такође обезбјеђујемо доступност свих информација о 

могућностима и значају њихове улоге као волонтера. Посебан нагласак биће стављен на 

регрутовање и ангажовање младих људи и популације у трећој животној доби. 
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Локални волонтерски сервис ће вршити редовне едукативне програме за све релевантне 

актере, установе, организације, и волонтере како би обезбједили свим актерима што већи степен 

едукованости о њиховим правима, обавезама и одговорностима у оквирима волонтерског 

ангажмана, такође ће бити савјетодавно тијело у области волонтерског рада.  

 

 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ 
 

Поред одредби којима Закон дефинише начин и принципе организовања волонтирања, 

Закон дефинише и начин награђивања и препознавања волонтирања. На републичком нивоу је 

дефинисана републичка награда за волонтирање која се додјељује најбољем организатору 

волонтирања и најбољем волонтеру за текућу годину, а која се свечано додјељује петог 

децембара, односно на Међународни дан волонтера. Закон је такође обавезао јединице локалне 

самоуправе да својим подзаконским актима пропишу посебан облик награђивања волонтерског 

активизма. 

 

Општина Лакташи ће развијати систем препознавања вриједности и награђивања  

волонтерског рада (волонтирања)  унутар локлане заједнице, уврштавањем Међународног дана 

волонтера, петог децембра, у годишњи план општинских манифестација и израдом Правилника 

о награђивању на локалном нивоу. Овим ће се створити услови за препознавање и награђивање 

вриједности волонтерског рада, односно обезбједити награда за најактивније волонтере на 

нивоу локалне заједнице, као и установе, институције и организације за најбоље организаторе 

волонтирања.   

 

Улога Локалног волонтерског сервиса ће бити побољшање односа локалне средине према 

волонтерском раду (волонтирању), односно унапријеђење, препознавање и прихватање 

волонтера и њиховог рада од стране шире локалне заједнице. Такође улога ЛВС-а је да врши 

мониторинг свих волонтерских ангажмана, организатора волонтирања и самих волонтера те да у 

сардњи са Општином Лакташи дефинише критерије за додјеле награда.    

 

 

 

 

 

 

 
 


