
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

 о реализацији ''Стратегије омладинске политике општине Лакташи за 
период 2016-2018.године''

Лакташи, мај 2019. године



На основу члана 49. Статута општине Лакташи (”Службени гласник Општине Лакташи”, 
број: 8/17), a у складу са Програмом рада Скупштине општине Лакташи за 2019. годину 
(''Службени гласник општине Лакташи'', број:12/18), Начелник општине Лакташи, на 
сједници одржаној дана _______________2019. године  п о д н о с и

ИНФОРМАЦИЈУ 
о реализацији ''Стратегије омладинске политике општине Лакташи

за период 2016-2018. године''

Скупштина општине Лакташи на редовној сједници у децембру 2016. године 
усвојила је ''Стратегију омладинске политике општине Лакташи за период 2016-2020. 
године'', којом су обухваћени сви кључни елементи за развој омладинске политике, 
дефинисани циљеви и одређени пројекти и мјере, који ће омогућавати остваривање 
зацртане визије развоја и побољшање положаја младих на подручју општине. 

Период извјештавања о реализацији Стратегије омладинске политике општине 
Лакташи обухвата период од 2016. до 2018. године.

Општина Лакташи позитиван је примјер партнерског односа и сарадње између 
младих и локалне власти. Успостављањем институционалних механизама учешћа младих 
у процесу предлагања и доношења одлука важних за младе, подржавајући иницијативе и 
активности омладинских организација, обезбјеђујући просторе за реализацију активности,  
Општина је показала да су млади важан ресурс за даљи развој и напредак локалне 
заједнице.

Израдом и усвајањем стратешког документа намјењеног популацији младих и  
активностима младих на подручју општине, Општина Лакташи је доказала да брине о 
младим људима који су будућност наше локалне заједнице. 

У току израде документа интензивно је радио тим младих, подржан 
представницима одговарајућих локалних институција, уз стручни надзор и помоћ 
консултанта ангажованог од стране Министарства породице, омладине и спорта 
Републике Српске.

У фази анализе кориштени су подаци из низа релевантних извора, те раније урађена 
анализе. Такође, одржанo је и низ фокус група и радионица са младима, како би се дошло 
до њихових директних оцјена, ставова и мишљења. 

При предлагању и избору одговарајућих пројеката и мјера, као инструмената за 
постизање стратешких циљева, узете су у обзир идентификоване локалне предности и 
околне прилике, скициране у финалном дијелу анализе стања. 

При дефинисању пројеката настојала се обезбиједити одговарајућа заступљеност 
тзв. пројеката брзог дејства који захтијевају мало средстава, једноставни су и обезбјеђују 
брзе и видљиве ефекте.

 Активно учествовање у реализацији и праћење реализације стратешког документа 
одвија се у склопу редовних активности Одсјека за локални развој и људске ресурсе и 
Одсјека за друштвене дјелатности у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности. 

Стратешким планом дефинисано је пет стратешких и 16 оперативних циљева, 33 
пројекта и мјере, који омогућавају остварење зацртане визије 

''У Лакташима остварујемо снове''
Активни млади покрећу развој општине Лакташи

Млади су ресурс!



ОПИС СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

Први стратешки циљ: УНАПРИЈЕДИТИ ЗАПОШЉИВОСТ МЛАДИХ  
Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 

заједнице да у знатној мјери омогући и олакша запошљавање младих са територије 
општине Лакташи. Директно обухвата рјешавање најважнијих проблема који су 
идентификовани у току анализе у подручјима повезаности система образовања са 
потребама тржишта рада, културе рада и етике рада, пословног окружења и 
покретљивости младих.

Унапређење запошљивости младих као стратешки циљ биће остварен уколико се 
остваре сљедећи оперативни циљеви:

 Осигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада,
 Развијена култура рада и етика рада,
 Обезбједити стимулативно професионално и пословно окружење за младе.

Главни инструменти за остваривање ових циљева су мјере и пројекти којима треба 
дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени  за сваки стратешки 
циљ и у склопу њих оперативних циљева.

Други стратешки циљ: УНАПРИЈЕДИТИ МОГУЋНОСТ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ 
МЛАДИХ

Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 
заједнице да у знатној мјери омогући активно учешће младих у друштвеним процесима. У 
том смислу активни млади се могу поистовјетити са активним грађанима, који имају своју 
улогу и своја права. Млади остварују своја права кроз учешће у политичком животу и 
процесима доношења одлука, учешће у економским, културним и другим активностима.

Унапређење могућности за активно учешће младих као стратешки циљ биће 
остварен уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви:

 Развијати свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у 
процесу доношења одлука,

 Развијени капацитети у сектору омладинског рада и активна укљученост 
младих у процес доношења одлука,

 Повећан волонтерски ангажман младих.
Главни инструмент за остваривање овог циља су  пројекти и мјере којим треба 

дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени за сваки од 
стратешких и у склопу њих оперативних циљева.

Трећи стратешки циљ: РАЗВИЈЕНИ ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА КОД МЛАДИХ
Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 

заједнице да у знатној мјери омогући младима едукацију о здравим стиловима живота. 
Брига о здрављу младих је од општег интереса за Републику Српску. Здравље представља 
основни предуслов укупног развоја друштва, оно је одговорност свих као појединаца, 
породице, заједнице и државних институција.

Унапређење могућности за здраве стилове живота код младих као стратешки циљ 
биће остварен уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви:

 Подстакнути здраве обрасце понашања код младих,
 Заинтересовани и физички активни млади,



 Развијено здраво и безбједно животно окружење за младе.
Главни инструменти за остваривање овог циља су пројекти и мјере којима треба 

дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени за сваки од 
стратешких и у слопу њих оперативних циљева.

Четврти стратешки циљ: ОСИГУРАНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИЗВРСНОСТИ 
МЛАДИХ

Овим циљем се изражава стратешка намјера локалне управе и цијеле локалне 
заједнице да у знатној мјери омогући рано препознавање изврсних људи  и пружи 
подршку тим људима. Дуго времена је талентованост била синоним за изврсност, међутим 
данас је јасно одређена разлика између појмова изврсност и таленат. Изврсност обухвата 
високо постигнуће у једној или више области захваљујучи високим интелектуалним 
способностима, мотивацији и креативности, док је таленат високо постигнуће у једној 
специфичној области, што не укључује нужно високе интелектуалне способности.

Унапређење могућности за подршку развоју изврсности младих као стратешки циљ 
биће остварен уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви: 

 Успоставити систем ефикасне подршке развоју талентованих младих,
 Информисана јавност о користима које друштво има од талентованих 

младих. 
Главни инструмент за остваривање овог циља су пројекти и мјере којима треба 

дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени за сваки од 
стратешких и у склопу њих оперативних циљева.

Пети стратешки циљ: УНАПРИЈЕЂЕНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА КВАЛИТЕТНО 
СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ МЛАДИХ

Овај циљ подразумјева обогаћивање садржаја друштвеног, културног и спортско – 
рекреативног живота младих, те омогућавање разноврсног друштвеног и стваралачког 
ангажовања свих младих. Директно обухвата рјешавање најважнијих проблема 
идентификованих у току анализе у подручјима: културе, спорта и информисања, учешћа 
младих, омладинског рада и слободног времена, здравствене и социјалне заштите.

Остварење садржајног и квалитетног слободног времена младих као стратешког 
циља биће могуће уколико се остваре сљедећи оперативни циљеви:

 Развијена инфраструктура и садржаји потребни за квалитетно слободно 
вријеме,

 Развијени људски ресурси,
 Умрежани носиоци активности слободног времена и укључени млади,
 Унапређивање могућности младих за мобилност младих.

Главни инструмент за остваривање овог циља су мјере и пројекти којима треба 
дјеловати на побољшање квалитета живота младих, а који су наведени за сваки од 
стратешких и у склопу њих оперативних циљева.



Табела 1. Табеларни приказ реализације "Стратегије омладинске политике општине Лакташи за период 2016-2018. године"

Спроведене активности на реализацији 
Стратешки 

циљеви
Оперативни 

циљеви Пројекти и мјере Носиоци / резултати / корисници / начин финансирања

1.1.1  Развој и увођење ефикасног 
модела професионалне орјентације

1.1.2  Развој и увођење новог 
модела стипендирања и 
кредитирања ученика, студената 

Проводи се у основним школама и од стране омладинских организација и 
организација за младе (за завршни разреде основних школа). 

Уведен нови модел стипендирања за студент Првог циклуса студија, који обухвата 
три групе стипендиста (потребни стручни кадрови деф.одлуком; посебне 
категорије – дјеца РВИ-а од I – IV категорије, дјеца палих бораца, дјеца без оба 
родитеља, дјеца самохраних родитеља чије је један родитељ непознат или умро и 
студенти из породица у стању социјалне потребе – увјерење ЈУ ''Центра за социјални 
рад'' Лакташи; студенти на основу просјека оцјена деф.одлуком. Повећан мјесечни 
износ стипендије за средњошколце и студенте.

1.1.3  Организовање стручне праксе 
за средњошколце и студенте

У оквиру наставног процеса за занимања за која је пракса обавезна (нпр. производне, 
занатско – услужне дјелатности, информационе технологије...) Могућност избора 
омогућила је обављање праксе код привредних субјеката на локалном нивоу, више 
заступљено код средњошколаца.  

1.1 Осигурати већу 
повезаност система 
образовања са 
тржиштем рада

1.1.4 Унаприједити системе и 
механизаме комуникације кључних 
актера за запошљавање младих

Организован Дан запошљавања Лакташи у 2018. години, послодавци са подручја 
општине Лакташи понудили су заинтересованим грађанима више од 200 упражњених 
радних мјеста. У оквиру Савјета за привреду и запошљавање општине Лакташи више 
пута се расправљало о запошљавању и запошљивости младих (чланови Савјета су 
представници Привредне коморе РС, Техничке школе БЛ, Завода за запошљавање, 
локалне привреде и Општинске управе). Усвојен је Акциони план запошљавања за 
период 2017-2018. године.

1.2.1 Развој предузетничког и 
иноваторског духа код младих Нису предузете активности на реализацији пројекта1.
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1.2 Развијати 
културу рада и етику 
рада

1.2.2 Социјално предузетништво

 Потписан споразум о сарадњи општина Лакташи  и Фондација Мозаик  2016.год. 
основана Омладинска банка Лакташи. Програмом Омладинске банке подржавају се 
пројекти младих и друштвени start-up бизниси (социјално предузетнишво). 
Социјално предузетништво је посебна категорија у оквиру Омладинске банке, млади 
за микро бизнисе могу повући до 2.000,00 КМ, а за друштвено одговорне бизнисе до 
20.000,00 КМ.



1.2.3 Рад на подизању свијести о 
радним потенцијалима младих са 
инвалидитетом

Нису предузете активности на реализацији пројекта

Пројекат ''YEP инкубатор пословних идеја'' имплементирали су Општина Лакташи и 
Пројекат запошљавања младих („YЕП“) уз подршку Владе Швајцарске и 
имплементацију њемачке компаније GOPA mbH. Кроз овај програм јачања 
предузетништва, ''YЕП'' и Општина Лакташи учесницима су обезбиједили подршку у 
јачању личних предузетничких капацитета, развој модела и пословног плана за 
сопствени пословни подухват, техничку имплементацију производа и/или услуга те 
менторство у регистровању и развоју посла. Пословним подухватима са позитивном 
оцјеном понуђен је пакет подршке који укључује инвестициона средства за покретање 
бизниса те менторску подршку у областима гдје постоји потреба.
Одржана су четири модула за подизање предузетничких капацитета младих. 
Шеснаест младих са подручја општине Лакташи прошла су обуку и добили 
могућност меторке и финансијске подршке за развој бизниса

Нису предузете активности на реализацији пројекта

Нису предузете активности на реализацији пројекта

1.3 Обезбједити 
стимулативно 
професионално и 
пословно окружење 
за младе

1.3.1 Подршка start-up бизнису 
младих

1.3.2 Успостављање предузетничке 
инфраструктуре

1.3.3 Успостављање пословног 
менторства за младе

1.3.4 Развој crowdfunding система за 
финансирање предузетничких 
подухвата младих

Нису предузете активности на реализацији пројекта
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2.1 Развијати свијест 
о  важности 
активног учешћа 
младих у друштву и 
у процесу доношења 
одлука

2.1.1 Побољшање услова за бољу 
информисаност и едукацију младих  

Информисање младих путем општинске  web (линк млади) и fb странице, web и fb 
странице Центра за дјецу, младе и породицу Лакташи (ЦДМПЛ) и fb групе Лакташка 
омладина, телевизијских емисија и прилога (са тв кућама са којима општина има 
уговор) о активностима и пројектима из области омладинског рада, мобилности 
(пројекат Фонд омладинска мобилност), волонтеризма (промоција волонтерских 
програма) и хуманитарних активности (Хуманитарни турнири); информисање младих 
путем инфо табли Неформална група младих Косјерово пројекат Инфо табле, плаката 
и флајера. У оквиру просторија ЦДМП Лакташи опремљена просторија за активности 
младих; за активности младих користе се просторије друштвених домова.



2.1.2 Подстицање активизма младих 
у мјесним заједницама

Подршка неформалним групама младих (Лакташи, Маховљани, Петошевци, 
Косјерово, Бакинци, Кришковци, Друговићи, Папажани, Гламочани, Јаблан) кроз 
мини грантове: израда и набавка спортских реквизита за теретану на отвореном, 
игралишта на отвореном (одбојкашко, кошаркашко и фудбалско); подршка 
позоришним представама за дјецу и младе у руралним подручјима; организовање 
турнира и хуманитарних акција.  ПРОВОДИ СЕ У КОНТИНУИТЕТУ

2.2.1 Подршка обукама за 
омладинске раднике и омладинске 
лидере (јавни сектор, НВО, млади)

 Пројекат ''Обука за стручне сараднике  и омладинске раднике за рад са младима у 
БиХ'' - реализује Институт за развој младих ''КУЛТ'' Сарајево, чланови УГ ''Центар за 
дјецу, младе и породицу'' Лакташи учестовали на обуци кроз 4 модула: Рад са 
младима; Комуникација; Јавно заговарање и социјалне компетенције; Организацијске 
вјештине и рад са младима. Циљ пројекта унапређење организацијских вјештина и 
рада са младима.
Пројекат ''Омладинска банка'' обука за чланове Омладинске банке Лакташи у 
реализацији Фондације Мозаик. 
Пројекат ''Обука за омладинске лидере у реализацији Омладинског савјета Републике 
Српске (ОСРС)

2.2.2 Едукација о управљању и 
вођењу омладинских организација и 
управљање пројектним циклусима

Радионица Јачање капацитета омладинских организација'' ЦДМП Лакташи; 
Радионица за младе ''Тимски рад, претпоставке и предрасуде'' ЦДМП Лакташи; У 
оквиру пројекта ''Јачање улога мјесних заједница у БиХ'', радионица на тему 
''Управљање пројектним циклусом'' (учешће младих, представника омл.организација 
и удружења)  UNDP BiH; Учешће представника ЦДМП Лакташи и младих на Инфо 
сесији за достављање пројеката RYCO Бања Лука (програми, могућност аплицирања 
пројеката, апликационе форме и могућност финансирања) - организатор Омладински 
савјет Републике Српске и Регионална канцеларија за сарадњу младих Западног 
Балкана; Учешће представника општинске управе, омладинских организација и 
удружења на семинару ''Фондови Европске уније'' Градишка; учешће на  Инфо 
данима ''Ерасмус + отвара врата'' ЦЕРЕБРА Бања Лука, пружања информација и 
консултантских услуга о Ерасмус + програму, смерница и пројектна апликација. 

2.2 Јачање 
капацитета 
омладинских 
организација

2.3 Повећати 
волонтерски 
аганжман младих

2.3.1  Промоција волонтирања у 
заједници

Обиљежавање Међународног дана волонтера (5. децембар). Волонтерске акције  
омладинских организација, младих и неформалних група (уређење простора за младе, 
игралишта у руралним срединама, хуманитарних, и еколошких акција...) Промоција 
волонтерских програма поводом  Међународног дана волонтера; Волонтерска акција 
''Формирај ланац''; еколошка акција ''Чистији Лакташи'' (учешће младих, 
неформалних група, представника  омл. организација, удружења, јавних предузећа, 
установа, школа. Мјесних заједница, активних појединаца и грађана).   



2.3. 2 Промоција и повећање 
мобилности волонтера унутар 
локалне заједнице

Подршка Локалном волонтерском сервису (ЛВС) Лакташи који је чланица  
Волонтерског сервиса Републике Српске; Редовно ажурирање базе волонтера, 
активности се проводе у складу са смјерницама Локалне волонтерске политике 
општине Лакташи; учешће младих и  Поројекат ''Фонд омладинске мобилности'' 
ЦДМП Лакташи. Циљ пројекта допринијети квалитетнијим условима за провођење 
слободног времена младих -  организован бесплатан курс енглеског језиказа младе и 
подржан одлазак младих на семинаре и едукације у иностране земље; 

3.1.1 Проводити едукацију у 
основним школама о здравим 
стиловима живота

Омладински здравствени пројекат – реализује УГ ''Центар за дјецу, младе и 
породицу'' Лакташи. Циљ  пројекта је подизање свијести младих о здрављу, здравим 
стиловима живота као и сузбијању ризичног понашања путем информативних, 
образовних и партиципативних метода (примјена методе Запловимо заједно). Циљна 
група: ученици завршних разреда основних школа и млади. ПРОВОДИ СЕ У 
КОНТИНУИТЕТУ

3.1.2 Подизање свијести младих о 
штетности и ризицима кориштења 
друштвених мрежа

Активности се проводе у основним школама са ученицима завршних разреда. У 
оквиру едукација са младима (радионице кориштење интернета и инернетских 
програма)  реализује УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи.
ПРОВОДИ СЕ У КОНТИНУИТЕТУ

3.1 Подстицати 
здраве обрасце 
(навике) понашања 
код младих

3.1.3 Едукација младих (сексуално и 
репродуктивно здравље, превенција 
насиља, болести зависности, ...)

Активности се проводе у основним школама (предавања планирана у оквиру 
наставног плана и програма); Омладински здравствени пројекат (реализује УГ ЦДМП 
Лакташи, Буди мушко клуб и волонтери Локалног волонтерског сервиса Лакташи) 
едукативне радионице за младе – примјена методе Запловимо захедно. ПРОВОДИ СЕ 
У КОНТИНУИТЕТУ
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3.2 Заинтересовани и 
физички активни 
млади

3.2.1 Изградња спортских терена у 
мјесним заједницама са акцентом на 
рурална подручја

Пројекат ''Јачање улога мјесних заједница у БиХ'' изграђено школско игралиште у 
Клашницама; изграђено игралиште у Милосавцима, Јаружанима и Малом Блашку. 
Кроз подршку неформалним групама младих уређена су и извршене санације, замјена 
и набавка спортских реквизита на игралиштима у Лакташима, Бакинцима –  санација, 
замјена спортских реквизита табла за кош, голови и мреже, мрежа за одбојку, Трну, 
Косјерову, Маховљанима (у току); Папажани уређен терен и набављени спортски 
реквизити за одбојку на пијеску; уређено школско игралиште у ОШ ''Младен 
Стојановић'' Лакташи (НЛБ банка), Прва фаза – изградња спортских терена у 
Слатини (Савјет младих Слатине). ПРОВОДИ СЕ У КОНТИНУИТЕТУ



3.2.2 Изградња трим стазе и 
шеталишта Урађен пројекат ЈУ Туристичка организација општине Лакташи

3.2.3 Изградња теретана на 
отвореном

Теретана на отвореном у Кришковцима – тим младих Кришковци и теретана на 
отвореном у Косјерову (у оквиру пројекта Мултифункционални парк) тим младих 
Косјерово. Пројекти подржани у оквиру Омладинске банке (Фондација Мозаик, 
локална заједница и грађани.

4.1.1 Успостављање базе 
талентованих младих 

Успостављање и ажурирање базе: додјела стипендија по основу ''таленат'' ученицима 
средњих школа; додјела награде ''Златни цвијет младости'' поводом Дана општине 
Лакташи (од 2008. године); подршка ученицима - одлазак на такмичења (наставни 
предмети и области интересовања, спорт, култура, иноваторство, примјењене 
умјетности и сл.) и  студентима  - одлазак на семинаре, конференције у земљи и 
иностранству, подршка истраживањима, анализама и стручним радовима.4.1  Успоставити 

систем ефикасне 
подршке развоју 
талентованих млдих 4.1.2  Развој партнерстава са 

иностраним донаторима, приватним 
и невладиним сектором за 
реализацију програма подршке 
развоју талентованих младих

Није успостављен свеобухватни програм подршке развоју талентованих младих. 
Постоји финансијска подршка талентованим младим особама кроз стипендирање 
средњошколаца (основ таленат), кроз додјелу награда у облати спорта (Избор 
спортисте), Златни цвијет младости (општинска награда), подршка носиоцима 
дипломе Вук Караџић вуковцима, подршка одласку ученика и студената на 
такмичења, одлазак на научне и стручне  конференције и сл.
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4.2 Информисана 
јавност о користима 
које друштво има од 
талентованих 
младих

4.2.1 Промоција талентованих  
младих  у јавности

Награда ''Златни цвијет младости'' поводом Дана општине Лакташи (додјељује се од 
2008. године) ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи и општина Лакташи, 
подржавају организовање ликовних  изложби, изложби фотографија младих сликара 
и фотографа (простор, промотивни материјал и медијска промоција, стварање и 
извођење позоришних представа драмског студија ''ДАСКЕ''; подршка представи 
студената (студенти са подручју општине) Академије умјетности Бања Лука ''Плава 
птица''; Подршка ЈУ Народна библиотека ''Веселин Маслеша'' Лакташи промоција 
књига и романа младих писаца. Избор спортисте општине Лакташи



5.1 Развијена 
инфраструктура и 
садржаји потребни 
за квалитетно 
слободно вријеме 

5.1.1  Унапређење постојећих и 
креирање нових програма и 
садржаја за квалитетно провођење 
времена

Волонтерски програми – могућност волонтирања у иностранству (преко ЦДМПЛ – 
акредитована организација; волонтерски програм Италија); Фонд омладинска 
мобилност (подршка одласку младих на тренинге, конференције семинаре у земљи и 
иностранству нпр. Штип Македонија, Албанија). Пројекат ''Едукацијом до посла'' 
програм обуке писање SV, Microsoft Word, Excel. Подршка културним, забавним и 
спортским догађајима у организацији младих

5.2.1 Организовање едукативних 
тренинга, семинара и конференција 
за младе

Породична групна конференција – обука за кориштење ПГК као методе рада са 
дјецом и омладином (''МОСТ'' Градишка); Едукативне радионице за младе курс 
енглеског језика; пројекат ''ОМРЕС 2018'' – Омладински ресурси (реализује ЦеРОП); 
Улога омладинских удружења у процесима доношења одлука  (организатор ПРОНИ 
Брчко); Конференција о омладинском раду КОРА -  едукација  омладински рад, улога 
омладинских центар, омладинских радника и службеника за младе (Министарство 
породице, омладине и спорта РС, Perpetuum mobile – Институт за развој младих 
заједнице и Мрeжа младих М.О.Ц.А.Р.Т. 

5.2 Развијени 
омладински ресурси

5.2.2 Едукација младих о 
могућностима подршке за 
финансирање активности

Едукација младих о финансирању активности у области омладинског рада (на 
локалном нивоу) ЦДМП Лакташи; Учешће на конференцијама и семинарима за 
кориштење програма Ерасмус+ за младе (услови, процедуре и пројектној апликацији)  
ЦЕРЕБРА БЛ; Регионална конференција о представљању активности Регионалне 
канцеларије за сарадњу младих Западног Балкана, пројекти и међународни фондови 
за младе, Министарства породице, омладине и спорта РС.
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5.3 Умрежани 
носиоци активности 
слободног времена и 
укључени млади

5.3.1 Развој постојећих и 
успостављање нових мрежа и 
партнерстава

Учешће у активностима и пројектима Министарства породице, омладине и спорта РС 
и Омладинског савјета Републике Српске; ''Perpetuum mobile'' – Институт за развој 
младих заједнице Бања Лука (јачање омладинских структура); Институт за развој 
младих ''КУЛТ'' Сарајево (едукација омладинских радника); Омладински 
комуникативни центар (ОКЦ) Бања Лука (активности на изради Стратегије 
омладинске политике; волонтеризам – успостављање Волонтерског сервиса и 
едукације волонтера). Сарадња са мрежом М.О.Ц.А.Р.Т. РС ''Мрежа омладинских 
центара за анимирање, развој и тренинг'' (чланица мреже ЦДМП Лакташи) семинари 
и конференције о омладинском раду. Конференција ''Подстицајно окружење за 
младе'' Београд, циљ умрежавање организација из Републике Српске и 
Србије.Сарадња са њемачком консултантском кућом GOPA (потписан уговор о 
сарадњи) на пројекту ''Запошљавање младих'' YEP; Сарадња са фондацијом Мозаик 
на пројекту ''Омладинска банка'' иновативни пројекти младих (рјешавање проблема у 
заједници)



5.3.2 Развој постојећих и 
успостављање нових програма за 
укључивање младих из 
маргинализованих група у 
активности слободног времена

Пројекат ''Развој нових модела, могућности укључивања дјеце и младих из породица 
са вишеструким проблемима''. Циљ пројекта побољшање квалитета живота дјеце и 
омладине који долазе из породице са вишеструким проблемима. Органиоване 
радионице и промоција пројекта у ОШ ''Младен Стојановић'' Лакташи – пројекат 
реализовао УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи.

5.4. Унаприједити 
могућност младих за 
мобилност

5.4.1 Унапређивање и развијање 
инфраструктуре и садржаја за 
омладински туризам у Лакташима

Нису предузете активности на реализацији пројекта. 

У периоду од 2016. до 2018. године од укупно 33 пројекта и мјере,  реализовано је и предузете су активности на 27 
пројеката и мјера, проценат реализације износи 81,81%, а активности нису предузете за шест пројеката и мјера. У оквиру 
позиције у буџету Имплементација омладинске политике, у посматраном периоду проведена су три Конкурса за финансирање 
пројеката омладинских организација, а укупно је подржано 12 пројеката у укупном износу од 36.000,00 КМ. 

У 2016. години (по конкурсу 2015. године) имплементирано је пет пројеката (по пројекту 3.000,00 КМ) у укупном 
износу од 15.000,00 КМ.

У 2017. години имплементирана су три пројекта (по пројекту 3.000,00 КМ) у укупном износу од 9.000,00 КМ.
У 2018. години имплементирана су четири пројекта (по пројекту 3.000,00 КМ) у укупном износу од 12.000,00КМ.



ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Табела 1. Финансијска средства
ПОЗИЦИЈА У БУЏЕТУ 2016 2017 2018 УКУПНО

Стипендирање средњошколаца и студената 146.380,00 130.110,00 106.020,00 382.510,00

Помоћ ученицима, студентима и талентима 3.050,00 4.500,00 4.150,00 11.700,00

Диплома Вук Караџић 3.240,00 2.745,52 5.326,56 11.312,08

Имплементација омладинске политике 13.000,00 15.388,75 20.924,00 49.312,75

Центар за дјецу, младе и породицу (програм)

Донаторска средства:

- Јачање младих у ЕУ – Европски волонтерски     
сервис Ерасмус + програм 

- Волонтерска акција ''Формирај ланац''

- Омладинска фондација СХЛ 

25.666,63

  16.023,15

                       400,00

                    1.675,00

     28.000,00

              0,00

          400,00

              0,00

28.000,00

0,00

                  400,00

                      0,00

81.666,63

16.023,15

                 1.200,00

                  1.675,00

Финансирање пројеката Омладинска банка 
Лакташи

- Општина Лакташи 

- Фондација Мозаик

- Допринос неформалних група

потписан споразум са 
Фондацијом Мозаик

7.940,98

1.806,50

1.191,59

4.942,89

9.796,66

3.592,46 

2.404,20

3.800,00

17.737,64

5.389,96

3.595,79

8.742,89

УКУПНО 209.434,78 189.085,25 174.617,22 573.137,25



Табела 2. Подржани пројекти Омладинске банке Лакташи 

Година Назив пројекта Тим 
младих

Укупна 
вриједност 
пројекта

Учешће 
Мозаик

Учешће 
Општине

Финансијски 
допринос из  
заједнице

Заједнички 
допринос у 
роби и 
услугама

Број 
волонтера

Број 
корисника

2017 1.Мултифункционални 
парк Косјерово – прва фаза

Тим младих 
234 
Косјерово

7.940,98 1.191,59 1.806,50 4.942,89 0,00 20 90

2018 
Први 
позив

1..Бољи технички услови за 
рад аматерског позоришта

2. Мултифункционални 
парк – теретана на 
отвореном

Тим младих 
Лакташа

Тим младих 
косјерово

2.990,60

2.251,20

0,00

1.201,20

1.490,60

300,00

0,00

0,00

1.500,00

750,00

30

13

200

75

Други 
позив

3. Изградња 
мултифункционалног парка 
у Косјерову – друга фаза

Тим младих 
Косјерово

2.248,96 0,00 1.498,96 0,00 750,00 15 80

Трећи 
позив

4.Реконструкција 
кошаркашког игралишта у 
Маховљанима

Тим младих 
Маховљани

2.305,90 1.203,00 302,90 500,00 300,00 8 30

УКУПНО 5 пројеката 5 тимова 17.737,64 3.595,79 5.398,96 5.442,89 3.300,00
86 475

Програм Омладинска банка реализује се у партнерству Фондација Мозаик и општина Лакташи. Споразум је  потписан у 
децембру 2016. године, а подржава  идеје и пројекте неформалних група младих односно тимове младих. 



ЗАКЉУЧАК

''Стратегија омладинске политике општине Лакташи за период 2016-2020. године'' 
је резултат посвећености Општинске управе континуираном стварању услова за 
квалитетну бригу о младима, како би кроз свеобухватан и умрежен приступ могли 
постићи одрживе резултате на пољу бриге о младима.

Средства за реализацију пројеката дефинисаних ''Стратегијом омладинске политике 
општине Лакташи за период 2016-2020. године'' извјештајни период 2016-2018. године, 
обезбјеђена су из буџета општине Лакташи, подршке надлежних министарстава и 
међународних донатора. Пројекти су реализовани и имплементирани уз подршку и у 
оквиру рада запослених у Општинској управи, Јавних установа, омладинских 
организација: УГ ''Центар за дјецу, младе и породицу'' Лакташи (ЦДМПЛ) подружница 
ОЦ Лакташи и ОЦ Маглајани, Центар за развој омладинске политике (ЦеРОП) из 
Александровца, Савјета младих Слатине, неформалних група младих и активних 
омладинаца.

Реализација пројеката дефинисаних ''Стратегијом омладинске политике општине 
Лакташи'' за извјештајни период 2016-2018. године, поред различитих баријера 
условљених измијењеним социо-економским приликама у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини и ограниченим донаторским средсвима за младе, у значајној мјери 
рефлектује се и на нашу општину. 

Одсјек за локални развој и људске ресурсе, као кључни носилац активности 
мониторинга и евалуације стратегије, је у сарадњи са Одсјеком за друштвене дјелатности, 
праћењем дефинисаних индикатора настојала контролисати и усмјеравати остваривање 
стратешких циљева. 

Битно је напоменути да је у реализацији пројектних активности овог стратешког 
документа за извјештајни период 2016-2020. године, био укључен велики број младих 
људи који су учествовали и у изради општинских планских и стратешких докумената, 
чиме је настављено укључивање младих у активности локалне заједнице.

Упркос отежаним социо-економским приликама у друштву, праћењем индикатора 
за мониторинг и евалуацију реализације ''Стратегије омладинске политике општине 
Лакташи за период 2016–2020. године'' извјештајни период 2016-2018. године,  уочено је 
побољшање у области запошљавања, здравствене и социјалне политике, у области 
културе, образовања, екологије, спорта, волонтеризма, омладинског рада, кориштења 
слободног времена, као и у активностима које су везане за процес демократизације и 
утицаја младих у политичком животу, а што је Скупштини редовно представљано у виду 
Информације о друштвеном положају младих на подручју општине Лакташи.

Реализацијом пројеката у оквиру зацртаних циљева пружена је значајна подршка 
запошљавању младих и развоју предузетништва, повећању броја младих спортиста, расту 
учешћа младих у културним, умјетничким и забавним манифестацијама, повећању броја 
манифестација и учешћа младих на селу у културним, образовним, спортско- 
рекреативним и забавним садржајима на селу. 

Дугогодишња подршка општине Лакташи омладинском активизму с циљем 
побољшања положаја младих, препозната је од стране републичких институција и 
међународних организација. 



У оквиру Регионалне конференције ''Подршка развоју омладинских политика на 
локалном нивоу'' – Примјери добре праксе усвојених омладинских политика на локалном 
нивоу и размјена искустава, одржане у Бања Луци и Бјељини (април, мај 2018. године) у 
организацији Министартва породице, омладине и спорта РС, у оквиру најбољих пракси 
представљена је  Омладинска политика општине Лакташи. 

Фондација Мозаик, Омладински комуникативни центар (ОКЦ) Бања Лука, и 
Институт за развој младих КУЛТ Сарајево додјелили су  захвалнице општини Лакташи за 
сарадњу у области омладинског рада и рада са младима.

У наредном периоду неопходно је предузети активности на пројектима и мјерама 
који су дефинисани у стратешком документу, а чије активности нису реализоване, те и 
даље подржавати иницијативе и идеје младих. 

Обрађивач:                                                                                                       Предлагач:                                                                                          
Одсјек за локални  развој и људске ресурсе                                                 Начелник општине                                                               
Одсјек за друштвене  дјелатности


