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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

20. 03. 2013.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“бр.3/05), Скупштина општине Петровац на сједници одржаној
18.03. 2013.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду тржишног инспектора
за 2012.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду тржишног инспектора за 2012.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-175/13
Датум: 19.03.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

20. 03. 2013.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“бр.3/05), Скупштина општине Петровац на сједници одржаној
18.03. 2013.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду здравствено-санитарног инспектора
за 2012.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду здравствено-санитарног инспектора за
2012.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-176/13
Датум: 19.03.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

20. 03. 2013.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“бр.3/05), Скупштина општине Петровац на сједници одржаној
18.03. 2013.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду ветеринарског инспектора
за 2012.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ветеринарског инспектора за 2012.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-177/13
Датум: 19.03.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

20. 03. 2013.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“бр.3/05), Скупштина општине Петровац на сједници одржаној
18.03. 2013.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Омладинске политике општине Петровац-Дринић
(2013-2017)
Члан 1.
Усваја се Омладинска политика општине Петровац-Дринић (2013-2017).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-178/13
Датум: 19.03.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман, с.р.

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ ДРИНИЋ
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
ОМЛАДИНСКИХ СТРУКТУРА
(2013-2017)

УВОД
Развој и примјена омладинске политике на локалном нивоу је обавеза проистекла
из Закона о омладинском организовању (Сл. Гласник РС бр. 98/04, 119/08, 1/12),
који треба да пружи младима боље услове за живот, креативно испољавање и
развој. Омладинска политика не представља само општа начела рјешавања
проблема младих, него се развија у посебне програме и мјере којима се унапређује
позиција и статус омладине, али и популације која не припада статусу омладине
(категорија лица од 13 до 18 година – адолесценти).
Омладинска политика је стратегија развоја омладинских структура на локалном
нивоу, коју власт преузима у циљу рјешавања и потреба младих. Детаљније речено,
омладинска политика је стратегија власти којом, путем различитих метода и
процеса, власт преузима одговорност и бригу у рјешавању проблема и потреба
младих.
Иницијална идеја за израду овог документа настала је услијед одсуства стратешких
програма за младе, као и због непостојања разумијевања за младе и проблема са
којима се ова популација суочава, а правни основ за његово доношење су:
1. Устав Републике Српске
2. Закон о омладинском организовању РС
3. Статут општине Петровац
У Закону о омладинском организовању РС, као законском основу за доношење
овог документа у члановима 11., 12., и 15. стоји:
Члан 11.
„Брига о омладини је од општег интереса за Републику. Општи интерес
претходног става овог члана остварује се утврђивањем и стварањем услова
омладинско организовање и бригу о омладини. Општи интерес остварује
доношењем и реализацијом утврђеног документа омладинске политике
републичком, градском и општинском нивоу.“
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Члан 12.
„Омладинском политиком, из претходног члана, уређују се основни циљеви,
правци развоја и задаци у омладинском сектору, као што су питања: васпитање
младих, његовање моралних, естетских, културних и спортских вриједности,
развијање духовних и физичких вриједности личности, свијест о хуманистичким
вриједностима, личној и друштвеној одговорности, социјално - здравственој
заштити, запошљавању, екологији и др.“

Члан 15.
„Средњорочни и краткорочни план омладинске политике доноси за подручје града
или општине, скупштина града или општине, а на приједлог надлежне комисије за
младе, уз учешће омладинског савјета општине или града. План омладинске
политике из става 1. овог члана, мора бити у складу са Омладинском политиком
Републике Српске (средњорочни и краткорочни период).“
Циљ овог документа на првом мјесту је идентификација најважнијих тачака живота
младих и њиховог друштвеног дјеловања у локалној заједници, установљавање
стварног стања и могућности система у коме сви, па тиме и млади, дјелујемо, те
затим предлагање низа мјера и пројеката којима би се потакли процеси отварања
наше локалне заједнице према потребама, интрересима и циљевима младих.

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА – ЊЕНО СТВАРАЊЕ И РАЗВОЈ

О чему причамо када причамо о омладини?
Ако бисмо засновали мишљење на ономе што се чује током разних дискусија
и састанака и у оквиру различитих група, испоставило би се да је доста тешко наћи
заједнички језик када је у питању дефиниција омладине. Не постоји њена
прихваћена дефиниција.
Нпр. чак ни у случају годишта до ког се неко сматра младим – и ту постоје разлике
– неке међународне институције дефинисале су омладинце као особе до 24 године
– тако је то у Уједињеним нацијама, или до 25, како су то одредили у YOUTH
програму Европске комисије; неки, пак, мисле да је то период до двадесет девете
године, као што је то случај у Румунији и Хрватској. И ми ћемо се у овом
документу држати те дефиниције за омладинце.
О чему ми, заправо, причамо када кажемо „јавна политика“?
Дефинисање јавне политике је веома тешко, јер, у многим случајевима може да се
замjени са циљевима, програмима, одлукама, законима, стандардима и предлозима.
Разноликост дефиниција, које нам даје књижевност покривају мање - више садржај
концепта – многе књиге, есеји и расправе с циљем да се пронађу одређене
дефиниције јавне политике постали су иритантни и често се завршавали тако што је
скренута пажња са проучавања јавне политике или су се претварала у игру
риjечима .
Јавна политика се разликује од политичких циљева, намјера и одабира, који су
компоненте политике.
Намјере су прави циљеви акције.
Циљеви су најављени крај нечега што треба да се оствари.
Планови су одређена средства помоћу којих се долази до циља.
Програми су ауторизована средства помоћу којих се долази до циља.
Одлуке су одређене радње да би се одредили циљеви, развили планови, спровели и
проценили програми.
Ефекти су мјерљиви утицаји које изазове програм, и намјерни и ненамјерни, и
примарни и секундарни .
Смисао јавне политике може бити јасан или се може подразумијевати. Овај аспект
се појавио у пракси, када смо примијетили да су други циљеви додати објављенима
као резултат из реалности одређене политиком. Ово можемо повезати и са
чињеницом да јавна политика, исто тако, може имати непланиране ефекте, а да не
кажемо да циљеви, који се подразумијевању одговарају овим ефектима.
Омладинска политика може се развити на међународоном, националном и на
локалном нивоу. У случају локалне омладинске политике, треба је повезати са
националном омладинском политиком (уколико таква постоји). Рад у оквирима
националне омладинске политике, укључујући и појединости и локалне
приоритете, може помоћи да се национална омладинска политика пренесе у
реалност локалног нивоа; помоћ може бити у виду веће подршке за спровођење
пројеката и програма на локалном нивоу, од других институција и организација

које раде са младима, као и у одржавању фокуса на раду са младима, због чега ће се
у већој мери остварити планирани резултати и што ће се осјетити њихов утицај.
Вишегодишњи план за рјешавање омладинских проблема јесте један од предуслова
да јавне и цивилне иницијативе стално расту и да се усмјере на кључне проблеме.
Када се тај услов испуни, приступ омладинским питањима може да почне од
непланиране, ад - хок јавне потрошње до програмиране акције са средњорочним и
дугорочним циљевима. Другим ријечима, ово је једини начин да се заустави рад на
проблемима омладине и започне рад на њиховој превенцији.
Омладински развој је најновије име за бригу о омладини. Он представља стратешки
приступ усредсређен на ангажовање читавих заједница, да би се помогло читавој
омладини да буде успјешна. Он је заснован на традиционалном приступу
омладинским услугама, тако што наглашава значај дугорочних, систематских
стратегија, помоћу којих се култивише жељени квалитет и карактер младих, тако
што се ствара околина, која подржава њихове развојне потребе и капацитете.
Приступ омладинског развоја је заснован на вјери да се млади људи развијају када
их подржавају сви сегменти друштва – школа, омладинске службе, религијске
организације, управа заједнице, бизнис, правни систем и још многи.
Овај приступ наглашава улогу заједнице као цјелине у развоју младе генерације. У
том смислу, распон акција власти представља само део ширег плана. Али, ако јавна
институција не одлучује шта ће сви чиниоци радити, они могу да понуде и оквир и
модел за учешће. Стога, први корак било које власти, која је ријешила да се укључи
у стварање омладинске политике, јесте да одреди основне идеје везане за
омладину, премисе, од којих ће кренути и које ће оформити јавну слику о
омладинским питањима.
То што ми заговарамо развој омладинске политике (са фокусом на локални ниво)
није ништа ново. Важност омладинске политике је наглашена разним
међународним документима и у разним институцијама. Већина њих везана је за
националну политику, али већи дио споменутих принципа и аспеката могу да се
примјене и на развој политике на локалном нивоу.
Основни међународни и европски документи крећу од сљедећег става:

Младост је ресурс, не проблем.

Приступ који се заснива на ставу да је младост проблем, по својој природи је
краткорочан и нема будућност, јер ће се фокусирати на „гашење пожара“ и
рјешавати проблеме гдје год и кад год се они појаве. Насупрот томе, ако гледамо
младе људе као ресурс, фокусираћемо се на дугорочна рјешења, идентификовати
потребе и одредити рјешења да би млади остварили свој пун потенцијал као
грађани и пружили друштву свој најбољи интелектуални капитал.
Омладинско учешће је важно!
„Активно учешће младих у одлукама и акцијама на локалном и регионалном
нивоу је неопходно ако хоћемо да изградимо напредније друштво са већим
степеном демократије, у коме његови основни чиниоци учествују.
Локалне и регионалне власти, као власти најближе омладинцима, имају веома
важну улогу у промовисању учешћа младих ”.

ОЦЈЕНА СТАЊА

На подручју наше општине живи стотињак младих људи, а под појмом «млади» се
у овом контексту подразумијевају лица старија од 15, а млађа од 30 година. Горња
добна граница је помјерена на више због чињенице да су најприје ратна, а затим и
тешка економска ситуација, довеле до успоравања развоја младих, а самим тим до
спријечавања њиховог осамостаљења и преласка из групе „младих“. Посматрајући
тренутно стање у општини на пољу положаја младих и створених претпоставки за
израду и имплементацију омладинске политике доћи ћемо до закључка да постоје
неопходни елементи/карике у ланцу омладинске политике.
То показују следећи подаци:
1. АКТИВНИ МЛАДИ
Допринос развоју омладинске политике за општину Петровац дале су следеће
организације, које нису регистроване као омладинске, али се састоје од великог
броја младих, а то су:
1.
2.
3.
4.
5.

КУД „Грмеч“
Плесни кулб „Жуте дуње Бихаћ – одјељење Дринић“
Еколошки покрет
Спортско удружење „Дринић“
Савјет ученика Основне школе „Дринић“

*Омладинска организација „Лет“ регистрована је 2001. године, али се њени
чланови не могу похвалити активним учешћем, јер годинама нису остварили
никакве конкретне резултате.
2. КОМИСИЈА ЗА МЛАДЕ
Као радно тијело Скупштине општине Петровац, основана је Комисија за питања
младих, на сједници одржаној 23.11.2012. године. Комисија броји три члана, а то
су: Милан Грбић, Јовица Бањац и Здравко Ракић.
3. СКУПШТИНСКА ПРОЦЕДУРА
На сједници одржаној 06.08.2008 године, једногласно је усвојена Одлука о
Омладинској политици Општине Петровац – Дринић(Одлука бр. 01-022-239/08) и
то за период од 2008-2012. године, тако да је након четири године неопходно да
донесемо нову Омладинску политику.
4. БУЏЕТ – ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ СПОРТСКИМ И ОМЛАДИНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текући грантови који се годинама из општинског буџета издвајају за спортске и
омладинске организације износе 5.000,00 КМ.

Овим документом утврђени су програми мјера и пројекти са циљем рјешавања
проблема у следећим областима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информисаност младих
Образовање младих
Незапосленост
Наркоманија и зависност
Здравствена и социјална политика
Учешће младих у одлучивању
Креативно слободно вријеме – култура и спорт

Овај документ има за циљ:
- побољшање положаја младих
- повећање њихове улоге у друштву
- пружање прилике младима да одлучују
- инвестирање у развој локалне заједнице
- унапријеђење односа локалних власти и младих
А)

Информисаност младих

Незахвална ситуација у којој се налазе млади у руралним зонама се базира и на
недовољној информисаности о дешавањима интересантним за њих. Један од
највећих проблема општине јесте управо оваква информативна неповезаност. Она
се очитава у томе што информације, које би требале бити доступне свима, остају
затворене у уском кругу њихових корисника, односно оних који су активни на
неким пољима. Иако се сви видови организовања младих заснивају на
добронамјерним разлозима и жељи за омасовљењем, врло брзо долази до проблема
слабог протока информација. Ово се дешава и зато што млади који нису укључени
у било какве организације врло често и не показују никакав интерес за добијање
информација и умрежавање са другим младима, а то опет из разлога непостојања те
иницијалне информације која би их активирала.
Велику улогу у буђењу жеље за информисаношћу код младих људи првенствено
имају породица и школа, а локална заједница издавањем општинског билтена и
организовањем различитих садржаја на одређен начин може задовољити те потребе
младих за информацијама, барем када су у питању активности које се дешавају на
територији наше општине, а свакако да би млади требали бити заинтересовани и за
догађаје који нису прецизно везани само за наше мјесто.

Б) Образовање младих
На подручју Општине Петровац не постоји предшколска установа (дјеца из наше
општине иду у вртић у Босанском Петровцу), нити постоје средњешколске
институције. Имамо Основну школу „Дринић“, која по квалитету наставе и
школског програма засигурно не заостаје за таквим установама у сусједним
општинама. Највећи проблеми са којима се сусрећу млади по завршетку основног
школовања јесте недовољна информисаност о профилу занимања која им се нуде,
па се одабир будућег занимања не врши у складу са потребама. Из тог разлога,
добро би било да један дан у години школа организује неку врсту савјетодавног
часа за ученике деветих разреда када би се могло дискутовати о занимањима која
ту дјецу привлаче, али исто тако и о занимањима која би у скоријој будућности тим
истим ученицима омогућила да лакше дођу до радног мјеста. Поред ових
активности потребно би било више савјетовати младе од стране психолога,
организовати округле столове између ученика и предузетника.
Традиционално, наша општина стипендира студенте, а школске 2011/2012 године
било је 23 стипендиста који примају по 100,00 КМ мјесечно. Свакако да ће
општина на челу са начелником настојати и наредних година да на овај начин
помаже академцима, с тим што би се убудуће предност требала давати
дефицитарним кадровима, најбољим ученицима или социјално угроженим
случајевима.
В) Незапосленост
Млади са подручја читаве општине дијеле и један заједнички проблем истог
интензитета, а ради се о проблему незапослености.
Према подацима Завода за запошљавање Републике Српске - Биро Петровац Дринић, просјечан број незапослених младих људи у 2010. години био је 42 (од 20
до 24 године – 11 незапослених; од 24 до 27 – 16 незапослених, од 27 до 30 – 15
незапослених). У 2011. години број незапослених био је 36, и то 12 незапослених
за узраст од 20 до 24 године, 15 незапослених за узраст од 24 до 27 година и 9
незапослених у узрасту од 27 до 30 година. У 2012. години опет имамо 42
незапослена – има их 6, који су између 18 и 20 година, 11 који су између 20 и 24
године, 12 који су између 24 и 27 година и 13 који су узрасту од 27 до 30 година.
Највећи проблем младих се веже уз уобичајени захтјев за заснивање радног односа
- постојање праксе у трајању од 3, 6 или 12 мјесеци. Овај захтјев претвара процес
запослења у зачарани круг, јер млади не могу бити примљени уколико немају
праксе, а праксу наравно не могу стећи ако због њеног недостатка не могу бити
примљени. Због тога би било добро развити пројекат сарадње са привредницима
општине Петровац, којима би се на одређене начине компензовало примање
младих без радног искуства. Треба имати на уму да су многи млади спремни овакве
послове обављати и волонтерски.
Други приговор се односи на примање радника у радни однос према субјективним,
а не објективним критеријима, односно познато запошљавање "преко везе", што
младе који немају потребна познанства у сваком случају деморалише и сигурно
мотивише да напуштају општину и остављају је без квалитетног кадра.

Један од начина превазилажења проблема одласка квалитетног кадра је
стипендирање дефицитарних кадрова са обавезом, која се регулише уговором, да
након завршеног факултета, Општина има обавезу да запосли стипендисту у органу
управе или у јавном предузећу чији је оснивач, а стипендиста има обавезу да ради
одређено вријеме или да врати вриједност стипендије увећану за камату.
Г) Наркоманија и зависност
Проблем зависности о дрогама јесте глобални проблем и евидентно је да у читавом
свијету долази до експанзије злоупотребе наркотичких средстава. На срећу, код нас
није забиљежен ниједан случај зависности од наркотика код младих, али је
нажалост чињеница да млади људи све више пију и да слободно вријеме углавном
проводе у кафани. Да не буде забуне, изласци и ноћни живот су нешто што је
потребно сваком младом човјеку, али је неопходно да постоје и други садржаји
којим би било испуњено слободно вријеме омладинаца.
Д) Здравствена и социјална политика
Здравствено стање и социјални положај у многоме зависи о стилу живота и начину
понашања. Све значајније мјесто у положају младих заузимају поремећаји и
болести које се јављају као директна посљедица ризичних понашања: конзумација
алкохола, пушење дувана, употреба психоактивних твари, неправилна прехрана,
неадекватна тјелесна активност...
Наводимо неке од карактеристика положаја младих у Петровцу из ове области:
- учесталији социјални ризици – злоупотреба алкохола, велика понуда забаве, као
што је коцка, клађење исл.
- нема могућности стамбеног осамостаљивања од родитеља
- недостатак инфраструктуре за креативно слободно вријеме
- недостатак едукацијских кампања о здравственој заштити
- велики број младих не брине за своје здравље
С тим у вези, требало би повести рачуна о следећем:
* промовисати здрав живот
*вршити превенцију како би се смањио алкохолизам и пушење међу младима
* промовисати активно учешће младих у креирању програма и активности на
локалном нивоу
* подржати младе с инвалидитетом и посебним потребама свакако би била
неопходна мјера када бисмо имали такве омладинце, што на сву срећу, није случај
на територији наше општине.
Ђ) Учешће младих у одлучивању
За развој демократског друштва неопходно је да млади узму учешће у процесу
одлучивања.
Уочени проблеми:
- млади нису довољно заступљени у власти
- млади нису укључени у грађанске иницијативе и цивилно друштво
- млади нису довољно информисани о ситуацији и активностима у општини
- млади се недовољно неформално образују

Е) Креативно слободно вријеме – култура и спорт
У рангирању проблема младих на подручју наше општине нашао се и проблем
неквалитетног провођења слободног времена, као што је већ и споменуто. Наиме,
истраживања су показала да
велики број младих проводи слободно вријеме без плана и стихијски. Слободно
вријеме млади проводе некреативно, ноћ замјењују за дан. У структури слободног
времена највећи проценат заузима: кафана, улица, ТВ, слушање музике.
Недостатак Дома културе у Петровцу-Дринићу, а самим тим и културних садржаја,
прилагођених младима, довео је до недостатка креативне иницијативе. Културни
садржаји који су се одвијали у претходном периоду углавном су сведени на рад у
секцијама Основне школе.
Спортских садржаја у нашој општини има у ограниченој мјери. Наиме, тренутно је
активно Спортско удружење „Дринић“ , а одржавају се и часови рукомета за
основце у оквиру Основне школе.

МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
Основни актери у процесу настанка и реализације политике према младима су
локалне институције власти и млади. Унутар тих група са својим обавезама и
одговорностима издвајају се следећи актери:
1. Локална извршна власт:
- Начелник општине
- Орган управе
- Референт за младе
2. Скупштина општине
- Комисија за младе
3. Организације младих
ПРЕПОРУКЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ И ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:
- Укључити младе у комисије и друга радна тијела Скупштине општине
ПЕТРОВАЦ
- Периодично вршити истраживања о потребама и приоритетима младих
- Финансијски подржати пројекте за младе – Буџете за младе
- Расподјелу средстава вршити искључиво на основу конкурса
ЛОКАЛНА ИЗВРШНА ВЛАСТ И МЛАДИ
Начелник општине је на челу управе и представља локалну извршну власт.
Начелник општине на основу овлашћења која црпи из Закона о локалној
самоуправи РС и Статута општине Петровац у Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста предвидио је радно мјесто
РЕФЕРЕНТ ЗА МЛАДЕ са јасним описом посла:
- идентификује проблеме и потребе младих у локалној заједници
- редовно комуницира са омладинским организацијама, неформалним
групама и појединцима
- координира процес провођења политике према младима на локалном нивоу
Млади људи преко референта за младе могу лакше покретати различите
иницијативе за доношење одлука које су претпоставка за побољшање њиховог
положаја у друштву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И МЛАДИ
Функција Скупштине општине је да осигура креирање адекватне политике
локалних власти, а то значи да помогне у осмишљавању политике, заједно са
начелником општине и управом, те да
усвоји званично поједине политике, стратегије, пројекте и буџете.
Скупштина општине у име грађана врши послове ради заштите и остварења
интереса за локалну заједницу. Скупштина општине усваја локалну политику за
младе. С обзиром да скупштина општине ради кроз посебна тијела, именована је
Комисија за младе која представља битну карику у процесу доношења омладинске
политике.

ПРИОРИТЕТИ И ПРОЈЕКТИ
ПРИОРИТЕТИ:
- едуковати младе за предузетништво и промовисати идеју самозапошљавања
- основати институцију за омладинско предузетништво
- едуковати младе за потребе развоја туризма и пољопривреде
- ускладити образовни систем са потребама тржишта
- промовисати привредне потенцијале општине
ПРОЈЕКТИ:
- едуцирање младих за предузетништво и самозапошљавање
- оснивање општинског фонда за развој омладинског предузетништва
- активним мјерама стимулисати отварање нових радних мјеста
- увођење предузетничке едукације у школама
- организовање неформалног образовања – цјеложивотног учења
- отклањање препрека за развој бизниса смањењем такси и трошкова за
покретање бизниса
- подршка младим приликом отпочињања бизниса
ПАРТИЦИПАЦИЈА
„Суштина демократије је имати владу која ће бити влада народа и за народ“.
Абрахам Линколн, председник Сједињених
Америчких Држава
Основу демократског уређења државе чине органи власти изабрани на општим
изборима који представљају народ и раде у његовом најбољем интересу – ријечи
Абрахама Линколна подједнако су актуелне данас као и 1863. године када су по
први пут јавно изговорене. У пракси ова тврдња подразумијева да демократија
значи много више од слободних избора и остваривања бирачког права, мада они
јесу темељ сваког демократског друштва. Линколн претпоставља да управо они на
које се политичке одлуке односе имају највише права да учествују у доношењу
таквих одлука. Другим ријечима, власт се мора успоставити као трајан партнерски
однос између грађана и њихових изабраних представника: грађани одређују смјер
општег развоја опредјељивањем за одређени изборни програм или подношењем
приједлога на конкретна питања, односно реакцијама на одлуке власти; док
изабрани представници власти само спроводе ове инструкције у дјело.
Јасно је да не треба постављати питање да ли грађани треба да буду укључени у
процесе доношења одлука на нивоу локалне заједнице или не. Међутим, основно
питање је - КАКО грађане што боље припремити и укључити у тај процес?
Први предуслов партиципације јесте да локалне власти признају и подржавају
активно учешће грађана у процесу доношења одлука. Грађани паралелно учествују
и у процесу одређивања оквира партиципације и у комуникацији са
представницима власти и на тај начин развијају своје иницијативе. Међутим,
иако активна партиципација значи да грађани имају значајну улогу у процесу
доношења одлука давањем приједлога, мишљења, савјета - коначна одлука је

увијек на органима власти. Изабрани представници власти су одговорни за
донијете одлуке и они ће повјерење и исправност својих одлука провјерити на
наредним изборима.
Као полазну основу рада на рјешавању проблема младих људи треба почети
анализом проблема и формирања корака у рјешавању идентификованих проблема.
Тешкоће са којима се млади данас најчешће сусрећу:
Свеопшта криза система вриједности
Деградација социјалног статуса ствара осјећај несигурности и узнемирености.
Многи су присиљени да раде на више мјеста да би преживјели и немају времена да
се посвете активностима у друштву и заједници.
Финансијске тешкоће
стварају пад квалитета школовања. Као резултат економских тешкоћа и
незапослености млади и даље зависе од родитеља и не могу да стекну
самосталност, која је друштву неопходна.
Постоји јаз у комуникацији између младих и одраслих
Млади осјећају да је пред њима зид неразумијевања. Осјећају да је данашње
друштво сувише пасивно и да не умије да прихвати индивидуалност. Осећају да
нико не обраћа пажњу на њихове жеље и иницијативе и да се ништа не може
урадити да би се ријешили проблеми друштва.
Млади су често незаинтересовани и неактивни
Активизам младих, дакле, представља један од горућих проблема! Упознавајући
младе са разним могућностима рјешавања проблема, може се постићи већа
укљученост младих и активна партиципација младих у друштвеним процесима и
рјешавању сопствених проблема.
Млади су склони повлачењу у себе
Страхују од будућности и боје се да на себе преузму друштвене обавезе. Многи
сањају о другачијем друштву и желе да емигрирају. Други крећу путем насиља и
деликвенције. Нажалост, и секте привлаче све већи број младих људи.

ЗАКЉУЧАК
У складу са Законом о омладинском организовању, најзначајнији механизми за
развој и примјену омладинске политике су:
Референт за младе (Самостални стручни сарадник за младе) - лице које је запослено
у локалној управи на реализацији Стратегије за младе
Комисија за младе – скупштинско радно тијело у којој учествују млади
Омладински савјет - асоцијација младих и нво на локалном нивоу

организација

Препоруке за формирање активних омладинских

Улога омладинских организација у планирању и примјени Омладинске
политике је веома важна. Стога, омладинске организације треба да схвате своју
велику друштвену одговорност за унапређење позиције младих. Омладинске
организације не требају бити затворене групе преко којих се остварују интереси
малих група и појединаца, него требају бити снага која ће искрено заступати
интересе младих.
Омладинске организације не треба да буду конкуренти, него треба да међусобно
сарађују у заједничком интересу омладине. Потребно је да омладинске
организације схвате значај омладинских савјета на нивоу општине на чијем
простору дјелују. Омладински савјети су «простор» за међусобан дијалог
различитих група, ради рјешавања проблема младих.
Сарадња и партнерски однос са локалном управом на планирању и примјени
омладинске политике је веома важан друштвени задатак и одговорност
омладинских организација. Општинска управа не смије при томе задирати у
основне принципе рада омладинских организација као добровољних удружења
грађана. Наравно, промоција европских принципа омладинске политике треба да
буде основа рада омладинских организација. Омладинске организације су
богатство сваке општине, града, али и Републике Српске.
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