
ЗАКОН  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ОМЛАДИНСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ 
 
 

Члан 1. 
 

У Закону о омладинском организовању („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 98/04 и 119/08) члан 2. мијења се и гласи:  

„Појмови који се у овом закону употребљавају имају сљедеће значење: 

- oмладину и младе чине лица од 15 до навршених 30 година, 

- омладинска политика представља документ који Република и јединице 

локалне самоуправе доносе у циљу побољшања положаја и рјешавања утврђених 

проблема младих у Републици Српској. То је документ са јасно дефинисаним 

програмским циљевима, механизмима и роковима за њихову реализацију, 

одговорним институцијама и организацијама, партнерима, те неопходним 

финансијским средствима и њиховим изворима, а у складу са јасно дефинисаним 

областима од интереса за младе, 

- омладинске организације су различити облици удруживања младих који се 

оснивају на различитим принципима као што су територијални, струковни, 

интересни и сличним принципима, а под тим појмом у смислу овог закона 

подразумијевају се и организације за младе које су основане на основу Закона о 

удружењима и фондацијама, а чији су програми, пројекти и активности у значајној 

мјери усмјерени на младе или на питања од значаја за младе, осим у случају 

удруживања у омладинске савјете у које се могу удруживати искључиво 

омладинске организације, 

- омладинске активности представљају различите активности у областима 

омладинског сектора које спроводе млади или субјекти омладинске политике и које 

су усмјерене ка унапређивању положаја младих и њиховом оснаживању за активно 

учешће у друштву на личну и друштвену добробит, 

- омладински рад представља онај дио омладинских активности које се 

организују са младима и за младе, одвија се у оквиру слободног времена младих и 

предузима се ради унапређивања услова за лични и друштвени развој младих и 

опште друштвене користи у складу са њиховим потребама, могућностима, а уз 

њихово добровољно учешће, 

- омладински објекат је приступачан и прилагођен отворен или затворен 

простор у коме се обављају омладинске активности, 

- омладински центар је приступачан и прилагођен простор за младе у којем 

се младима у континуитету пружају активности и програми засновани на методама 

и принципима неформалног образовања са циљем развоја младих у свјесне, 

одговорне чланове заједнице и стварања услова за остваривање њихових пуних 

потенцијала, 

- омладинске манифестације су облици омладинских активности и 

дјеловања којима се реализују програми намијењени омладини, 

- неформално образовање младих је скуп организованих и младима 

прилагођених образовних активности, које нису предвиђене системом формалног 



образовања, заснованих на потребама и интересовањима младих, принципима 

добровољног и активног учешћа младих у процесу учења и промоцији 

демократских вриједности, кроз које млади стичу компетенције неопходне за развој 

личних потенцијала, активно учешће у друштву и бољу запосленост и 

- међународна омладинска сарадња представља различите облике сарадње 

младих на међународном нивоу, као и институционалну сарадњу у областима од 

интереса за младе.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 7. у ставу 2. ријечи: „и полне дискриминације“ замјењују се 

ријечима: „полне и дискриминације на основу инвалидитета“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 11. у ставу 3. ријечи: „републичком, градском и општинском нивоу“ 

замјењују се ријечима: „нивоу Републике и јединица локалне самоуправе“. 

 

Члан 4. 

 

Члан 13. мијења се и гласи:  

„Омладинска политика се доноси на нивоу Републике и јединица локалне 

самоуправе на период од пет година.  

На основу усвојене омладинске политике, Република и јединице локалне 

самоуправе доносе акциони план провођења омладинске политике за период од 

годину дана. 

Акциони план провођења омладинске политике доноси се у року од 30 дана 

од дана усвајања буџета за годину за коју се акциони план доноси.“ 

 

Члан 5. 

 

Члан 14. мијења се и гласи: 

„Омладинску политику Републике Српске доноси Народна скупштина 

Републике Српске. 

Акциони план провођења Омладинске политике Републике Српске доноси 

Влада Републике Српске на приједлог Министарства. 

Приједлог омладинске политике и акционог плана провођења омладинске 

политике из ст. 1. и 2. овог члана припрема Министарство у сарадњи са Савјетом за 

младе Републике Српске.“ 

 

Члан 6. 

 

Члан 15. мијења се и гласи:  

„Омладинску политику и акциони план провођења омладинске политике за 

подручје јединице локалне самоуправе доноси скупштина јединице локалне 



самоуправе на приједлог надлежног органа јединице локалне самоуправе и 

комисије за младе. 

Омладинска политика из става 1. овог члана мора да буде у складу са 

Омладинском политиком Републике Српске.“ 

 

Члан 7. 

 

У члану 16. ријечи: „града и општине“ замјењују се ријечима: „јединице 

локалне самоуправе“, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу, а 

ријечи: „Одбор за питања младих Народне скупштине Републике Српске“ 

замјењују се ријечима: „скупштинско радно тијело које се бави питањима младих“. 

 

Члан 8. 

 

У члану 18. у ставу 1. у алинеји првој ријечи: „омладинском политиком“ 

замјењују се ријечима: „акционим планом провођења омладинске политике“. 

 

Члан 9. 

 

Члан 19. мијења се и гласи:  

„Надлежни органи Републике и јединица локалне самоуправе обавезују се 

да ће, у складу са чланом 17. овог закона, посебну пажњу посветити изради и 

реализацији програма у сљедећим областима: 

- запошљавања младих, 

- стамбене политике за младе, 

- образовања, културе и физичке културе, 

- здравља и социјалне политике за младе, 

- информисања младих, 

- равноправности полова, 

- мобилности, омладинског рада и организовања, 

- борбе против насиља и криминалитета, 

- кориштења слободног времена младих и партиципација у друштву и 

- заштите животне средине и млади.“ 

 

Члан 10. 

 

Члан 22. мијења се и гласи:  

„У циљу побољшања улоге и статуса младих у Републици, надлежни органи 

Републике и јединица локалне самоуправе ће обезбиједити услове да млади 

учествују у доношењу одлука, расправама и дебатама које се односе на њихову 

проблематику. 

Обезбјеђивање услова из става 1. овог члана односи се на обавезу 

надлежних органа Републике и јединица локалне самоуправе да формирају посебне 

комисије за младе. 

На републичком нивоу формира се скупштинско радно тијело које се бави 

питањима младих, а чији је рад дефинисан Пословником о раду Народне 



скупштине Републике Српске. Комисије за младе на нивоу јединица локалне 

самоуправе бирају се и из реда представника омладинских савјета, при чему једну 

трећину чланова комисије за младе чине представници омладинских савјета. 

Комисије за младе су стална радна тијела у јединицама локалне самоуправе. 

У јединицама локалне самоуправе у којима нису формирани омладински 

савјети, чланови, односно представници младих у комисији за младе бираће се из 

реда омладинских организација путем јавног конкурса.“ 

 

Члан 11. 

 

Члан 23. мијења се и гласи: 

„Омладинске организације могу се регистровати у омладински регистар под 

условом да у свом чланству имају најмање двије трећине младих. 

Облици организовања из става 1. овог члана могу се међусобно удруживати 

у сложеније облике организовања, као што су савези, уније и омладински савјети. 

Поред омладинских организација, могу се оснивати организације за младе 

које су својим радом и активностима усмјерене на рад са младима или на питањима 

од значаја за младе.“  

 

Члан 12. 

 

У члану 29. став 2. брише се. 

 

Члан 13. 

 

Послије члана 45. додаје се нови члан 45а. који гласи:  

„Члан 45а. 

 

За предсједника, потпредсједника, предсједника скупштине, предсједника 

Управног одбора Омладинског савјета и омладинских савјета јединица локалне 

самоуправе не могу бити бирана лица која у смислу одредбе члана 2. став 1. 

алинеја прва овог закона нису млади.“  

 

Члан 14. 

 

Послије члана 48. додаје се нови члан 48а. који гласи: 

„Члан 48а. 

 

Приликом уписа у омладински регистар омладинска организација дужна је 

испунити, поред општих, и посебне услове: 

- програмски циљеви и задаци дефинисани у статуту морају бити усмјерени 

углавном на младе и питања од интереса за младе, 

- у свом чланству мора имати најмање двије трећине младих, 

- у органима управљања мора имати најмање двије трећине младих. 



Приликом уписа у омладински регистар организација за младе дужна је 

испунити, поред општих, и посебан услов да програми, пројекти и активности у 

значајној мјери морају бити усмјерени на младе или на питања од значаја за младе. 

Омладински савјет и омладински савјети јединица локалне самоуправе 

постају репрезентативни и имају сва права и обавезе утврђене овим законом даном 

уписа у омладински регистар.“ 

 

Члан 15. 

 

У члану 54. додају се нови ст. 2, 3. и 4. који гласе: 

„За реализацију акционог плана провођења омладинске политике на нивоу 

Републике планирају се финансијска средства. 

За реализацију акционог плана провођења омладинске политике на нивоу 

јединице локалне самоуправе планирају се и издвајају средства у износу не мањем 

од износа средстава обезбијеђених буџетом на нивоу те јединице локалне 

самоуправе за претходну годину. 

Планирање и издвајање средстава на начин утврђен у ставу 3. овог члана не 

односи се на капиталне инвестиције.“ 

Досадашњи став 2. постаје став 5. 

 

Члан 16. 

 

У члану 61. послије ријечи: „обезбиједе“, додају се ријечи: „приступачне и 

прилагођене“. 

 

 

Члан 17. 

 

У члану 62. послије ријечи: „обезбјеђује“, додају се ријечи: „приступачан и 

прилагођен“. 

 

Члан 18. 

 

Члан 64. брише се. 

 

Члан 19. 

 

Члану 69. мијења се и гласи:  

„Омладинске манифестације су облици омладинских активности и 

дјеловања у којима се реализују програми намијењени омладини, а могу се 

проводити у посебно уређеним објектима за ту намјену, као и на другим мјестима 

која испуњавају услове за безбједно одржавање манифестације.“ 

 

 

 

 



 

Члан 20. 

 

У члану 70. ријечи: „друга физичка и правна лица“ замјењују се ријечима: 

„организације за младе“. 

 

Члан 21. 

 

Послије члана 74. назив главе: „МЕЂУНАРОДНА ОМЛАДИНСКА 

САРАДЊА“ мијења се и гласи: „МЕЂУНАРОДНА ОМЛАДИНСКА САРАДЊА И 

МОБИЛНОСТ МЛАДИХ“. 

 

Члан 22. 

 

У члану 75. у ставу 3. послије ријечи: „сарадњу“, додају се ријечи: „и 

мобилност младих“. 

 

Члан 23. 

 

Послије члана 75. додаје се нови члан 75а. који гласи: 

„Члан 75а. 

 

Појам мобилност младих подразумијева образовну, културну и туристичку 

покретљивост младих, те њихово укључивање у међународну сарадњу и размјену.  

Стандарди који ће се прецизније дефинисати документом омладинске 

политике, а односе се на мобилност младих су: 

- већа међуградска и мобилност младих унутар земље, 

- већа међународна мобилност младих, 

- повећати смјештајне капацитете и омогућити погодности у 

транспортним услугама за младе.“ 

 

Члан 24. 

 

У члану 76. у ставу 2. послије ријечи: „медија“ додају се ријечи: „и у 

различитим форматима“. 

 

Члан 25. 

 

Послије члана 76. назив одјељка: „Управљачки комитет“ мијења се и гласи: 

„Савјет за младе Републике Српске“. 

 

 

 

 

 

 



 

Члан 26. 

 

Члан 77. мијења се и гласи: 

„Савјет за младе Републике Српске (у даљем тексту: Савјет) оснива Влада 

Републике Српске на приједлог Министарства, а ради давања мишљења о стручним 

питањима из области развоја омладинске политике и њене примјене. 

Чланови Савјета су: 

- министар породице, омладине и спорта, 

- министар просвјете и културе, 

- министар здравља и социјалне заштите, 

- министар рада и борачко-инвалидске заштите, 

- министар финансија, 

- представник радног тијела које се бави питањима младих Народне 

скупштине Републике Српске и  

- три представника Омладинског савјета Републике Српске. 

Рад Савјета уређује се правилником, који доноси министар у року од 60 дана 

од дана ступања на снагу овог закона.“ 

 

Члан 27. 

 

У члану 78. ријечи: „управљачке комитете“ замјењују се ријечима: „савјете 

за младе“. 

 

Члан 28. 

 

У члану 79. у ставу 1. ријеч: „Комитет“ замјењује се ријечју: „Савјет“, као и 

у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу. 

 

Члан 29. 

 

Члан 81. брише се. 

 

Члан 30. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“.  
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