РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за образовање, здравство, спорт и омладину

AKЦИОНИ ПЛАН СУФИНАНСИРАЊА
ОМЛАДИНСКИХ АКТИВНОСТИ ГРАДA БАЊАЛУКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Бања Лука, jануар 2017. године

АКЦИОНИ ПЛАН СУФИНАНСИРАЊА ОМЛАДИНСКИХ
АКТИВНОСТИ ГРАДА БАЊА ЛУКА, ЗА 2017. ГОДИНУ
УВОД
На основу Закона о омладинском организовању („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 98/04, 119/08 и 1/12), „Омладинске политике Града Бања Лука, за период
2013-2017. година“ („Службени гласник Града Бања Лука“ број 19/13), Одлуке о
усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину и Одлуке о извршењу Буџета Града
Бања Лука за 2017. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 40/16),
Одјељење за образовање, здравство, спорт и омладину урадило је Акциони план
суфинансирања омладинских активности Града Бања Лука за 2017. годину.
а. Текући грант–омладинске организације и организације за младе.....75.000,00 КМ
Суфинансирање са наведене ставке је распоређено за реализацију:
I. „Стратегије омладинске политике Града Бања Лука 2013-2017. г.“.........73.000,00 КМ
II. Омладински савјет..........................................................................................2.000,00 КМ
б. Tекући грантови појединцима – омладинске активности......................2.000,00 КМ
У складу са одредбама члана 21. став 2. Закона о омладинском организовању
обавјештене су све организације уписне у Омладински регистар Града Бања Лука, да
доставе своје Програме рада за 2017. годину и Извјештаје о раду за 2016. годину, у
циљу благовремене израде планских докумената.
У 2017. години начин расподјеле средстава дефинисан је у складу са
правилницима који ће бити усклађени са важећим законским прописима, а услов да
организације конкуришу на средства је упис у Омладински регистар Града Бања Лука.

УПИС У ОМЛАДИНСКИ РЕГИСТАР ГРАДА БАЊА ЛУКА
И НАЧИН ДОЗНАЧАВАЊА СРЕДСТАВА
Сходно члану 89. Закона о омладинском организовању („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 98/04, 119/08 и 1/12) Одјељење за друштвене дјелатности је
водило Омладински регистар Града Бања Лука у електронској форми, уз који се водила
и Збирка исправа у писаном облику до 2016. године, а имајући у виду да је наведено
одјељење престало да постоји регистар ће наставити да води Одјељење за образовање,
здравство, спорт и омладину.
У складу са Правилником о упису у Омладински регистар Града Бања Лука у
Омладински регистар Града Бања Лука до 31.12.2016. године уписано је 28
организација, и то 1 савјет на нивоу јединице локалне самоуправе, 19 омладинских
организација и 8 организација за младе. Правилници по којима се вршила расподјела
средстава су: Правилник о додјели финансијских средстава за суфинансирање
појединачних програмских активности омладинских организација, организација за
младе, вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ („Службени гласник Града Бања
Лука“ бр. 16/13, 4/15 и 28/15), Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи из
буџета Града намијењених младима (од 15 до 30 година), члановима омладинских
организација, организација за младе („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 16/13 и
4/15), Правилник о Јавном позиву, условима и начину вредновања пројеката
омладинских организација, организација за младе који ће се суфинансирати из буџета
Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 13/15).
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Имајући у виду, да је област омладинског организовања од 2017. године у
надлежности Одјељења за образовање, здравство, спорт и омладину (у даљем тексту;
надлежно одјељење), наведене правилнике исто ће ускладити са важећим законским
прописима и упутити градоначелнику на потпис, како би радило у складу са истима.

ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ОМЛАДИНСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ
а. Текући грант – омладинске организације и организације за младе
I. „Стратегија омладинске политике Града Бања Лука, 2013-2017. годинa“
За суфинансирање омладинских активности везаних за реализацију Омладинске
политике Града Бања Лука, за 2017. годину, планирана су средства у укупном износу од
73.000,00 КМ.
У складу са одредбама Закона о омладинском организовању и Омладинском
политиком Града Бања Лука, ова цјелина обухвата сљедећа подручја суфинансирања:
• Суфинансирање пројеката по Јавном позиву омладинских организација и
организација за младе - по Правилнику,
• Јавни позив за избор пројекта који обухвата спровођење активности у циљу
израде омладинске политике на локалном нивоу – у складу са Законом,
• Суфинансирање појединачних програмских активности (захтјева) омладинских
организација, организација за младе у износу од 500,00 до 2.000,00 KM – по
Правилнику.
II. Средства за омладински савјет
У складу са чланом 45. Закона о омладинском организовању којим је
дефинисано „јединица локалне самоуправе је дужна планирати и обезбједити средства
за основно функционисање савјета“, напомињемо да је надлежно одјељење планирало
средства у износу од 2.000,00 КМ, за 2017. годину, поштујући наведену законску
одредбу.
Планирана средства ће бити реализована само ако Савјет омладинских
организација Бања Лука поступи по Закључку Скупштине Града, број 07-013-480/16,
донесеног на 4. сједници, одржаној 15.12.2016. године, који гласи; „Задужује се
Одјељење за друштвене дјелатности да заједно са омладинским организацијама и
Савјетом омладинских организација Бања Лука, у року од 60 дана усагласи Статут
Савјета и да Савјет у складу са Законом о омладинском организовању поштујући
принцип транспарентности, одржи Скупштину и изабере ново руководство – органе
управљања, јер неће моћи да конкурише за средства из Буџета Града, нити користити
простор“.
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План суфинасирања омладинских активности у 2017. години
(укупан износ средстава 75.000,00 КМ)

Бр.

НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Образложење намјене средстава

1.

„СТРАТЕГИЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА, 2013-2017. ГОДИНА“

•

Суфинансирање пројеката по Јавном позиву
омладинских организација и организација за
младе - по Правилнику

•
•
2.

•

Јавни позив за избор пројекта који обухвата
спровођење активности у циљу израде
омладинске политике на локалном нивоу
Суфинансирање појединачних програмских
активности (захтјева) омладинских
организација, организација за младе у износу
од 500,00 до 2.000,00 KM – по Правилнику
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ
Средства за функционисање омладинског
савјета
УКУПНО

Пројекти из различитих области, у циљу реализације
„Омладинске политике Града Бања Лука 2013 - 2017.
година“ у 2017. години, разматра их Комисија (по
Правилнику)
Важење документа „Омладинска политика Града Бања
Лука 2013 - 2017. година“ истиче у 2017. години – у
складу са Законом о омладинском организовању
Средства за суфинансирање aктивности омладинских
организација и организација за младе у износу до
500,00 до 2.000,00 КМ, разматра их Комисија (по
Правилнику)
Средства за књиговодствене услуге, канцеларијски
материјал и сл.

Планирано
за 2017. г.

55.000,00 КМ

8.000,00 КМ

10.000,00 КМ

2.000,00 КМ
75.000,00 КМ

I. Суфинансирање омладинских активности везаних за реализацију
„Омладинске политике Града Бања Лука 2013-2017. година“
Образложење плана
•

Суфинансирање пројеката по Јавном позиву омладинских организација
и организација за младе

У 2017. години планирају се средства за суфинансирање пројеката омладинских
организација, организација за младе путем Јавног позива у износу од 55.000,00 КМ из
области које су дефинисане у складу са Законом о омладинском организовању.
Суфинансирање, омладинских организација, организација за младе путем Јавног
позива даје могућност наведеним организацијама да предложе пројекте из области
дефинисаних наведеним Законом, у циљу реализације омладинске политике, а тичу се
рјешавања проблема младих и задовољавања њихових потреба.
Надлежно одјељење Градске управе Града Бања Лука расписује Јавни позив за
суфинансирање пројеката омладинских организација и организација за младе, а исте
разматра комисија коју именује градоначелник.
Комисија ће разматрати пројекте у складу са Правилником о Јавном позиву,
условима и начину вредновања пројеката омладинских организација, организација за
младе који ће се суфинансирати из буџета Града Бања Лука, који ће бити усклађен са
важећим законским прописима.
Организације којима су одобрена средства за пројекте дужне су да, по
реализацији пројекта, доставе надлежном одјељењу наративни и финансијски извјештај
на прописаним обрасцима који су саставни дио наведеног правилника, те оправдају
иста, јер у супротном неће моћи да конкуришу на средства из Буџета Града.
• Јавни позив за избор пројекта који обухвата спровођење активности у циљу
израде омладинске политике на локалном нивоу
Имајући у виду да документ „Омладинска политика Града Бања Лука 2013-2017.
година“ истиче, те да је чланом 13. Закона о омладинском организовању прописано:
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- „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.“, а чланом 15. је дефинисано да
- „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 јединице локалне самоуправе мора да буде у складу са
Омладинском политиком Републике Српске“, планирана су средства у 2017. години за
спровођење активности у циљу квалитетније и сврсиходније израде документа
„Омладинска политика Града Бања Лука 2018-2022.“, у укупном износу од 8.000,00
КМ.
Документ треба да обухвата области дефинисане законом, а то су:
1. запошљавање младих, 2. стамбена политика за младе, 3. образовање, 4. култура,
5. физичка култура, 6. здравље и млади, 7. социјална политика за младе, 8.
информисање младих, 9. равноправност полова, 10. мобилност, 11. омладински
рад и организовање, 12. борба против насиља и криминалитета, 13. кориштење
слободног времена младих, 14. пратиципација у друштву и 15. заштита животне
средине и млади.
Надлежно одјељење је планирало расписати јавни позив у 2017. години, којим
би омогућило свим заинтересованим правним лицима да предложе активности у циљу
израде наведеног документа поштујући на тај начин закон, транспарентност, тачност,
одговорности и сл. Комисија коју би именовао градоначелник извршила би одабир
најприхватљивијег приједлога на основу критеријума које иста утврди, након чега би
приједлог упутула градоначелнику, односно Скупштини града.
Са оним који предложи најприхватљивији приједлог Град би потписао уговор о
изради документа и роковима.
•

Суфинансирање појединачних програмских активности (захтјева) омладинских
организација, организација за младе у износу од 500,00 до 2.000,00 КМ

Суфинансирање
појединачних
програмских
активности
омладинских
организација и организација за младе у вриједности од 500,00 до 2.000,00 КМ,
реализује се на основу достављеног захтјева/обрасца омладинске организације и
организације за младе.
Средства за суфинансирање програмских активности омладинских организација
и организација за младе планирају се на годишњем нивоу у износу од 10.000,00 КМ.
Наведене захтјеве разматра комисија коју именује градоначелник, у складу са
Правилником о додјели финансијских средстава за суфинансирање појединачних
програмских активности омладинских организација, организација за младе,
вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ, који ће бити усклађен са важећим
законским прописима.
Организација којој су одобрена средства за програмску активност дужна је да у
року од 30 дана, по реализацији активности, достави овом одјељењу наративни и
финансијски извјештај, на прописаним обрасцима, који су саставни дио наведеног
правилника и намјенски оправда средства.
II. Средства за омладински савјет
Законом о омладинском организовању прописана је обавеза јединица локалне
самоуправе да планира и обезбједи средства за основно функционисање савјета на
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нивоу јединице локалне самоуправе. С тим у вези надлежно одјељење је планирало
средства у износу од 2.000,00 КМ, за 2017. годину, а реализација ових средстава
условљена је Закључком број; 07-013-480/16, од 15.12.2016. године.
Закључком број 13-911/16, од 13.12.2016. године Савјет за младе и спорт
Скупштине града Бања Лука предложио Одјељењу за друштвене дјелатности да
предузме активности, те да се у року од 60 дана достави приједлог једног члана Савјета
омладинских организација Бања Лука, како би Скупштина Града именовала члана
Савјета за младе и спорт – представника Савјета. Одјељење није предложило тражено,
јер Савјет има задатак да прије тога испоштује горе наведени Закључак Скупштине
Града Бања Лука, донесен на 4. сједници Скупштине Града.
Напомињемо да се Закључком задужује Одјељење за друштвене дјелатности да
заједно са омладинским организацијама и Савјетом омладинских организација Бања
Лука, у року од 60 дана усагласи Статут Савјета и да Савјет у складу са Законом о
омладинском организовању поштујући принцип транспарентности, одржи Скупштину
и изабере ново руководство – органе управљања, јер неће моћи да конкурише за
средства из Буџета Града, нити користити простор.
Ако Савјет омладинских организација Бања Лука не покаже вољу за
сарадњу, у предвиђеном року, Одјељење за образовање, здравство, омладину и
спорт ће поштовати донесени Закључак Скупштине Града и констатовати да
Град Бања Лука нема репрезентативан савјет.
Што се тиче попуне члана, представника у радно тијело скупштине, исто се
може попунити тако што Стручна служба у наредној години распише конкурс и на тај
начин именује једног члана испред представника младих од 15 до 30 година.
Напомињемо да савјет, као и све организације регистроване у складу са
Законом о омладинском организовању имају обавезу да изврше избор нових чланова у
органима управљања, ако је истима истекао мандат по годинама старости, тј. да
ускладе своја акта у складу са важећим законским прописима, jeр им је та обавеза у
рјешењима о регистрацији прописана.

б. Дознаке појединцима
Одјељење је планирало средства у износу од 2.000,00 КМ, за појединачне
захтјеве чланова омладинских организација, организација за младе, које разматра
комисија коју именује градоначелник, у складу са Правилником о додјели једнократних
новчаних помоћи из Буџета Града намијењених младима (од 15 до 30 година),
члановима омладинских организација, организација за младе, који ће бити усклађен са
важећим законским прописима.
Овај правилник је управо сачињем како би се што више младих укучило у рад
омладинских организација и организација за младе и на тај начин дјеловало, усавршило
и било друштвено корисно.

ОБРАЂИВАЧ:
Oдјељење за образовање, здравство,
спорт и омладину
в. д. НАЧЕЛНИК - а

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Mр Игор Радојичић

Мр Драган Бањац
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