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ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
(2019-2023)
УВОД
На иницијативу Начелника општине Шамац, Омладинске организације Шамац, Савјета Европе и
других учесника из свих сегмената друштва ове локалне заједнице приступило се изради Омладинске
политике општине Шамац. Формиране су радне групе у које су били укључени представници
омладинских организација, основних и средњих школа, општине Шамац, Бироа за запошљавање, Дома
здравља, Спортског савеза итд.
Основни циљ документа је остваривање институционалних и материјалних претпоставки за
дугорочно побољшање положаја младих у општини Шамац. Младима је потребна подршка јер није ријеч
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о само њиховом бољем животу, већ и о будућности земље. Млади су највиталнији дио сваке популације,
покретачи привредног, друштвеног, економског и демографског развоја сваке заједнице.
Омладинском политиком утврђују се основни циљеви, правци развоја и задаци омладинском
сектору, при чему се мисли на васпитање младих, запошљавање, његовање моралних, културних,
спортских и других вриједности, развијање физичких и духовних вриједности и особина личности,
развијање свијести о хуманистичким вриједностима, лична и друштвена одговорност, социјална и
здравствена заштита односно систематско унапређивање стања већег броја области које су са подручја
интересовања младих и проблема које имају млади.
При изради документа Омладинска политика општине Шамац изузетно је била значајна подршка
и допринос стручних сарадника различитих профила из различитих области дјеловања, укључених кроз
фокус групе. Према томе овај документ представља стратегију развоја младих на територији општине
Шамац.
Општина Шамац је сјевероисточна општина Републике Српске и централна је општина у
Посавини. Око Шамца се налазе општине: Градачац, Пелагићево, Доњи Жабар, Вукосавље, Домаљевац Шамац, Модрича, Орашје, Оџак, а на њеном сјеверу су ријека Сава и Република Хрватска. До Дејтонског
мировног споразума (Општи Оквирни споразум за мир у БиХ) општина се простирала на 219, а данас на
172,8 км2, јер су по Дејтону села Базик, Домаљевац и Пруд, те дио села Гребнице - припали Федерацији
БиХ. Према попису из 1991. године општина Шамац је имала 32.900 становника, док их данас има 16.308.
У граду Шамцу живи око 5.500 становника. До 1995 године у општини је било 26 насељених мјеста, а
данас их је 20 и то: Шамац, Баткуша, Брвник - дио насељеног мјеста, Гајеви, Гребнице - дио насељеног
мјеста, Горња Слатина, Горњи Хасић, Доња Слатина, Доњи Хасић, Засавица, Корница, Крушково Поље,
Лугови, Ново Село, Тишина, Обудовац, Писари, Средња Слатина, Црквина и Шкарић. Највећа села су
Обудовац и Црквина.
У складу са Законом о омладинском организовању Републике Српске („Службени гласник РС“
бр.98/04, 119/08, 1/12), Омладинска политика представља најважнији стратешки документ за младе који
друштвена заједница преузима у циљу побољшања статуса и положаја младих у Републици Српској, као и
рјешавање проблема омладине.
Законска регулатива:
Министарство породице омладине и спорта које је надлежно за питања младих, али прије свега за
њихово организовање и стварање претпоставки за рјешавање питања значајних за младе, имало је
коориднациону улогу у процесу планирања и реализације Омладинске политике Републике Српске док је
на локалном нивоу за сва наведена питања надлежна Служба за друштвене дјелатности Општине Шамац.
Уставни основ за доношење омладинске политике садржан је у амандману XXXII, на члан 68.
тачка 12 Устава Републике Српске, према коме Република Српска уређује и обезбјеђује бригу о омладини,
и тачка 18. Устава према којој Република уређује и обезбјеђује друге односе од интереса за Републику, а
основ је доношења омладинске политике која је прописана Законом о омладинском организовању у члану
13. став 2. и члану 15. став 1. („Службени гласник РС-а“ број 98/04, 119/08 и 1/12). Према овом Закону
омладину и младе чине лица од 15 до навршених 30 година живота.
Народна скупштина Републике Српске је на својој тринаестој сједници одржаној 13. и 14. јула
2016. године усвојила Приједлог Омладинске политике Републике Српске за период 2016-2020. године.
Учешће младих у свим подручијима јавног живота представља један од основних циљева Савјета
Европе, Уједињених нација и Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), а заснива се на
неколико међународних конвенција и декларација, укључујући и Универзалну декларацију о људским
правима, Свјетски програм акције за младе и Конвенцију о правима дјетета. Ово све пружа снажан оквир
за приступ, заснован на правима у вези са програмима подршке.
Општина Шамац је кроз Ревидовану стратегију развоја општине Шамац 2016-2020. године на пар
мјеста се дотакла овог проблема кроз конкретне пројекте, а како је општина Шамац инволвирана и у
Пројекат изградње мјера повјерења кроз програм „Оснаживање позиције младих у локалној заједнициподијељене општине у БиХ“ подржане од стране Савјета Европе Стразбур, канцеларија Сарајево
доношење Омладинске политике постала је стварна потреба ове локалне заједнице.
Кључни принципи који се односе на развој овог документа и његово спровођење су:
транспарантност, активно учешће младих, једнакост-једнаке шансе за све, оријентисаност ка резултатима
и мјерљивост, јасно дефинисане одговорности, ефикасно кориштење ресурса.
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ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИЗА СТАЊА
Истраживање на терену
Изабрани омладински координатори (Татјана Мијановић и Александра Чанчаревић) су
приступили организацији консултантског процеса са младим људима са подручја општине Шамац.
Успоставили су контакт са Општином Шамац, која им је дала своју подршку у току цијелог
процеса. Након састанака са службеницима Општинске управе који се баве питањима младих,
представили су пројекат и своје идеје за успјешно спровођење Омладинског дијалога и начелнику Службе
за друштвене дјелатности, Слободану Стојићу. Општина је подржала реализацију овог процеса и на
располагање ставила своје просторије, те донирала одређена новчана средства потребна за успјешну
реализацију процеса (освјежење за учеснике састанака, потрошни материјал, гориво за одлазак у друге
мјесне заједнице на састанке са младима).
Уз створене предуслове за успјешну реализацију Дијалога, координатори су одлучили да
контактирају различита удружења у која су укључени млади узраста 15 до 30 година, што представља
циљну групу овог пројекта. Одлучено је да се састанци организују на овај начин због што лакшег
окупљања и одазива што већег броја младих. Сматрано је да ће се већи број младих одазвати на позиве
својих удружења, него на јавни позив за једну трибину, те да ће бити лакше да двије омладинске
координаторице оду у одређену мјесну заједницу и посјете младе из тих удружења, него да се организује
превоз за више особа.
На позиве омладинских координатора одазвала су се следећа удружења и установе са којима су
уговорени састанци: КУД „Просвјета“ Обудовац (одржан дана 13.10.2017.), Плесни клуб „Принцесс“
Шамац (одржан дана 14.10.2017.), Средња школа „Никола Тесла“ Шамац, 4а разред гимназије (одржан
дана 18.10.2017.), КУД „Просвјета“ Црквина (одржан дана 20.10.2017.), Средња школа „Никола Тесла“
Шамац, 3г разред, смјер Фармацеутски техничар (одржан дана 26.10.2017.), Омладински центар Обудовац
(одржан дана 27.10.2017.) и млади из мјесне заједнице Доња Слатина (одржан дана 27.10.2017.). Састанци
су одржани у просторијама које удружења користе за своје потребе и рад.
На овим састанцима учесницима је представљен пројекат “Оснаживање позиције младих у
локалној заједници – подијељене општине у БиХ“, основни детаљи о Вијећу Европе и темама којима се
ова организација бави. Наведено је да овај процес треба да укључи што већи број младих људи узраста од
15 до 30 година. Речено је да ће по завршетку овог консултантског процеса бити формирани приједлози за
пројекте у сарадњи са Омладинским координаторима из општина Домаљевац, Вукосавље и Оџак.
Пројекте ће финансирати Вијеће Европе, а за циљ ће имати повезивање младих из различитих заједница
које су подијељене ентитетском линијом.
На састанцима је дискутовано или су рађене радионице на којима је говорено о проблемима
младих на подручју општине Шамац, могућностима које им се пружају, потребама младих, могућим
рјешењима проблема које су навели, те потенцијалним партнерима, тј. особама, организацијама или
институцијама које могу да им помогну приликом рјешавања наведених проблема. Осим тога, приликом
састанака учесници су попуњавали и Упитник о потребама младих на подручју општине Шамац, који су
омладински координатори формирали да би прикупили што више података и мишљења.
Током дискусија и радионица млади су навели следеће проблеме на подручју општине Шамац:
- незапосленост,
- недостатак мјеста за окупљање младих, као што су дискотеке, биоскопи, позоришта,
- недостатак културних и забавних манифестација,
- недовољно зеленила у граду и центрима мјесних заједница,
- недостатак спортских манифестација,
- неактивност младих и мали број волонтера на подручју општине Шамац,
- непостојање невладиних организација које се баве питањима младих,
- непостојање Омладинског центра,
- запуштен Спомен Дом и љетни амфитеатар,
- недостатак праксе у школи,
- скуп превоз ученика из околних мјеста,
- одлазак младих у иностранство и веће градове,
- недостатак концерата,
- слаба повезаност младих између мјесних заједница,
- запуштене просторије КУД „Просвјета“ из Црквине,
- скупе чланарине у различитим спортским клубовима и другим удружењима,
- одлазак младих са села,
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-

незаинтересованост младих за учешће у јавним догађајима и за побољшање услова живота у
селу,
- неуређен Дом културе у Доњој Слатини,
- изолованост младих из руралних мјесних заједница због лоше инфраструктуре (девастирани
путеви и неасфалтирани путеви).
Приликом дискусије о томе које се могућности нуде младима на подручју општине Шамац, млади
су изјавили да су те могућности мале или никакве, те да могу да учествују у фолклорним секцијама или у
фудбалским клубовима.
Као нека од рјешења, млади су навели следеће идеје:
- организовати културну манифестацију као што је смотра фолклора, гдје би учествовали млади
чланови различитих културно-умјетничких друштава из више општина,
- организовати хумористичко вече,
- организовати плесне вечери у више општина, те дружење за учеснике,
- организовати представе које приказују обичаје различитих градова и националности,
- отворити биоскоп или путујуће кино,
- организовати сликарску колонију са изложбама у више општина,
- организовати спортске догађаје на којима ће се промовисати здрав живот, дружење младих из
различитих етничких група, гдје ће момци учити дјевојке фудбалу, а дјевојке момке плесним
корацима и фолклору,
- направити кампове у природи, гдје ће се бавити различитим активностима на отвореном и
учити о техникама преживљавања,
- организовати вашар у више општина са забавним и културним садржајем,
- направити „Кутак за забаву“, простор гдје би се млади окупљали и дружили се, играли шах,
друштвене игре, слушали музику, гледали филмове,
- реновирати љетни амфитеатар Спомен Дома,
- организовати културну манифестацију са организованим представама, концертима,
фолклорним наступима,
- организовати квизове и наградна такмичења,
- организовати радне акције и дружење младих из више градова,
- организовати часове кувања,
- организовати излете у друге општине ради упознавања са културама и обичајима других
подручја и народа,
- организовати спортски догађај, који ће повезати фудбалске клубове из различитих општина,
- организовати спортски догађај, „Турнир пријатељства“ у одбојци који ће повезати одбојкашке
клубове из Шамца, Домаљевца, Оџака и Вукосавља,
- организовати шаховски турнир,
- организовати пројекције филмова,
- организовати радне акције у којима ће млади уређивати игралишта на подручју све четири
општине и помагати једни другима.
На састанцима су млади дискутовали и о томе ко може да им помогне у рјешавању проблема. Као
потенцијалне партнере навели су Општинску управу, надлежна Министарства Владе РС и БиХ, стране
донаторе, невладине организације, те друге младе особе. Сматрају да млади треба да се активирају кроз
волонтирање, те да сами покрену рјешавање проблема који се тичу њих.
1.1. Упитник о потребама младих на подручју општине Шамац
Упитник је формиран ради прикупљања што више података о потребама и проблемима младих на
подручју општине Шамац. Заинтересовани млади људи су могли да испуне Упитник онлине, путем
Гоогле образаца или им је било понуђено од стране омладинских координатора да изнесу своја мишљења
путем њега. Упитник је анониман, што је омогућило младима да без обазривости искажу своје искрено
мишљење.
Упитник су испуниле 94 особе различитог узраста, полне припадности, националности, те из
различитих мјесних заједница општине Шамац. На Слици 1. приказан је садржај Упитника објављеног
путем Гоогле образаца.
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Слика 1: Упитник о потребама младих на подручју општине Шамац
На Графикону 1. приказан је број испитаника по узрасној структури. Из табеле се види да је
највећи број испитаника рођен 2000. године (17 година) и износи 27 или 25.38%, затим слиједи 1999.
годиште (18 година) са 16 или 15.04%, те 1997. годиште (30 година) са 10 испитаника или 9.4%.
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Узрасна структура
30
25
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5
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Број испитаника %
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1991
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1994
1995
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1997
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Графикон 1. Узрасна структура испитаника који су испунили Упитник о потребама младих на подручју
општине Шамац

На Графикону 2. приказан је број испитаника по мјесту пребивалишта изражен у процентима, тј.
по мјесним заједницама са подручја општине Шамац. Упитник су испунили млади из 15 од 25 мјесних
заједница општине Шамац. Највећи број испитаника живи у мјесној заједници Шамац (47 или 44.18%).

45

Мјесто пребивалишта

Шамац
Црквина

40

Горња
Слатина
Доња
Слатина
Лугови

35
30
25

Обудовац

20

Тишина

15

Турсиновац

10

Брвник

5
0
Мјесна заједница

Хасић

Графикон 2. Број испитаника Упитника по мјесним заједницама општине Шамац
*Испитаници су ученици Средње школе „Никола Тесла“ Шамац са подручја других општина

На Графикону 3. приказан је степен образовања испитаника Упитника о потребама младих са
подручја општине Шамац изражен у процентима. Највећи број испитаника су ученици средње школе (46
или 43.24%), затим млади са завршеном средњом школом (32 или 30.08%), те испитаници са ВСС
(13.16%).
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Степен образовања%
Ученици средње школе
Завршена средња
школа
Студенти

Графикон 3. Степен образовања испитаника Упитника о потребама младих на подручју општине Шамац
У Табели 1. приказан је попис проблема које су младе особе навеле у Упитнику о потребама
младих на подручју општине Шамац. Проблеми су поредани по броју испитаника који су их навели.
Највећи број младих сматра да су главни проблеми на подручју општине Шамац незапосленост,
незаинтересованост младих, недостатак мјеста за дружење и окупљање, те злоупотреба наркотика.
Испитаници су навели укупно 27 проблема.
Табела 1. Проблеми младих на подручју општине Шамац
Проблеми младих на подручју општине Шамац

Број
испитаника

Незапосленост

64

Незаинтересованост младих

15

Недостатак мјеста за окупљање и дружење

11

Злоупотреба наркотика

10

Недостатак културних садржаја

8

Одлазак младих у иностранство

8

Тешки услови за живот

8

Алкохолизам

8

Недовољна подршка културним и спортским удружењима од стране Општине,
Владе и др. институција

8

Мањак друштвених догађаја

6

Лоша инфрастуктура

6

Страначко запошљавање

5

Нејединство/недруштвеност

5

Криминал

5

Немогућност стручног и личног усавршавања

4

Мали избор спортских секција

4

Велики број кладионица

2

Неписменост

2

Вршњако насиље

2

Корупција

1

Дискриминација

1
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Недовољно спортских терена у мјесним заједницама

1

Неорганизованост превоза за ученике са подручја других општина

1

Нељубазни и нестручни радници Општинске управе и СУП-а

1

Неорганизована власт

1

Недостатак атлетске стазе на градском стадиону

1

Национализам

1

У Табели 2. приказане су могућности које се по мишљењу испитаника нуде младима на подручју
општине Шамац. Највећи број испитаника је навео да се младима на подручју општине Шамац не нуде
никакве могућности или да су оне органичене (61 испитаник). Навели су 13 могућности које младе особе
могу да искористе, а најзаступљенији одговори су били да млади могу да се баве спортом (22 испитаника)
или да се укључе у фолклорне секције разних културно-умјетничких друштава (7 испитаника).
Табела 2. Могућности које су нуде младима на подручју општине Шамац
Могућности које се нуде младима на подручју општине Шамац
Број испитаника
Нема могућности

61

Бављење спортом

22

Учешће у фолклорним секцијама

7

Добар избор занимања у средњој школи

4

Учешће у секцијама у склопу школе

3

Окупљање на кеју

3

Учествовање у НВО

3

Страначки активизам

3

Учешће у плесном клубу

3

Бављење пољопривредом

2

Учешће у позоришним групама

2

Лов и риболов

1

Могућност развоја туризма на ријекама и сеоског туризма

1

У Табели 3. приказане су потребе младих особа на подручју општине Шамац према мишљењу
испитаника Упитника. Испитаници су навели 25 потреба које би побољшале живот младих на подручју
општине Шамац. Највише испитаника је изјавило да је запослење највећа потреба (49 особа). Осим тога,
потребно је више културних дешавања (17 особа) и више курсева и семинара који ће омогућити стручно и
лично усавршавање младих (15 испитаника).
Табела 3. Потребе младих на подручју општине Шамац
Потребе младих на подручју општине Шамац
Број испитаника
Запослење

49

Више културних дешавања

17

Курсеви и семинари за стручно и лично усавршавање

15

Више забавних дешавања

14

Више спортских догађаја

6

8

Страна 9 - Петак, 8. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
Више мјеста за окупљање младих

5

Концерти

4

Подршка од Општине

4

Више мотивације

4

Биоскоп

3

Спортско-рекреативни центар

3

Стручан кадар у Општинској управи

2

Више невладиних организација

2

Излетиште

2

Бољи животни стандард

2

Асфалтирани путеви у руралним подручјима

2

Куглана

1

Домови културе у сеоским мјесним заједницама

1

Градски превоз

1

Већи дјечији доплатак

1

Заустављање мита и корупције

1

Чиста околина / Санација дивљих депонија

1

Већи избор спортских удружења

1

Професионална културна, спортска и друга удружења

1

Амбуланте у сеоским мјесним заједницама

1

У Табели 4. су приказана рјешења за проблеме које су испитаници навели у Упитнику.
Испитаници су навели 36 потенцијалних рјешења која би допринијела побољшању живота младих особа
на подручју општине Шамац. Највећи број испитаника је навео да би отварање нових радних мјеста
ријешило проблем незапослености, те да би се тако ријешила већина проблема младих (27). Испитаници
предлажу да се доведу страни инвеститори који ће отворити предузећа (9 испитаника), да се организује
више догађаја за младе (8 испитаника), те да Општина организује састанаке са младима и саслуша њихове
проблеме и да им подршку и помоћ у рјешавању тих проблема (7 испитаника).
Табела 4. Приједлози рјешења проблема младих на подручју општине Шамац
Рјешења проблема младих на подручју општине Шамац
Број испитаника
Отварање нових радних мјеста

27

Привлачење страних инвеститора

9

Организовати више догађаја за младе

8

Организовати више културних догађаја

8

Организовати састанаке са Општином

7

Већа ангажованост Општине по питањима младих

6

Организовати курсеве и семинаре за младе

5

Реорганизовати Општинску управу и запослити стручан кадар

5

Већа ангажованост Владе и надлежних министарстава по питањима
младих

5
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Организовати више спортских догађаја

4

Направити професионална културна, спортска и друга удружења

4

Укључити младе у доношење одлука на нивоу општине

4

Основати Омладински центар

4

Направити Омладински дом/кутак, гдје ће се млади окупљати

4

Уредити градски парк

3

Подстакнути отварање дискотеке

3

Подстакнути отворање бутика и продавница

3

Основати нове НВО или активирати већ постојеће

2

Уредити кеј и шеталиште

2

Спријечити дилање дроге на подручју општине Шамац

2

Затворити кладионице

2

Отићи у иностранство

2

Уредити градску библиотеку и направити читаоницу

2

Увести још образовних профила у средњу школу

2

Зауставити страначко запошљавање

2

Организовати филмске пројекције

1

Организовати радне акције за младе

1

Изградити атлетску стазу на градском стадиону

1

Опремити кабинете у средњој школи

1

Отворити Центар за културу

1

Организовати концерте

1

Повезати младе из различитих општина

1

Подржати пољопривреднике

1

Увести аутобуске линије у сеоске мјесне заједнице

1

Аплицирати за пројекте који ће донијети корист младим људима

1

У Табели 5. приказано је за кога млади сматрају да може да им помогне у рјешавању проблема
наведених у Упитнику. Испитаници су навели 14 функција, институција или организација. Највећи број
испитаника сматра да највише може да им помогне Општина Шамац (45 испитаника), затим Влада РС и
БиХ (25 испитаника), а потом остали.
Табела 5. Партнери који могу да помогну у рјешавању проблема младих
Партнери који могу да помогну
Број испитаника
Општина Шамац

45

Влада РС и БиХ

25

Нико

9

НВО сектор

9

Начелник Општине Шамац

8
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Страни донатори и инвеститори

8

Домаћи инвеститори

5

Родитељи

5

Старији грађани

5

Професори

4

Лица стручна за питања младих

4

Мјесна заједница

3

Скупштина

2

Анализа стања
На територији општине Шамац регистровано је 2013. године 16.3081 становника од чега је младих:
Године
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
Укупно

Мушких
284
351
396
497
454
492
2474

Женских
283
318
368
505
394
452
2320

Укупно
567
669
764
1002
848
944
47942

1200
1000
800
Мушки

600

Женски
Укупно

400
200
0
0-04.

05-09.

10-14.

15-19.

20-24.

25-29.

Графикон добне и полне структуре младих на територији општине Шамац 2013. године.
Рођени3 на територији општине Шамац:
Година
2006.
2007.
2008.

Број
81
65
54

1

„Градови и општине Републике Српске 2017. године“ издање Републичког завода за статистику Републике Српске,
Бања Лука, стр. 55.
2
Исто, стр. 55.
3
Исто, стр. 79., „Статистички годишњак Републике Српске за 2011. годину“, стр. 430.
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2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

67
52
54
59
66
48
45
62

Број рођених
100
80
60
40

Број

20
0

Графикон броја рођених 2006-2016. године
Општина Шамац је у Буџету за 2018. годину планирала „помоћ наталитету“ у износу од 15.000 КМ.
Што се тиче радне снаге ученици/студенти (15 и више година) економски неактивне број је 1.139
односно 555 мушких и 584 женских.4 Док је број укупно радно способног становништва 14.308.5
Образовање младих:
На територији општине Шамац функционишу: 1 вртић са 4 васпитне групе и 66 дјеце предшколског
узраста.6
10 основних школа које похађају укупно 1.301 ученика и то од I-V разреда 661 ученика, VI-IX разреда 640
ученика док је наставног особља 125 лица.7
1 средња школа са 22 одјељења, 502 ученика и 39 наставног особља.8
Уписани студенти са територије општине Шамац:9
Ак.година
2006/07.
2007/08.
2008/09.
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.
2015/16.

Број
172
213
306
291
336
328
335
297
275
247

4

Исто, стр.209
Исто, стр. 93
6
„Градови и општине Републике Српске 2017. године“ издање Републичког завода за статистику Републике Српске,
Бања Лука, стр. 195
7
Исто, стр. 202.
8
Исто, стр. 202.
9
Исто, стр. 204., „Статистички годишњак 2016. године“, стр. 655.
5
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Уписани студенти
400
300
200
100
0

Број

Графикон броја уписаних студената 2006-2016. године
Дипломирани студенти са општине Шамац:10
Година
2006.
2007.
2008.
2009.
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2012.
2013.
2014.
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2016.

Број
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37

Дипломирани студенти
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Графикон бројa дипломираних студената 2006-2016. године
Оно што се не може процијенити је да ли су ти млади заиста у Шамцу, да ли се мисле враћати и да
ли уопште студирају. Када се говори о одласку или останку као најважнији разлог за останак млади
наводе то што су им овдје сви пријатељи, породица и људи које воле, док као три главна разлога за
одлазак из општине млади виде низак стандард, бесперспективност, криминал, корупцију, затим лоши
услови за забаву и рекреацију и друго. Као најпожељније дестинације за одлазак млади наводе
иностранство, затим неки већи град у земљама бивше Југославије, а након тога неки већи град у
Републици Српској и неки други град у БиХ.
Један дио младих жељело би да оде у иностранство на одређено вријеме, док један дио би отишао
заувијек, тек мањи дио би отишао на стручно усавршавање, студије, годишњи одмор и слично.

10

Исто, стр. 206., „Статистички годишњак 2016. године“, стр. 657.
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Социјална заштита:
Малољетна лица са територије општине Шамац корисници социјалне заштите:11
Година
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Број
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Кор. Соц. Заштите

20 1 6 .

20 1 5 .

20 1 4 .

20 1 3 .

20 1 2 .

20 1 1 .

20 1 0 .

20 0 9 .

20 0 8 .

20 0 7 .

Кор. Соц. Заштите
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Графикон броја малољетних лица корисника соц. заштите 2006-2016.
Млади су маркирали основне и највеће проблеме у општини Шамац и то на првом мјесту
запошљавање, на другом мјесту токсикоманија (алкохолизам и наркоманија), те на трећем несигурност у
будућности.
Према подацима Завода за запошљавање пословница Шамац на територији општине Шамац број
младих од 15 до 30 година 2018. године који се воде на њиховој евиденцији је 720 свих стручних спрема
(од НК до ВСС).12
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Запошљавање:
Проблем незапослености не може се посматрати одвојено од општег проблема незапослености, те
самим тим стратегија запошљавања младих не може бити издвојена из опште стратегије запошљавања и
развоја општине Шамац. Као што смо видјели из истраживања са терена проблем незапослености је
убједљиво први проблем којег су млади са наше општине маркирали.
Већина младих види алтернативу животу и раду у БиХ у одласку у иностранство, што је у
потпуности резултат рационалног процјењивања о постојећим могућностима и перспективама.
Квалитетна стратегија запошљавања захтијева укључивање свих релевантних фактора – од
локалне заједнице до државних органа кроз отварање нових и ревитализације постојећих капацитета и
погона, кориштење средстава из предприступних фондова ЕУ, фондова Европске комисије и Владе РС,
Министарства на нивоу БиХ, међународних организација са сједиштем у БиХ, привлачење страних
инвестиција, подстицај мале привреде и пољопривреде, реформе образовања и увођење потребних
образовних профила у наш образовни систем.
11

Исто, стр. 220., „Статистички годишњак 2016. године“, стр. 667.
Подаци са Завода за запошљавање пословница Шамац, октобар 2018. године.
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Политика запошљавања неможе имати за циљ запослити све или велики дио популације младих
нити елиминисати овај проблем, али кроз одређене пројекте, идеје, акције смањити овај проблем,
олакшати процес запошљавања и ојачати предузетничку климу би свакако био одређени успјех.
Проналазак посла или властитог бизниса је велики изазов за сваког човјека па и младог, али и исто
и за институције – Биро за запошљавање, пословни сектор, невладине организације, омладинске
организације или удружења грађана. Проблем незапослености погађа младе људе и како вријеме пролази
пријети да постане огроман проблем за локалну заједницу и државу, а са тим нам пријете негативне
појаве (одлазак и расељавање младих, бијела куга, нарокоманија, алкохолизам ......). Основни проблем
младих у Републици Српској је велика неактивност младе популације на тржишту рада. Стопа активности
младе популације износи 34,4% и нижа је од процјечне стопе активности укупне радне снаге (47%), а
далеко је нижа у поређењу са другим земљама из региона и ЕУ. Исто тако стопа активности је нижа за
жене (27,1%) у односу на мушкарце (41%). Основни узроци за неактивност младе популације на тржишту
рада су слиједећи: учешће младих у процесу школовања, ниска стопа активности жена, недовољан ниво
квалификација или неодговарајуће образовање, прекид школовања, недостатак радног искуства које је
услов за већину понуђених послова, недостатак предузетничке иницијативе.
Само 7,52% испитаника сматра да је најважнији фактор за налажење посла стручност, а 8,76% да
је то степен образовања, док 77,48% да је то познанство и политичка припадност. Млади сматрају да је
„углавном неважно“ професионално се усавршавати и покренути властити посао.13
Посматрајући проблем незапослености на нашој оштини, уочавамо да је Шамац прије 1992.
године био један значајни привредни центар са повољним географским положајем, развијеном
транспортном мрежом људи и роба (путном, жељезничком, ријечном). Крахом те производње у ратном и
поратном периоду није више било могућности отварања нових радних мјеста, те је дошло до великог
смањења броја запослених радника свих добних узраста.
Економска ситуација у Шамцу је данас веома тешка и основна карактеристика је висока стопа
незапослености. Људски ресурси, солидна инфраструктура, плодна низина Посавине, ријечни токови,
чине предуслове за економски развој и живот становника општине. Узроци ограничене запослености
младих су: Неусклађеност образовног система са потребама тржишта рада, Нестимулативно
пословно и предузетничко окружење, Неразвијена култура рада код младих, Ограничена
образовна, професионална и просторна покретљивост младих.
Кључ за стварање нових радних мјеста и дизање економског раста, конкурентности је у охрабрењу
предузетништва, преквалификацији постојећих људских ресурса и промјени образовне политике. Развој
тог духа треба подстицати још у периоду школовања, системом доживотног учења, едукацијом и тренинг
системима према европским принципима који кристалишу предузетништво као основну вјештину, са
акцентом на развој тог духа. Да би се ово постигло и код нас потребно је испуњење неколико услова:
финансијска подршка за новоформирана и предузећа у развоју, фискалне олакшице за отпочињање
бизниса у пољопривреди, сточарству, малој привреди, индустрији, поједностављивање процедура
регистрације бизниса, прогресивна политика Владе и општине за предузетиштво, стављање расположивих
а неискориштених капацитета општине на кориштење у ове сврхе. Обезбједити правне и економске
услуге за помоћ малим или предузећима у развоју, омогућити приступ повољним инфраструктурним
ресурсима уз повољне цијене, подстицаје од стране Општине. Путеви за успјешно рјешавање проблема
запошљавања младих треба усмјерити на развој механизма и институција које ће младима омогућити
лакше запослење, подстицање волонтерског рада као облика стицања радног искуства. Према
препорукама Савјета Европе знања и вјештине стечени изван формалног система образовања, појединцу
с једне стране омогућава боље позиционирање на тржишту рада, јер га више не питају само коју
квалификацију има, него и какве има способности, шта заправо умије радити.
Према идејама проф. др Радмиле Стојановић14, млади високообразовани, а незапослени људи
треба да раде било које врсте послова које чак нису и из њихове струке како би стекли радне навике и
себи омогућили живот од свога рада док се не стекну услови за запосљење у струци уз додатну едукацију
било у струци у којој су се школовали било у струци у којој су пронашли посао. Или како би чувени

13

„Истраживања потреба и ставова младих у Републици Српској“ у 2015. години, који су релевантни за област –
Изврсност младих.
14

(Босански Шамац 1920, - Београд 1997), редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду.
Угледни свјетски економист и добитник бројних признања и одликовања. Посланик Савезне скупштине, члан
Економског савета СИВ-а, члан Управе Савеза економиста Југославије. Објавила бројне радове и књиге из Теорије
привредног развоја. Гостујући професор на бројним свјетским универзитетима.

15

Страна 16 - Петак, 8. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
свјетски економист и добитник Нобелове награде за економију 1976. године Милтон Фридман рекао:
"There is no free lunch" односно „Нема бесплатног ручка“.
Како је прије ратних сукоба на нашим просторима у Шамцу егзистирала Омладинска задруга (у
почетку основана као удружење грађана а потом је регистровано као привредно друштво) која је
проналазила посао младим људима било на одређено вријеме, сезонски или према потреби, а знајући да у
данашњој ситуацији ангажмана младих путем Уговора о дјелу, Уговора о обављању привремених и
повремених послова, Уговора о раду на одређено вријеме, одрађивању приправничког стажа,
волонтерског рада, а у складу са идејема проф. др Радмиле Стојановић треба озбиљно размислити о
поновном ангажману ове задруге која би проналазила посао младим људима (не само високобразованим)
на свим пољима привредног, друштвеног живота и рада. Искуства и ресурси постоје и само их треба
прилагодити тренутној ситуацији. Путем Омладинске задруге особе које су незапослене могу радити
сезонске послове, радити све послове за које постоји интерес код привредних субјеката, уз сарадњу са
другим Омладинским задругама из других општина могу се ангажовати и у другим општинама. Врсте
уговора свакако би требало да зависе од интереса особе и позитивних законских прописа и свакако
интереса Задруге која би морала да надокнади своје трошкове. Уз помоћ међународних организација:
УНДП, УСАИД, ЦРС, Савјет Европе који имају своје пројекте, подпројекте, организација попут
Независног бироа за Развој Модрича, Удружење грађана „Будућност“ Модрича, Удружење грађана
„ДОН“ Приједор и слично, који су већ на територији општине Шамац имплементирали своје пројекте у
пољопривреди, малој привреди и другим сферама друштва, покушати са промоцијом и имплементацијом
„Старт-Уп“ пројектима за мали бизнис у области пољопривреде, занатства, мале привреде, пословних
инкубатора и слично. Обучити младе за писање Бизнис планова, како аплицирати на Јавне позиве горе
наведених организација уз субвенције и Општине Шамац.
Тежиште треба бити на побољшању квалитета живота младих, смањењу осјећаја несигурности
радног мјеста, ублажавању посљедица дугорочне незапослености, искључења младих из свијета старијих,
смањењу времена чекања на посао, повећању могућности стицања формалног радног искуства, смањењу
броја младих који прерано прекидају образовање, те створити једнаке могућности за младе жене и
мушкарце.
Као најбитнији елемент у друштву млади ће вишеструко вратити указану пажњу и улагање јер
ипак је знатан број младих се изјаснио за наставак живота у Шамцу јер су им ту породица, пријатељи и
људи који говоре њиховим језиком и које они воле.
Проблем запошљавања не само младих него свих особа је сложен проблем који се не може
ријешити ад хок мјерама и програмима, већ захтјева свеукупан приступ и ангажман свих надлежних:
Министарстава, Општине, основних и средњих школа, НВО, фондова како са нивоа општине, Републике
тако и БиХ.
Социјална заштита:
Систем социјалне заштите као и дјечије заштите уређује Закон о социјалној заштити, Закон о
дјечијој заштити, Породични закон и други закони и подзаконски акти. Институционално организовање
социјалне заштите везано је за Центар за социјални рад, Општинску организацију Црвеног крста,
невладине организације хуманитарног карактера и Општина Шамац са надлежном Службом. Постојећи
систем социјалне помоћи и заштите, као и у цијелој земљи није у стању препознати и одговорити на
потребе породица са недовољним приходима. Унутар ових породица, млади су крајње критична
популација.
ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА
Здравље свих становника је један од најважнијих интереса сваке локалне заједнице па тако и
здравље младих. Промовисање здравог начина живота и развоја младих људи је важна инвестиција које
свака заједница може провести у циљу подизања квалитета живота у заједници.
Истраживања показују да су најчешћи узроци смртности код младих повреде и тровање, обољења
крвног система и различите несреће. Повреде се најчешће дешавају у саобраћају због вожње у пијаном
стању. Постоје случајеви агресивног и насилничког понашања, туча и напада на друге особе као
посљедица претјераног конзумирања алкохола. Врло је важна и сексуална едукација и заштита од сполно
преносивих болести и др. Око 35 анкетираних младих људи користи алкохол. Конзумира се марихуана у
протеклих шест мјесеци анкетирани су оцијенили са 1,22 (оцјена један-никад, оцјена четири-често), што
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указује да је један дио анкетираних младих користи или је користио. Скоро 67% младих који су
анкетирани је имало сексуална искуства.15
Здравствене услуге на подручју наше општине пружа ЈЗУ „Дом здравља“, пар приватних
љекарских ординација и стоматолошких ординација, док апотекарску дјелатност сем 1 у власништву
Општине Шамац обавља 5 приватних апотека.
Многи млади сматрају да је потребно отворити савјетовалиште за младе у мјесту живљења. Око
66% младих, према подацима одобрава секс прије брака, а 54% испитаника потврђује да користи
контрацепцијска средства. Старосни распон за прво сексуално искуство је између 16 и 20 година. Највећи
број младих, према анкетама УН БиХ, сматра да им не пријети опасност од ХИВ/АИДС, нити од других
сполно преносивих болести.
Физичка неактивност, неправилна исхрана утичу на здравље младих. Све већа употреба „брзе
хране“, без физичке активности, стално сједење пред компијутером доводи до гојазности. У
истраживањима је наведено да 45% младих се уопште не бави рекреативним активностима које би водиле
одржавању тјелесне кондиције и очувања здравља, а исто толико њих се бави активностима барем
једанпут седмично.16
Резултати истраживања говоре да су млади смјелији у експериментима са конзумацијом алкохола
и да је он приступачан. Поред тога марихуана и хашиш, а могуће и неке теже дроге су постали наша
свакодневница. Ове опијате најчешће користе незапослени и студенти, док је проценат код
средњошколаца и запослених нижи.
Политика здравља младих општине Шамац уз напор локалних здравствених установа и свих
субјеката треба да буде заједнички напор у циљу смањења ових тенденција. Свакако да акције на овом
плану требају бити базиране на принципима и вриједностима из међународних докумената у овој области.
Циљ је створити квалитетну, снажну и ефикасну платформу за побољшање здравља омладине
кроз превенцију те успоставити одговорни систем здравствене заштите кроз промоцију програма и услуга
који наглашавају равноправност полова и који су наклоњени младима. Међу циљеве здравствене
политике је јачање свијести појединца и друштва о значају здравља младе особе, њихово здравље,
заштита, очување и унапређење.
Општина треба сарађивати и подстицати све организације, институције, установе и удружења из
овог сектора кроз координацију рада цивилног друштва, актера, државних органа и донатора.
Све ово треба да буде у складу са документима усвојеним од стране Народне скупштине РС.
ОБРАЗОВАЊЕ
Образовање је важан сегмент личног и друштвеног прогреса и живота младих у општини Шамац.
Општина Шамац има дугу традицију школства, наиме кад је у питању предшколско образовање у Шамцу
је вртић почео са радом међу ријетким мјестима у БиХ и то 1931. године, основна школа је почела са
радом 1885. године, док је послије Другог свјетског рата велика пажња усмјерена на отварање
средњошколског центра са неколико смјерова. Образовање треба сагледати као цјеложивотни процес чија
је основна улога да кроз различите облике омогући младима да остваре и развијају своје потенцијале.
Млади имају највише проблема са високом образовањем због непостојања универзитета и лоше
економске ситуације. Већина средњошколаца рекла је да послије средње школе жели да упише факултет,
највише њих у Бања Луци или неком другом граду. Шамачки средњошколци одлазе на студије у: Бања
Луку, Београд, Нови Сад, Сарајево, Брчко, Тузлу, Добој, Бијељину итд. Проценат високообразованог
становништва у Републици Српској износи око 8% и у сталном је порасту.
Ученици образованијих родитеља показују очекивано веће интересовање за студирање док пак
млади запослени односно зрелији сматрају да се образовање може поправити студентским кредитима које
студенти враћају након школовања, те општинским стипендијама.
Општина Шамац је за буџетску 2018. годину планирала за стипендије младим студентима износ
од 90.000 КМ, док је за превоз ученика основних и средње школе планирано 82.000 КМ.
У развијеним земљама постоје и неформални облици образовања који већ користе више од 50%
финансијских средстава која се улажу у образовање. У нашој општини ово се односи углавном на школе
15

„Истраживања потреба и ставова младих у Републици Српској“ у 2015. години, који су релевантни за област –
Здрави стилови живота младих.
16
Истраживања потреба и ставова младих у Републици Српској“ у 2015. години, који су релевантни за област –
Здрави стилови живота младих – физичке активности.
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за стране језике и рачунаре. Озбиљно треба размислити о увођењу бар курса за писање бизнис планова,
потом курса за књиговодство уз сарадњу омладинског и невладиног сектора. Оно што је основни проблем
неформалног образовања је што у друштву није довољно признато.
Уз сарадњу омладинске организације, невладиног сектора, општинских институција, школа и
надлежног Министарства треба изнаћи могућност програма преквалификације младих у више тражена
занимања из области занатства, медицине и слично. Како би се послодавцима омогућило да добију младу
радну снагу из дефицитарних занимања.
СПОРТ, КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ
Спорт:
Спорт има кључну улогу у сваком друштву у повећању позитивног утицаја на јавно мњење и
ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Грађани наше општине могу учестовати у
спорту као непосредни учесници или пасивни посматрачи тј. гледаоци. Према Стратегији развоја спорта
2012-2016 у Републици Српској постоји 35 спортска савеза, 603 клуба, 16 спортских удружења, те 1.525
спортских дворана и објеката (отворених и затворених).
Вриједан допринос спорта је у повећању квалитета проведеног слободног времена и утицаја на
здравље његових учесника.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Општине Шамац без обзира на друштвени
статус, вјерску припадност или било који други вид опредељености. Спорт повезује људе који се њиме
баве кроз другарство, толеранцију, тимски рад, посвећеност и упорност. Он обогаћује нашу културу и
доприноси развоју духа и тијела дјеце.
Сви грађани општине имају слободан приступ спорту гдје год живе и без обзира на способност.
Општина Шамац је у свом Програму развоја спорта општине Шамац (јули 2017. године) зацртала
следеће очекиване исходе (у сегменту који се тиче младих):
- 70% дјеце школског узраста учествује у организованом спорту најмање 3 сата недељно;
- Више омладине укључено је у спорт и рекреацију;
- Више грађана Шамца укључено у физичко вјежбање у спортским клубовима или
организацијама које се баве рекреативним вјежбањем;
- Повећање броја спортиста и спортских клубова;
- Повећање броја едукованих тренера и спортских радника без обзира да ли се ради о
формалном или о неформалном образовању;
- Укључење већег броја жена које учествују у руковођењу спортским организацијама,
клубовима и установама физичке културе;
- Унаприједи, уреди и изгради недостајућа спортска инфраструктура.
Циљ је да млади развијају љубав према спорту и рекреацији која ће водити ка њиховом
доживотном учешћу или спорту или рекреацији. Удио младих је низак и са тенденцијом даљег пада, док
је удио старих висок и стално расте у укупној популацији. Старење становништва ће захтијевати
омогућавање више спортских и рекреативних олакшица и погодности за старије грађане.
Чиниоци система спорта у Шамцу дјелују у два сектора. Институционалном и спортским савезима
и клубовима. Институционални сектор представља Служба за друштвене дјелатности Општинске управе
Шамац. Спортски савези и клубови представљају спортисте који су чланови клубова, удружења и секција.
Међу спортовима најмасовнији је фудбал, затим кошарка, одбојка, борилачки спортови и слично.
На општини Шамац егзистирају спортска удружења и клубови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФК „Борац“ Шамац (основан 1919. године, један од првих фудбалских клубова у БиХ)
ФК „Младост“ Д. Слатина
ФК „Братство“ Д. Дубица
ФК „Црквина“ Црквина
ФК „Ц. Звијезда“ Обудовац
ФК „Звијезда“ К. Поље
ФК „Хајдук“ Баткуша
ФК „Ц. Звијезда“ Гајеви
ФК „Младост“ С. Тишина
ФК „Будућност“ Г. Слатина
ФК „Слога“ С. Слатина
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ФК „Јединство“ Обудовац 2
Фуд. Сав. Општине Шамац
ШК „Обудовац“ Обудовац
ШК „Шамац“ Шамац
ШК „Ц. Звијезда 1981“ Обудовац
ЖОК „Ц.Звијезда“ Обудовац
МОК „Ц.Звијезда“ Обудовац
Кош. К. „Шамац“ Шамац
Кар. К. „Шотокан“ Шамац
Кајак кану рафтинг клуб „Ушће“ Шамац
Женски ФК „Борац“ Шамац

На територији општине Шамац постоје сасвим задовољавајући капацитети за бављењем спортом
почевши од обновљеног Градског стадиона са новим трибинама, тереном до спортских терена по другим
мјесним заједницама али треба радити на њиховом одржавању, реконструкцији, обнови и адаптацији.
Постоји потреба да се изгради фудбалски терен са вјештачком травом и „балон сала“, да се створе услови
за развој атлетског спорта и слично.
Развој спорта дјеце и омладине:
Примјеном Програма за развој спорта Општине Шамац у области развоја спорта дјеце и омладине
жели се:
- Да млади Општине Шамац развију љубав према спорту и рекреацији која ће их водити ка
њиховом доживотном учешћу у физичким активностима;
- Да се основе за учешће у спорту успостављају током раних година и том смислу ће локална
самоуправа подржавати организације које омогућавају квалитетне програме за основне
покрете и базичне спортске вјештине за дјецу до 14 година;
- Да обезбједимо јасне смјернице за родитеље, учитеље, тренере и друге волонтере;
- Да подржимо образовни сектор да обезбједи више квалитетних спортских могућности за
дјецу, показујући им на који начин спорт може да побољша образовне резултате;
- Да одржимо спортове и манифестације које привлаче младе људе и промовишемо изградњу
инфраструктуре и простора:
- Да нађемо начине да задржимо младе људе у спортским активностима и после завршетка
школовања;
- Да промовишемо здравље дјеце и омладине на свим нивоима.
ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски спорт.
Посебни циљеви:
-Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског спорта;
-Повећан број спортских секција и других ваннаставних активности;
-Повећано учешће ученика на школским спортским такмичењима;
-Побољшан стручно педагошки рад у оквиру школског спорта;
-Подстакнутно значајније укључивање школа у реализацију;
-Побољшано медијско праћење и промоција школског спорта.
Наставити са традицијом „Данске школе фудбала“ што је представљало значајан догађај у промоцији
фудбала међу младом генерацијом и стицању првих знања са фудбалом под стручним надозором особа из
већих центара фудбалског спорта те помоћ у спортској опреми дјеци и клубовима.
Култура:
Свако улагање у културу се сматра као луксуз или непотребан трошак бар је то мишљење код
људи који не могу да спознају значај овог вида друштвене надградње. Обично је случај да труд и
залагање шамачких умјетника, књижевника и културних прегалаца буде више цијењено у другим
срединама него у њиховом граду или општини.
Креативност је најважнији улаз сваког друштвеног процеса. Посјећеност културним дешавањима
показује да млади посјећују разне културне догађаје: позоришне представе, концерте, фолклорне
представе, гостујуће биоскопске представе, књижевне вечери и слично.
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Општина Шамац је у току 2018. године обновила рад Јавне установе „Центар за културу“ Шамац
која располаже са знатним капацитетима почев од велике сцене са великом салом (партером, ложама и
балконом) просторије галерије (идеалне за ликовне изложбе, радионице, књижевне вечери), канцеларија.
У надлежности „Центра за културу“ су и Домови културе по Мјесним заједницама. „Центар за културу“ је
организовао манифестацију „Шамачко љето 2018. године“ са богатим програмом који је трајао од јуна до
августа, у плану је да се организује „Сајам меда, прехрамбених и традиционалних производа“ (који је
досада организовала Туристичка заједница општине Шамац), потом „Зимска чаролија на Ушћу“ који се
одржава крајем године у јеку новогодишњих и божићних празника, Светосавска академија, Дан општине,
књижевне вечери, галеријска дјелатност, јавно-промотивна дјелатност. Центар је подијељен на два дијела:
администрацију (рачуноводство, благајна, правни послови) и галеријско-сценски одјсек (који се бави
организовањем догађаја у центру током љета, јесени и зиме).
Пројектима из области културе требало би да:
Промовишемо младе умјетнике из наше општине и регије
Оформити радионице и курсеве из области мултимедија, дизајна, музике, сликарства и слично
Организовати концерте познатијих групе из региона или иностранства
Оформити школе за стране језике
Организовати филмске пројекције
Организовати концерте познатих домаћих естрадних умјетника или смотре фолклора
Свакако да у раду и програмима са младима особље Центра треба едуковати, осигурати сарадњу са
другим Центрима из регије и шире, те осигурати добру промоцију Центра и активности. Општина сама
креира Јавну установу јер запошљава менаџмент, кадрове, сугерише програм и финансијски подржава
Центра.
Свакако да би прије провођења одређене активности били неопходно провести мини истраживање,
анкету о томе да ли постоје заинтересовани за неки од ових врста културних дешавања напр. да ли
постоје заинтересовани за учење њемачког, италијанског, француског или енглеског језика. Које врсте
културних дешавања би требало организовати из области сликарства, вајарства или пак постоји ли
интерес за Школу плеса (класичног, модерног или уличног плеса), плесног кампа, такмичења у плесању.
Окупљање КУД-ова, такмичење КУД-ова са територије општине Шамац, регије и шире.
Поред Ј. У. “Центар за кулутру“ на територији општине Шамац постоји и „Народна библиотека“
Шамац која је смјештена у центру града док постоје и библиотеке у основним школама и средњој школи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слободно вријеме:
Период времена у којем млади немају академске обавезе на факултету, школи или другој
институцији, када нису на послу и уопште вријеме које би корисно могли искористити за додатно
образовање, рекреацију, спорт или забаву. Понекад је важније једном друштву осмислити слободно
вријеме него радно вријеме.
На територији општине Шамац млади највише слободног времена проводе уз компијутер,
телевизију, музику и спорт. Занимљив је податак да најмање слободног времена проводе читајући књиге.
Ако је пак слободно вријеме испуњено друштвеним активностима, ту нема мјеста девијантним облицима
понашања. Слободно вријеме нису само спортске и културне активности, већ га чине и креативни,
рекреативни и едукативни садржаји и начини изражавања младих.
Шамац карактерише недостатак адекватних програма и садржаја за младе и из тога произилази и
слаба искориштеност слободног времена ученика и студената.
На територији општине Шамац ове 2018. године основана је Омладинска организација која је
добила своје просторије и која је подржана од стране пројекта Савјета Европе са 5.000 КМ за набавку
опреме и уређење просторија, те је то добра основа да уз помоћ локалне заједнице и путем даљих
пројеката које ће Савјет Европе и друге организације, институције, надлежна Министарства како би ова
организација своје бројне идеје спровела у дијело и на тај начин употпуни слободно вријеме младих.
Пројекти које Омладинска организација Шамац планира су:
-

СТОП говору мржње, дискриминацији
Радионице о људским правима и толеранцији
Креативне радионице о екологији (пројекат „Еко Шамац“), рециклирању и подизању свијести
о значају ријека Босне и Саве
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-

Волонтерско чишћење заједнице
Сваке године организовати камп младих Посавине
Потписати споразуме о сарадњи између омладинских организације у регији и шире
Уредити амфитеатар код Спомен дома у Шамцу
„Шарени караван“ – наставити успјели пројекат повезивања дјеца из различитих општина кроз
учење плеса, глуме и пјевања
Организовати спортско рекреативне активности: стони тенис (набавку стола и организовати
турнир), одбојци, кошарци итд.
Разговарати са вјерским вођама свих конфесија и посјета црквеним институцијама-објектима
уз њихова предавања
Промовисати вриједности: заједништва, једнакости, културне равноправности, толерацније,
помирења
Организовати школу гитаре, клавијатура или неког другог музичког инструмента
Предавање о Културно-хисторијским вриједностима Шамца и Посавине
Пријатељски турнир у малом фудбалу уз већ традиоционалну „Данску школу фудбала“
Организовати кајак-кану утрке из области кајакаштва
Такмичење у говорништву, ненасилне комуникације и дијалога-јавне трибине
Превенција вршњачког насиља-школа самоодбране
Радионице драме, сликарства, фотографије и мултимедијалне изложбе
Обуке из прве помоћи уз сарадњу са Црвеним крстом и Домом здравља
Радионице писања пројектних приједлога и пословне кореспонденције
Концерти музичких група и естрадних умјетника
Различите обуке за младе (конкурси за посао, писање биографија итд.)
Пројекат „Log out“ – семинар за младе на тему медија и зараде на интернету
Излет за дјецу и младе са посебним потребама
Мини истраживање „Остајем или не?“ – анкетирање младих на тему одласка из Шамца и БиХ
Тражити од ЈЛС да именује особу у општини која би била омладински координатор односно
контакт у вези проблема младих и провођења омладинске политике.

Све ове пројекте и активности је могуће спровести и уз сарадњу општина из заједничког кластера
пројеката Савјета Европе и ПРО-Будућности, а то су поред Шамца: Оџак, Вукосавље и ДомаљевацШамац наравно уз могућност сарадње и са другим општинама попут: Модриче и Градачца. Поред
наведених организација свакако да треба аплицирати са пројектним идејама код надлежних
Министарстава на републичком и заједничком нивоу на њихове Јавне позиве.
Општина Шамац треба подржати политику која ће бити повољна за организовање активности који
воде
асоцијацији и организацији младих, неформалних група. Посебно треба дати подршку
организацијама и асоцијацијама које се баве обуком омладинских радника, културом, заштитом околине
итд.
Младе треба укључити у процесе одлучивања, да се питају за мишљење о битним стварима у
заједници, те да постоје механизми, тијела и институције младих које могу утицати на политику. То се
може реализовати кроз рад политичких партија, омладинских и невладиних организација али и уопште
кроз неке процесе као што су избори, јавне дебате, анкете, контакти са политичарима, разни друштвени
догађаји итд. У ванредним и кризним ситуацијама кроз волонтерски рад и сервис могуће је такођер
ангажовати младе.
Све више ЈЛС које у оквиру одјељења друштвених дјелатности имају службенике за младе.
Службеник за младе би требало да буде особа која је запослена у општинској, односно градској управи и
има стручно знање о омладинској политици и раду са младима.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Стратешки циљ 1: Унаприједити запошљавање младих
Оперативни циљ 1.1:Институционална и систематска подршка запошљавању младих и развој
омладинског предузетништва
Оперативни циљ 1.2.:Финансијски и други подстицаји запошљавања младих
Оперативни циљ 1.3.: Стварање предузетничног амбијента
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Оперативни циљ 1.1.
Мјере 1.1.1.: Стратешки дугорочни приступ проблему запошљавања младих
Мјере 1.1.2.: Формирање инфраструктуре за подршку запошљавања
међуинституционалне сарадње
Мјере 1.1.3.: Формирање омладинске задруге за привремене и повремене послове

младих

и

јачање

Оперативни циљ 1.2.
Мјере 1.2.1.: Финансијски и други подстицаји за запошљавање младих
Мјере 1.2.2.: Подстицаји за самозапошљавање младих
Оперативни циљ 1.3.
Мјере 1.3.1.: Програм промоције омладинског предузетништва
Мјере 1.3.2.: Подршка предузетништву младих.
Мјере 1.3.3.: Смањење бирократских процедура и трошкова покретања властитог бизниса младих.
Мјере 1.3.4.: Останак младих на селу
Стратешки циљ 2: Развити здраве стилове живота код младих
Оперативни циљ 2.1.:Развој, примјена и праћење програма за промоцију здравља младих.
Оперативни циљ 2.2.: Усмјеравање едукативних програма НВО сектора на доминирајуће
здравствене проблеме младих.
Оперативни циљ 2.3.: Подизање ефикасности и квалитета здравствене заштите.
Оперативни циљ 2.1.
Мјере 2.1.1.: Превенција и санирање свих облика обољења, поремећаја развоја и здравља младих.
Мјере 2.1.2.: Превенција и смањење алкохолизма, наркоманије и пушења међу младима.
Мјере 2.1.3.:Унапређење репродуктивног здравља младих.
Оперативни циљ 2.2.
Мјере 2.2.1.: Преусмјеравање програма наркоманије, превенција полних болести.
Оперативни циљ 2.3.
Мјере 2.3.1.: Институционално унапређење заштите младих.
Мјере 2.3.2.: Побољшање и контрола здравља младих школског узраста.
Стратешки циљ 3: Побољшање образовања младих
Оперативни циљ 3.1.: Унапређење квалитета формалног образовног система.
Оперативни циљ 3.2.: Побољшање ученичког и студентског стандарда.
Оперативни циљ 3.3.: Развој система неформалног образовања.
Оперативни циљ 3.1.
Мјере 3.1.1.: Професионална орјентација ученика завршних разреда основних и средњих школа.
Мјере 3.1.2.: Подршка стручном усавршавању кадрова.
Мјере 3.1.3.: Јачање ваннаставних активности у основним и средњим школама.

Оперативни циљ 3.2.
Мјере 3.2.1.: Стипендирање ученика и студената.
Мјере 3.2.2.: Рационализација и јачање образовних капацитета.
Оперативни циљ 3.3.
Мјере 3.3.1.: Унапређење квалитета неформалног образовања.
Мјере 3.3.2.: Подстицање обављања стручне праксе.
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Стратешки циљ 4: Спорт, култура и слободно вријеме
Оперативни циљ 4.1.: Промоција спорта међу младима.
Оперативни циљ 4.2.: Афирмација културног живота младих.
Оперативни циљ 4.3.: Организовано и квалитетно кориштење слободног времена.
Оперативни циљ 4.1.
Мјере 4.1.1.: Подршка спорту на општинском нивоу.
Мјере 4.1.2.: Јачање спортских капацитета.
Мјере 4.1.3.: Промоција и развој спорта.
Оперативни циљ 4.2.
Мјере 4.2.1.: Институционална подршка развоју културе.
Мјере 4.2.2: Финансијска подршка образовању и културној размјени.
Мјере 4.2.3: Подршка културним догађајима младих.
Оперативни циљ 4.3.
Мјере 4.3.1.: Обезбјеђивање услова за ефикасно кориштење слободног времена.
АКЦИОНИ ПЛАН
Број:
1.

Стратешки
циљ:

1.1.Оперативни циљ:

1.1.1 Мјера
1.

1.1.2 Мјера

1.

2.

3.

1.1.3 Мјера

Активност

Носилац/Партнер

Вријеме
провођења
Унаприједити запошљавање младих

Неопходна
средства (КМ)
225.250

Институционална и систематска подршка запошљавању
младих и развој омладинског предузетништва

15.500

Стратешки дугорочни приступ проблему запошљавања младих
Иницирање израде
Општина, Завод за
2019/2020
Стратегије
запошљавање РСзапошљавања младих
Биро Шамац,
општине Шамац
Омладинска орг.
Формирање инфраструктуре за подршку запошљавања младих и
јачање међуинституционалне сарадње

0
0

9.500

Пројекти за јачање
међуинституционалне
сарадње (округли
столови, семинари,
приједлози, подстицаји
и мјере...)
Формирање радне
групе за омладинско
предузетништвоопремање

Општина, Завод за
запошљавање РСБиро Шамац

2019
2020
2021
2022
2023

1.000
500
500
500
500

Општина,
омл.организација,
образовне
институције

Финансијска подршка
активностима
Омладинске организације
у циљу анимирања
предузетништва
(семинари, организација,
обука, истраживање идеја
и слично)

Општина

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

1.000
1.000
0
0
0
500
1.000
1.000
1.000
1.000

Формирање омладинске задруге за привремене и повремене
послове

6.000
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1.

Анализа постојећих
модела омладинских
задруга

Општина, Савјети
МЗ, Омладинска
организација, радна
група

2.

Формирање задруге за
урбано и рурално
подручје

Општина,
Омладинска
организација, Радна
група

1.2 Оперативни циљ
1.2.1 Мјера
1.

1.2.2 Мјера
1.

1.3 Оперативни циљ
1.3.1. Мјера
1.

2.

2019/2020

2019
2020
2021
2022
2023
Финансијски и други подстицаји запошљавању и
самозапошљавању младих
Финансијски и други подстицаји запошљавању младих
Стимулација
Општина
2019
послодаваца за
2020
запошљавање младих
2021
лица (25 лица), просјек
2022
годишње стимулација
2023
по младом раднику
1.000 КМ17
Подстицаји за самозапошљавање младих
Иницирање и увођење
Општина,
2019
преференцијалног
Омладинска
система за додјелу
организација, Радна
бесповратних
група
средстава/грантови
општине Шамац за
омладинско
предузетништво
(пољопривреда,
занатство, туризам...)
Стварање предузетничког амбијента
Програм промоције омладинског предузетништва
Програм промоције
Одјељење за
2019
предузетништва у
привреду, образовне
2020
средњој школи (посјете
институције
2021
привреди, округли
2022
столови...)
2023
Медијска кампања и
промоција примјера
добре праксе

Одјељење за
привреду, Биро

1.3.2 Мјера
1.

Подршка предузетништву младих
Обука у писању бизнис
Омладинска
планова и пословног
органзација, Служба
планирања
за локални развој

2.

Предузетничка обука
за
младе
(обука,
материјали...)

Омладинска
организација,
образовне
институције

2019
2020
2021
2022
2023

0

3.000
3.000
0
0
0
125.000
125.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0

84.750
3.000
500
500
500
500
500

2019
2020
2021
2022
2023

100
100
100
100
100
1.750
500
500
250
250
250

2019
2020
2021
2022
2023

0
0
0
0
0

17

Општина Шамац већ субвенционише ново запошљавање (али не само младих) према Критеријумима за додјелу
субвенција из “Правилника о условима и начину остаривања субвенција за запошљавање“ и наведене субвенције се
разликују од дјелатности (производна, занатска или услужна), стручне спреме лица и слично те је за одређивање ове
мјере за овај Оперативни циљ узет просјек.
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1.3.3 Мјера
1.

2.

1.3.4 Мјера
1.

2.Стратешки циљ
2.1. Оперативни циљ
2.1.1. Мјере
1.

2.

3.

4.

5.

2.1.2. Мјере
1.

2.

Смањење бирократских процедура и трошкова покретања
властитог бизниса младих
Иницирање смањења
Скупштина,
2019
трошкова регистрације
Општина, Радна
2020
за младе (до 30 година
група
2021
старости)
2022
2023
Иницирање
Скупштина,
2019
подстицајног
Општина, Радна
2020
елиминисања(смањења
група
2021
) комуналних и других
2022
трошкова младим
2023
предузетницима
Останак младих на селу
Подстицање
Општина, Радна
2019
кооперативних послова
група, Надлежна
2020
из области
Министарства
2021
пољопривреде, ситног
2022
занатства и индустрије
2023
Развити здраве стилове живота код младих
Развој, примјена и праћење програма за промоцију здравља
младих
Превенција и санирање свих облика обољења, поремећаја развоја
и здраља младих
Формирање
Дом здравља,
2019
едукованих тимова за
Општина
2020
истраживање проблема
2021
заразних болести,
2022
полних болести итд.
2023
Формирање базе
Дом здравља,
2019
података о заразним,
Општина
2020
полним и полно
2021
преносивим болестима
2022
2023
Утврђивање и праћење
Дом здравља,
2019
раста, развоја,
Центар за соц. Рад,
2020
ухрањености,
Општина, образовне
2021
менталног здравља и
институције
2022
насилничког понашања
2023
Провођење мјера за
Дом здравља,
2019
санирање откривених
Надлежне болнице
2020
поремећаја здравља
2021
које подразумјевају
2022
терапијске и
2023
рехабилитационе
поступке
Промоција превенције
Дом здравља,
2019
свих облика обољења
Општина
2020
2021
2022
2023
Превенција и смањење алкохолизма, наркоманије и пушења међу
младима
Израдити програм
Центар за соц. Рад,
2019
превенције и смањења
Омлад. Организ.
2020
алкохолизма међу
Општина
2021
младима
2022
2023
Формирати и
Центар за соц. Рад,
2019
едуковати тимове за
Дом здравља,
2020

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
26.800
11.800
5.550
300
300
300
300
300
500
500
0
0
0
500
500
500
400
400
0
0
0
0
0
150
150
150
150
150
3.750
0
0
0
0
0
600
600
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3.

4.

2.1.3. Мјере
1.

2.2 .Оперативни циљ
2.2.1. Мјере

1.

2.3. Оперативни циљ
2.3.1. Мјере
1.

2.3.2. Мјере
1.

2.

3.Стратешки
циљ
3.1. Оперативни циљ
3.1.1. Мјере
1.

едукацију у средњим и
завршним разредима
основних школа
Промоција
превентивних
активности у локалној
заједници

Омлад. Орг.

Медији

2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

Повећане контроле
Комунална
комуналне полиције и
полиција, МУП
полиције на провођењу
одлуке о забрани
точења алкохола
лицима млађим од 18
год.
Унапређење репродуктивног здравља младих
Савјетовалишни рад са
Центар за соц. Рад,
2019
младима оба пола на
образовне
2020
хуманизацији односа и
институције
2021
очувању и унапређењу
2022
репродуктивне
2023
способности
Усмјеравање едукативних програма НВО сектора на
доминирајуће здравствене проблеме младих
Преусмјеравање програма наркоманије, превенција полних
болести
Финансијска подршка
пројектима превенције
доминирајућих облика
токсикоманије

Општина,
Министарство за
породицу омладину
и спорт

2019
2020
2021
2022
2023
Подизање ефикасности и квалитета здравствене заштите
Институционално унапређење здравствене заштите младих
У оквиру
Дом здравља,
2019
расположивих
Општина
2020
капацитета Дома
2021
здравља Шамац
2022
обезбједити засебне
2023
собе за бригу младе
популације
Побољшање и контрола здравља младих школског узраста
Програм
Дом здравља,
2019
офтамолошких
Општина
2020
прегледа ученика првог
2021
разреда основне школе
2022
и првог разреда средње
2023
школе.

Програм
Дом здравља,
стоматолошких
Општина
прегледа ученика
основних и средњих
школа
Побољшање образовања младих

2019
2020
2021
2022
2023

Унапређење квалитета формалног образовног система
Професионална орјентација ученика завршних разреда основних
и средњих школа
Формирање тимова за
Обр.институције,
2019
професионалну
Општина
2020

600
600
600
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
2.500
500
500
500
500
500
7.500
7.500

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
7.500
0
0
0
0
0
0
7.500
500
500
500
500
500

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
885.550
9.800
900
0
0
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орјентацију

2.

Подршка програмима
професионалне
орјентације завршних
разреда основних и
средњих школа

3.1.2. Мјере
1.

Подршка стручном усавршавању кадрова
Подршка стручном
Општина, Мин.
усавршавању
Просвјете и културе
постојећих и будућих
наставних кадровафинанс. семинара,
струк. студија итд.
Финансијска помоћ за
Општина, Мин.
реализацију научних и
Просвјете и културе
истраживачких радова

2.

3.1.3. Мјере
1.

Образовне инс.
Општина

2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

0
0
0
0
300
200
200
200

2019
2020
2021
2022
2023

6.900
0
500
700
700
1.000

2019
2020
2021
2022
2023
Јачање ваннаставних активности у основним и средњим школама
Афирмација школских
Мин. просвјете и
2019
секција и осталих
културе, образовне
2020
облика ваннаставних
инст., Општина
2021
активности
2022
2023

3.2. Оперативни циљ
3.2.1. Мјере
1.

2.

3.2.2. Мјере
1.

2.

Побољшање ученичког и студентског стандарда
Стипендирање ученика и студената
Планирана средства за
Општина
2019
стипендирање ученика
2020
и студената
2021
2022
2023
Планирана средства за
Општина
2019
превоз ученика
2020
2021
2022
2023
Рационализација и јачање образовних капацитета
Успостављање тима за
Начелник општине,
2019
давање сугестија о
образовне инстит.
2020
рационализацији
2021
2022
2023
Анализа потреба
2019
привреде за стручним
Тим за давање
2020
кадровима
сугестија,
2021
прив.субјекти
2022
2023

500
500
1.000
1.000
1.000
2.000
0
500
500
500
500
863.100
860.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
82.000
82.000
82.000
82.000
82.000
3.100
0
0
200
200
200
500
500
500
500
500

3.3 Оперативни циљ

3.3.1. Мјере

Развој система неформалног образовања

12.650

Унапређење квалитета неформалног образовања

11.900
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1.

Формирање тима за
анализу стања и
приједлог мјера

Општина,
Министарство
просвјете и културе

2.

Финансијска подршка
програмима
неформалног
образовања

Општина

3.3.2. Мјере
1.

Подстицање обављања стручне праксе
Медијска промоција
Омладинске орг.
значаја стручне праксе
Образовне
студентима и ђацима за
институције
фирме и послодавце

4. Стратешки циљ
4.1. Оперативни циљ
4.1.1. Мјера
1.

Спорт, култура и слободно вријеме
Промоција спорта међу младима
Подршка спорту на општинском нивоу
Расписати конкурсе за
Општина
додјелу фин. средстава
за манифестације које
промовишу спорт код
младих

2.

Подржати рад
спортских организација
и младих спортиста

Општина, Мин. за
породицу омладину
и спорт

3.

Информисати младе
путем медија о значају
бављења спортом

Омл.организације,
клубови, образовне
институције

4.1.2. Мјера
1.

Јачање спортских капацитета
РеконструкцијаОпштина, Мин. за
одржавање или
породицу омладину
изградња спортскои спорт
рекретаивних терена

4.1.3. Мјера
1.

Промоција и развој спорта
Популаризација спорта
Општина, Мин. за
кроз организацију
породицу омладину
спортских такмичења
и спорт, Мин.
просвете и културе.

4.2. Оперативни циљ
4.2.1. Мјера
1.

Афирмација културног живота младих
Институционална подршка развоју културе
Подршка умјетницима
Општина
кроз додјелу слободних
простора за
манифестације

2.

4.2.2. Мјера

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

2019
2020
2021
2022
2023
Додјела средстава за
Општина,
2019
финансирање
Омл.организације
2020
омлад.културних
2021
манифестација
2022
2023
Финансијска подршка образовању и културној размјени

0
200
200
0
0
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
750
150
150
150
150
150
196.500
127.000
21.000
300
300
300
300
300
3.000
3.000
4.000
4.000
5.000
100
100
100
100
100
75.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
31.000
5.000
5.000
7.000
7.000
7.000
52.500
34.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
8.000
8.000
8.000
7.000
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1.

Подршка едукацији
младих културних
радника

Општина, Културне
институције

2.

Подршка гостовању
младих умјетника у
Шамцу и ван Шамца

Општина

4.2.3. Мјера
1.

4.3. Оперативни циљ
4.3.1. Мјера
1.

2.

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

Подршка културним догађајима младих
Финансијска подршка
Општина, спонзори
2019
организацији редовних
2020
културних догађаја
2021
младих (концерти,
2022
промоције, фестивали,
2023
изложбе, пројекције
итд)
Организовано и квалитетно кориштење слободног времена
Обезбјеђивање услова за ефикасно кориштење слободног
времена.
Подржати рад секција
Општина, Мин.
2019
омладинске
породице омладине
2020
организације у циљу
и спорта
2021
ефикасног кориштења
2022
слободног времена
2023
Отворити те подржати
Општина, Мин.
2019
рад и активност
породице омладине
2020
омлад.клубова у
и спорта
2021
руралним насељима
2022
2023

500
500
500
500
500
800
800
900
1.000
1.000
11.500
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
17.000
17.000
1.000
1.500
1.500
1.500
2.000
1.500
1.500
2.000
2.000
2.500

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ (у КМ)
Стратешки циљ
Унаприједити
запошљавање
младих
Развити здраве
стилове живота код
младих
Побољшање
образовања младих
Спорт, култура и
слободно вријеме
УКУПНО

2019.
41.600

2020.
41.600

2021.
47.350

2022.
47.350

2023.
47.350

УКУПНО
225.250

5.700

5.700

5.200

5.100

5.100

26.800

175.150

176.650

177.950

177.750

178.050

885.550

34.200

34.700

41.800

41.900

43.900

196.500

256.650

258.650

272.300

272.100

274.400

1.334.100

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТА
Основу методологије истраживања чинила је анкетна студија ставова младих, њиховог опажања
друштвеног окружења, те идеје о могућим рјешењима за неке од перципираних проблема. Упитник је
креиран у складу са пројектом Савјета Европе, те препорука формираних од стране пројектног тима.
Упитник обухвата социодемографске информације, образовање, професионални живот, друштвени
живот, друштвени активизам, здравље, животну средину и мобилност младих.
На основу Закона о омладинском организовању омладине и младе чине лица од 15 до навршених
30 година. Узорак испитаника се кретао у том оквиру са подручја наше општине и неколико ученика који
похађају нашу средњу школу са простора других општина.
Анкетирање на терену су обавили волонтери-омладински координатори који су налазили
испитанике у школама, на улици, у кафићима, фолклорним секцијама, организацијама и слично. Анкетари
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су прошли обуку за уједначавање процеса испитивања у различитим срединама. По завршетку
анкетирања на терену, податке су волонтери у форми извјештаја доставили Савјету Европе и општини
Шамац служби за друштвене дјелатности.
За израду ове политике формиране су радне групе из свих области живота и рада. Радне групе су
имале састанке током којих су дефинисани циљеви, актери и слично. Рад је био организован у мањим
групама које су биле координисане од стране општинске управе. Током ових састанака чланови група су
изнијели низ фактора, података, истраживања, који су уз претходна истраживања чинили основу за
израду анализе стања у свим областима који утичу на положај младих. Свакако да је велики допринос
Омладинске организације из Шамца и њених чланова, у изради овог документа.
Број: 07-022-21/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
42.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број
12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник
општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „ Набавка минералног ђубрива 8-24-24 за прихрањивање зелених парковских
површина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка минералног ђубрива 8-24-24 за прихрањивање
зелених парковских површина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.574,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање
осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-31/2019
Датум: 07.02.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

43.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Санација споменика жртвама рата 1941-1945. године
у градском парку у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко за извођење радова
„Санација споменика жртвама рата 1941-1945. годинеу градском парку у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује
се Уговор у износу од 2.125,12 КМ без ПДВ-а, односно 2.486,29 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
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Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим
ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским прописима који регулишу
поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 05.02.2019.
године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „ ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понудa, дана 06.02.2019. године достављена је понуда понуђача „ЕНЕРГО
СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко са укупним износом понуде од
2.125,12 КМ
без ПДВ-а, односно 2.486,29 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана пријема
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-29/2019
Датум: 07.02.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

44.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број 39/14), члана
59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16), сагласно одредбама члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „ Медијско праћење активности (услуге информисања)
општине Шамац “
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуге „ Медијско праћење активности (услуге информисања)
општине Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 42.735,04 КМ без ПДВ-а, односно до 50.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број 151-Служба за
друштвене дјелатности. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412700-Расходи за
услуге информисања и медија.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац" .
Број: 01-022-30/2019
Датум, 07.02.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

45.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2019. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2019. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2019. годину, број 01-022-7/19 од 17.01.2019. године.
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План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о
измјенама/допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

3.

Набавка
униформи за
комуналну
полицију

40.000,00

К

15.02.

01.04

5.000,00

Д

15.02.

01.03.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВом

Шифра ЈРЈН
09100000-0

РOБЕ
Набавка горива
за потребе
Општинске
управе Шамац

18222000-1

1.

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2019. годину

Буџет Општине,
позиција 125 и 140
конто бр.412600Расходи по основу
утрошка
горива
Буџет Општине
позиција 130,
конто бр.516100Расходи за залихе
материјала, робе и
ситног инвентара
амбалаже и сл.

УКУПНО у КМ: 96.200,00
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12.

62.000,00

О

01.02.

01.04

30.000,00

К

15.02.

01.04.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
45233141-9

УСЛУГЕ
Редовно
одржавање
некатегорисани
х макадамских
путева на
подручју
општине
Шамац
Редовно
одржавање
јавне расвјете
на подручју
општине
Шамац

18222000-1

4.

Предмет
набавке

Р. бр.
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Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500 –
Расх. за тек. одрж.
осталих
грађевинских
објекатаодржавање путева
Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500Расх. за текуће
одржавање
осталих грађ.
објеката-јавна
расвјета

УКУПНО у КМ: 269.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):685.200,00
Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум;
Позиције:125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за
финансије, 0150- Одјељење за привреду, 151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за
просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-32/2019
Датум: 08.02.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

46.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17)
Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуга „Редовно одржавање и некатегорисаних
макадамских путева на подручју Општине Шамац“ путем отвореног поступка са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 52.991,46 KM без ПДВ-а, односно до 62.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. год. у оквиру позиције број
160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана
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Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката-одржавање путева.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни
орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о
условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-33/2019
Датум, 08.02.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
41. Закључак о усвајању Омладинске политике општине Шамац (2019-2023)

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
42. Посебн одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
минералног ђубрива 8-24-24 за прихрањивање зелених парковских површина“
43. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација споменика жртвама рата
1941-1945. године у градском парку у Шамцу“
44. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Медијско праћење
активности (услуге информисања) општине Шамац“
45. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине
Шамац за 2019. годину
46. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Редовно одржавање
некатегорисаних макадамских путева на подручју Општине Шамац“

Петак, 8. фебруар 2019. године - Службени гласник општине Шамац - Број 2/19
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон:
054/611-229, 611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник
општине Шамац" излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562011-00001661-17.
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