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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 21/2019 

 

Кнежево,30.12.2019. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 15. Закона о 

омладинском организовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 98/04, 

119/08 и 1/12), члана 25. и 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 

36/19) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“ број: 8/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној  дана 27.12.2019. године , д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Омладинске политике општине 

Кнежево за период 2020-2024.године 

 

I 

 Овом Одлуком усваја се Омладинскa 

политикa општине Кнежево за период 2020-

2024.године. 

II 

 Саставни дио ове Одлуке је Омладинскa 

политикa општине Кнежево за период 2020-

2024.године. 

 

III 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-79/19 

Датум: 27.12.2019. године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

 

 

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА  

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО  

ЗА ПЕРИОД 2020-2024.ГОДИНЕ 
 

 

 

 

1. УВОД 

О општини Кнежево 

 
Подручје општине Кнежево простире се 

на југу Републике Српске, уз саму границу са 

Федерацијом Босне и Херцеговине, са десне 

стране ријеке Угар, у југоисточном дијелу 

бањалучке регије, на простору између града 

Бањалуке и општина Челинац, Котор Варош, 
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Мркоњић Град, Јајце и Травник. Израженог 

је рељефа са дијелом висоравни и налази се 

на надморској висини од 861 метара 

надморске висине. 

Општина Кнежево, као локална 

заједница, организована је у 12 мјесних 

заједница. Центар општине повезан је 

локалним путевима са Бањалуком, Котор 

Варошем и Травником, а локални путеви 

првог и другу реда повезују центар са 

осталим дијеловима општине. 

Према резултатима пописа 

становништва из 2013. године број 

становника на подручју општине Кнежево 

био је 9368, распоређених у 3168 

домаћинстава. Од укупног броја становника 

на подручју града живи 3590, док је 5778 

становника насеља сеоског типа. Природни 

прираштај у претходних пет година приказан 

је у Табели 1. 

 

Процијењени број младих који живе на 

подручју општине Кнежево је 1655. Од тога, 

њих око 975 живи у градском подручју, док 

око 680 живи изван градског подручја. 

Млади су најврједнији ресурс заједнице, те 

му је потребно посветити посебну пажњу, 

као главном покретачу привредног, 

друштвеног и демографског развоја. 

 Израда документа Омладинска политика  

општине  Кнежево  за период 2020. – 2024. 

године 

 

Омладинска политика општине Кнежево 

за период 2020. – 2024. године са акционим 

планом представља стратешки документ који 

за циљ има унапрјеђење положаја младих на 

подручју ове општине, као и дизање 

капацитета у институцијама и организацијама 

које се баве младима. Мјере и активности од 

значаја за младе на подручју општине 

Кнежево у надлежности су више различитих 

институција и организација, те је неопходан 

мултисекторски приступ и укљученост свих 

заинтересованих страна у доношењу и 

провођењу истих. 

Уставом Босне и Херцеговине
1
 је 

предвиђено да је ентитетима дата у 

надлежност брига о омладини на подручју 

дјеловања њихових институција, таксативним 

навођењем ингеренција институција БиХ и 

клаузулом у којој је наведено да функције и 

овлашћења која нису Уставом БиХ изричито 

дата институцијама БиХ, припадају 

ентитетима. 

Уставом Републике Српске је одређено да 

Република обезбjеђуjе и уређуjе бригу о дjеци 

и омладини.
2
 Детаљније дефинисање односа 

                                                 
1
 Устав Босне и Херцеговине – Анекс IV Општег оквирног 

споразума за мир у Босни и Херцеговини – Члан 3. 
2
 Устав Републике Српске, *Скупщтина српског народа у 

Босни и Херцеговини (данас Народна скупщтина Републике 

Српске), Сарајево: 28.02.1992, Службени гласник Републике 

Српске, бројеви 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 

21/02, 31/02, 31/03, 98/03 и 115/05+, Амандман XXXII став 1. 

тачка 12. 

Година Број 

рођених 

Број 

умрлих 

Природни 

прираштај 

2014 50 123 -73 

2015 42 108 -66 

    

2016 31 119 -88 

2017 29 104 -75 

2018 33 140 -107 
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Републике према омладини је дато у 

законима које доноси Народна скупштина 

Републике и подзаконским актима које 

доносе првенствено јединице локалне 

самоуправе, као и остали органи у државној 

номенклатури. Ово је посебно нормирано у 

Закону о омладинском организовању 

Републике Српске
3
. 

Омладинска политика представља 

документ који Република и јединице локалне 

самоуправе доносе у циљу побољшања 

положаја и рјешавања утврђених проблема 

младих у Републици. То је документ са јасно 

дефинисаним програмским циљевима, 

механизмима и роковима за њихову 

реализацију, одговорним институцијама и 

организацијама, партнерима, те неопходним 

финансијским средствима и њиховим 

изворима, а у складу са јасно дефинисаним 

областима од интереса за младе.“ Као акт 

који треба да усвоји јединица локалне 

самоуправе омладинска политика мора бити 

искључена сваког различитог прописивања и 

планирања, укључујући свако искључивање, 

ограничавање или давање предности 

утемељено на стварним или 

претпостављеним основама према било којем 

лицу или групи лица и онима који су с њима 

у родбинској или другој вези на основу 

њихове расе, боје коже, језика, вјере, етничке 

припадности, инвалидитета, старосне доби, 

националног или социјалног поријекла, везе 

                                                 
3 Закон о омладинском организовању Републике Српске, 

*Службени гласник Републике Српске, бројеви 98/04, 119/08 

и 1/12+, члан 2. 

с националном мањином, политичког или 

другог увјерења, имовнинског стања, 

чланства у синдикату или другом удружењу, 

образовања, друштвеног положаја и пола, 

сексуалне оријентације, родног идентитета, 

полних карактеристика, као и сваке друге 

околности која има за сврху или посљедицу 

да било којем лицу онемогући или угрожава 

признавање, уживање или остваривање на 

равноправној основи, права и слобода у свим 

областима живота
4
. У погледу доношења, 

омладинска политика се доноси на нивоу 

Републике и јединица локалне самоуправе на 

период од пет година. 

Омладинску политику општине Кнежево 

са акционим планом доноси Скупштина 

Општине Кнежево. 

Омладинска политика општине Кнежево 

у складу је са другим стратешким 

документима локалних и виших нивоа власти 

и обухвата пет приоритетних области, које су 

међусобно зависне и повезане, а то су: 

образовање младих, слободно вријеме младих 

(култура и спорт), социјална и здравствена 

заштита младих, запошљавање младих и 

информисање, мобилност и активно 

судјеловање младих у друштву. 

 

1.АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА И 

УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ ПО 

ПОДРУЧЈИМА ДЈЕЛОВАЊА 

 

                                                 
4
 Закон о забрани дискриминације, Службени гласник Босне и 

Херцеговине, бројеви 59/09 и 66/16+, члан 2. 
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Образовање младих 

На подручју општине Кнежево 

средњошколско образовање одвија се у ЈУ 

СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево. У школској 

2019/20. години у овом средњошколском 

центру наставу похађа 135 ученика, и то: 

-Први разред                                            25 

-Други разред                                           29 

-Трећи разред                                         43 

-Четврти разред                                      38 

Ученици се школују за занимања: 

пословно – правни техничар, економски 

техничар, туристички техничар, 

пољопривредни техничар и прехрамбени 

техничар. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Средњошколски центар „Јован Дучић“ 

Кнежево Извор: Званична интернет страница 

Општине Кнежево(http://opstinaknezevo.org/). 

Средњошколско стручно образовање које 

нуди овај центар представља интегрални дио 

образовног циклуса и омогућава стицање 

вјештима и знања из одабраних области са 

циљем активног укључивања младих у 

процес рада и наставак школовања и 

усавршавања. 

 У Стратегији развоја Образовања 

Републике Српске од 2016. – 2021. године 

наводи се да једну од кључних улога у 

друштвеном и економском развоју Републике 

има средње образовање у које је потребно 

улагати средства да би оно било што 

ефикасније. 

Развој сваке земље зависи од њених 

људских ресурса, као и економије која се све 

више заснива на знању и вјештинама и 

тражи оспособљене раднике за њихово 

укључивање у тржиште рада. 

Центар располаже са довољно простора за 

рад, обзиром на број ученика. Што се тиче 

техничке опремљености, Центру недостаје 

иновативних наставних средстава. Такође, на 

самом објекту постоје проблеми са дотрајалом 

столаријом због које је загријавање учионица 

и других просторија теже, као и оштећен кров. 

Ученици стручну праксу обављају 

искључиво у кругу школе, док на подручју 

општине Кнежево још увијек није отпочела 

стручна пракса код послодаваца. 

Након завршетка средњошколског 

образовања, млади са подручја општине 

Кнежево који се одлуче за наставак 

школовања најчешће одлазе на студије у 

Бањалуку, док је један дио њих одлучује и за 

друге градове у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини, али и у региону. Такође, у 

посљедњих неколико година млади неријетко 

одлазе на студије и у иностранство. 

Општина Кнежево сваке године издваја 

средства из буџета за стипендије студената на 

високошколским установама са подручја ове 

општине. Права на стипендије имају сви 

студенти са подручја општине Кнежево који 

http://wwwold.atvbl.com/wp-content/uploads/2016/03/Prijedlog-strategije-razvoja-obrazovanja-RS-2016-2021-1.pdf
http://wwwold.atvbl.com/wp-content/uploads/2016/03/Prijedlog-strategije-razvoja-obrazovanja-RS-2016-2021-1.pdf
http://wwwold.atvbl.com/wp-content/uploads/2016/03/Prijedlog-strategije-razvoja-obrazovanja-RS-2016-2021-1.pdf
http://wwwold.atvbl.com/wp-content/uploads/2016/03/Prijedlog-strategije-razvoja-obrazovanja-RS-2016-2021-1.pdf
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студирају на неком од јавних (државних) 

факултета Републике Српске и Босне и 

Херцеговине, осим студената прве године. У 

претходној школској 2018/2019. години 

општинску стипендију примала су 42 

студента. 

Проблеми са којима су суочени млади на 

подручју општине Кнежево по питању 

образовања: 

- Недовољна усклађеност 

занимања која се нуде са 

потребама тржишта рада и 

интересима ученика. 

- Неадекватна опремљеност 

кабинета за практичну наставу 

прехрамбених и пољопривредних 

техничара. 

- Инфраструктурни проблеми на 

објекту (дотрајала столарија и 

оштећен кров). 

 

Слободно вријеме младих: култура и 

спорт 

Добро организовање слободног времена 

једна је од најважнијих сила у унапређењу 

квалитета живота сваке, а нарочито младе, 

особе. 

Да је слободно вријеме важно, говори   и 

чињеница да у Универзалној декларацији  УН 

о људским правима (1948) постоји члан 

посвећен   слободном   времену   –   члан   24: 

„Свако има право на одмор и разоноду, 

укључујући разумно ограничење радног 

времена и повремено плаћени одмор.“. 

Слободно вријеме има следеће 

какактеристике: то је онај дио времена који 

преостаје појединцу изван његових 

професионалних, друштвених и породичних 

обавеза, њиме појединац располаже 

добровољно, остварује се разноврсним 

занимањима у циљу одмора, рекреације и 

развоја личности. 

Слободно вријеме је простор у којем се 

млади најраније осамостаљују и гдје је њихова 

аутономија највећа. Када слободно вријеме 

постане онај простор гдје се млади осјећају 

задовољним и оствареним, гдје су креативни, 

спонтани и природни, тада се може рећи да је 

слободно вријеме испунило своје функције и 

придонијело развоју младих. 

Активности слободног времена најчешће 

се везују за бављење раазличитим хобијима, 

уживање у културним, умјетничким и 

забавним садржајима, те рекреативно 

бављење спортом и физичком активношћу. На 

подручју општине Кнежево дјелују следеће 

институције и организације које се баве 

културом: 

 

- ЈП „Народни универзитет“; 

- ЈУ „Народна библиотека“ и 

- Спрско просвјетно и културно 

друштво „Просвјета“. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
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Слика 2. Српско просвјетно и културно друштво 

„Просвјета“ Извор: Информативни портал 

„Кнежево на длану“ (http://www.knezevonadlanu.net/) 

ЈП „Народни универзитет“ Кнежево 

основан је 1970. године. У његовом саставу 

дјелују радне јединице „Дом културе“ и 

„Клуб младих“. Основне дјелатности су 

образовање одраслих, дјелатност музеја и 

галерије, умјетничко и књижевно 

стваралаштво, остале забавне активности, 

кинематографија и слично. 

ЈУ „Народна библиотека“ основана је 

исте године када и „Народни универзитет“, 

те је до 1998. године функционисала у 

његовом саставу, а након тога почиње 

дјеловати самостално. Располаже са око 

22.200 књига за различите узрасте, те може 

да задовољи основне потребе читалаца. 

Српско просвјетно и културно друштво 

„Просвјета“ основано је 2006. године од 

стране неколико преосталих чланова 

Културног друштва „Младост“. Чланови 

друштва, већином дјеца и млади кроз игру и 

пјесму чувају културну традицију. Броје око 

100 чланова распоређених у неколико 

секција и домаћини су више манифестација 

на подручју општине: Видивданске вечери 

фолклора, Смотре фолклора поводом Дана 

општине, и Игром и пјесмом кроз Кнежевска 

села. 

Поред наведених манифестација, на 

подручју општине Кнежево у току године 

организују се и: 

- Видовдански дани, 

- Дани општине Кнежево и 

- Седмица спорта и културе. 

Спортски клубови и друштва која дјелују 

на подручју општине Кнежево су: 

- Фудбалски клуб „Прогрес“, 

- Карате клуб „Кнежево“, 

- Стрељачки клуб „Прогрес“, 

- Шаховски клуб „Прогрес“, 

- Одбојкашки клуб инвалида 

„Кнежево“, 

- Ловачко друштво „Чемерница“, 

- Спортско риболовно друштво 

„Угар“ и 

- Планинарско друштво 

„Вилинска врела“. 

 

Слика 3. Планинарско друштво „Вилинска врела“ 

Извор: Информативни портал „Кнежево на 

длану“(http://www.knezevonadlanu.net/). 

Сви спортски клубови се једним дијелом 

финансирају из буџета општине, а другим 
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дијелом од стране локалних спонзора. 

Када су у питању спортски терени и 

дворане на подручју општине Кнежево 

налази се градски стадион, спортска дворана, 

те школска игралишта. Спортска дворана 

прима око 400 гледалаца и у власништву је 

Општине Кнежево. 

Проблеми са којима су суочени млади на 

подручју општине Кнежево по питању 

организације и провођења слободног 

времена, културних садржаја и бављења 

спортом су: 

- Инфраструктурни недостаци и 

недовољна опремљеност просторија 

културних институција и 

организација и спортских клубова. 

- Ниски капацитети запослених у 

културним институцијама и 

организацијама и спортским 

клубовима за привлачење и 

анимирање младих. 

- Мали број културних и 

умјетничким догађаја и 

манифестација на локалном нивоу. 

- Мали број спортских 

манифестација и такмичења на 

локалном нивоу. 

- Ниска заинтересованост 

младих за укључивање у културна и 

умјетничка друштва и спортске 

клубове и организације. 

- Ниска заинтересованост 

младих за присуствовање културним 

и умјетничким догађајима и 

манифестацијама и спортским 

манифестацијама и такмичењима. 

 

Социјална и здравствена заштита младих 

 
Јавна установа „Центар за социјални рад“ 

Кнежево је носилац социјалне заштите на 

подручју ове општине. Према Правилнику о 

пословима и нормативима, стручним 

кадровима и смјештајним условима Центра 

за социјални рад, Центар обавља послове: 

социјалне заштите, дјечије заштите, 

породично-правне заштите, старатељства и 

усвојења, кривично-правне заштите 

малољетника. У оквиру својих активности, 

Центар обухвата све старосне категорије. 

Преглед броја корисника права из области 

социјалне заштите из категорије младих 

приказан је у Табели 2. 

 

Права из области            Број корисника 

социјалне заштите       из категорије младих 

 

Личне инвалиднине 16 

Туђа њега и помоћ 14 

Професионално оспособљавање - 

Смјештај у установу 2 

Смјештај у породицу 3 

Укупно 35 

 

Табела 2. Преглед броја корисника права из 

области социјалне заштите из категорије млади. 
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Током 2019. године завршени су радови 

којима је обновљена и у потпуности 

реконструисана зграда ЈУ „Центра за 

социјални рад“ Кнежево. Реализацијом овог 

пројекта побољшани су услови, како за рад 

самих запослених, тако и за кориснике 

услуга. 

 

Слика 4. ЈУ “Центар за социјални рад Кнежево“ 

Извор: Званична интернет страница Општине 

Кнежево (http://opstinaknezevo.org/. 

„Дом здравља“ Кнежево са двије 

секторске амбуланте у МЗ Имљани и МЗ 

Јаворани ноцилац је здравствене заштите 

на подручју општине. Секундарна 

здравствена заштита обавља се у 

Универзитетско - клиничком центру 

Републике Српске у Бањој Луци. 

У циљу провођења мјера од посебног 

друштвеног интереса, Дом здравља у 

складу са Законом о здравственој 

заштити обезбјеђује: породичну медицину, 

дјечију, превентивну и општу 

стоматологију, хигјенско епидемиолошку 

дјелатност, хитну медицинску помоћ, 

ампулиране лијекове и потребан санитетски 

материјал, лабораторијску дијагностику, 

рендген и ултразвучну дијагностику. Такође, 

обезбјеђује и службу за снабдјевање 

лијековима и медицинским средствима и 

организује збрињавање хитних случајева и 

хитан санитетски превоз, као и превоз 

пацијаната на хемодијализу. 

Системом породичне медицине 

који дјелује у „Дому здравља“ Кнежево 

обухваћене су све старосне категорије 

грађана. 

Када је у питању популација младих, 

очување здравља треба да буде један од 

приоритета како појединаца из ове 

популације, тако и породица и шире 

заједнице. У вези с тим, потребно је више 

пажње посветити промоцији здравља и 

здравих животних стилова међу младима, те 

сензибилизацији здравствених установа за 

потребе младих. Такође, када је популација 

младих у питању посебну пажњу потребно је 

посветити промоцији сексуалног и 

репродуктивног здравља и превенција 

фактора ризика који могу негативно утицати 

на сексуално и репродуктивно здраље 

младих. 

У документу Политика унапређења  

здраља становништва  Републике  Српске  до  

2020. године наведено је да су најзначајније 

одреднице здравља повезане са условима 

живљења, факторима околиша, стиловима 

живота и биолошким факторима, као што 

су старост, пол и насљеђивање, тако да 

политике у области образовања, становања, 

услова рада, запошљавања, пољопривреде, 

воде и санитације, транспорта, фискалних 

http://opstinaknezevo.org/
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прописа и социјалне заштите често имају 

већи утицај на здравље становништва од 

политика дефинисаних од стране 

здравственог сектора. 

Циљ ове Политике је унапређивање 

здравља становништва Републике Српске: 

- смањивањем разлика у здрављу 

становништва, 

- инвестирањем у здравље, 

укључивањем грађана у доношење одлука о 

здрављу и стварањем здравих локалних 

заједница, 

- контролом незаразних и заразних 

болести и унапређивањем здравствене 

безбједности, 

- креирањем здравог и подстицајног 

окружења за здравље и благостање, 

- јачањем здравственог система 

оријентисаног на потребе корисника, 

- јачањем јавноздравствених 

капацитета и припремљености за ванредна 

стања и 

- промовисањем и усвајањем приступа 

“здравље у свим политикама”. 

У условима ниског наталитета, 

фертилитета и негативног природног 

прираштаја, репродуктивно здравље има 

посебан значај за Републику Српску, јер 

очување биолошког интегритета народа и 

складна репродукција су приоритети не само 

здравственог и образовног сектора, него и 

читаве друштвене заједнице. Имајући у виду 

да је, према дефиницији Свјетске 

здравствене организације, репродуктивно 

здравље стање потпуног физичког, менталног 

и социјалног благостања, а не само одсуство 

болести и неспособности, као и да 

репродуктивно здавље укључује нормалан 

полни развој и сазријевање, менталну зрелост 

и сексуалну оствареност, те да је 

адолесценција, која почиње у 14. години 

живота, најбурнији период у животу сваког 

људског бића, јер подразумјева развој 

дотадашње дјеце у одрасле и зреле особе, од 

изузетног је значаја у наставном процесу 

прилагодити здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу старости ученика. 

Ово је од нарочитог значаја за ученике 

средњих стручних школа, који по наставном 

плану и програму немају наставни предмет у 

оквиру којег би се ученици упознали са 

здравственим васпитањем о репродуктивном 

здрављу 

Проблеми са којима су суочени млади на 

подручју општине Кнежево по питању 

социјалне и здравствене заштите: 

- Млади су недовољно упознати са 

услугама и врстама помоћи које пружа 

установа социјалне заштите. 

- Млади не посвећују довољно пажње 

заштити здравља, здравим стиловима живота 

и превенцији болести. 

- Млади имају искривљену слику и 

предрасуде о социјалној и здравственој 

заштити и институцијама због којих 

неријетко избјегавају обратити им се за 
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помоћ. 

 

Запошљавање младих 

Према подацима Завода за запошљавање 

Републике Српске – Биро Кнежево на 

евиденцији ове институције је 105 

запослених из категорије младих, док је 

укупан број незапослених лица из категорије 

младих 114. Квалификациона структура 

младих незапослених лица је следећа: 

- Без завршене основне школе     0 

- Са завршеном основном школом     8 

- Са завршеном средњом школом   95 

- Са завршеним првим циклусом  

студија                                                  11 

- Са завршеним други или трећим 

циклусом студија       0 

Података о запосленим лицима у 

иностранству или другим градовима и 

општинама Републике Српске нема. Према 

наводима из Стратегије развоја општине 

Кнежево 2018. – 2023. године, процијењени 

број ових лица је око 1000, а постојање жеље 

лица свих узраста за одласком у 

иностранство и одлив становништва наводи 

на закључак о томе да постоји могућност да 

је тренутно тај број и већи. 

Када су у питању млади, посебно је 

забрињавајуће то што је међу незапосленим 

младим лицима највише оних без радног 

искуства, односно младих лица који први 

пут траже посао. Број ових лица је 69, а 

квалификациона структура је следећа: 

 - Без завршене основне школе    0 

- Са завршеном основном школом    4 

- Са завршеном средњом школом     54 

- Са завршеним првим циклусом 

студија                                           11 

- Са завршеним други или трећим 

циклусом студија                0 

Велики број младих незапослених лица 

без радног искуства, посебно међу 

високообразованим, гдје су сва млада 

незапослена високообразована лица на 

евиденцији без радног искуства, наводи на 

закључак о потреби да се на локалном нивоу 

више пажње посвети стицању првог радног 

искуства и задржавању ових лица. 

Такође, када је запошљавање младих у 

питању, важно је напоменути значај 

формалног и неформалног учења и 

обучавања након завршетка средње школе 

или факултета. Младе треба мотивисати и 

анимирати да у периоду активног тражења 

запослења, али и након запослења наставе са 

радом на својим личним и професионалним 

компетенцијама. Са технолошким напретком 

и развојем тржишта, на већини радних мјеста 

се кроз вријеме мијењају улоге и описи 

послова, односно нема „радних мјеста за 

цијели живот“. Због тога је важно да млади 

буду спремни на стално усавршавање и 

прилагођавање захтјевима тржишта рада. 

Младима на нашим просторима, такође, 

још увијек се чини недостижним 

самозапошљавање, односно покретање 
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властитог бизниса. Један од кључних начина 

за стварање радних мјеста и побољшање 

конкурентности и економског раста је у 

развоју предузетништва. Младе особе би 

требале већ кроз образовни систем да се 

охрабрују за предузетништво, а посебно је 

значајна улога неформалних обука и 

тренинга предузетништва кроз које младе 

особе развијају предузетничке компетенције, 

филтрирају своје пословне идеје и израђују 

властити пословни план. Такође, поред 

самих обука из предузетништва будућим 

младим предузетницима потребно је 

омогућити и друге облике подршке, као што 

су финансијска подршка новооснованим 

предузећима, правна и административна 

подршка. 

На основу аналитичког извештаја и 

консултација с главним интересним 

странама на регионалном и државном 

нивоу, у публикацији  „Стварање повољног 

окружења за предузетништво  младих   –  

кључни  изазови   у земљама Западног 

Балкана“ наведени су кључни изазови ниског 

процента младих који се одлучују за 

предузетништво: 

- Млади у земљама Западног Балкана 

боје се покретања властитог бизниса, 

ризика и неуспјеха, 

- Недостатак финансијских средстава 

и потешкоће у проналаску средстава су 

међу најчешћим препрекама у покретању 

бизниса. 

- Бирократске процедуре су превише 

сложене и не постоје порезне олакшице за 

младе предузетнике. 

- Тренутна предузетничка структура и 

менторство још увек су у фази развоја. 

Такође, у истом документу наведен је и 

сет препорука за сарадњу јавних 

институција и организација цивилног 

друштва на државном и регионалном нивоу 

за превазилажење ових изазова. 

Један од стратешких фокуса Стратегије 

развоја општине Кнежево 2018. – 2023. 

године је „Задржати младе и смањити 

негативан миграциони тренд становништва 

кроз запошљавање и улагање у све сегменте 

друштвеног развоја“, гдје могућности 

запошљавања  налазе управо у припреми 

младих за предузетништво и 

самозапошљавање. 

Проблеми са којима су суочени млади на 

подручју општине Кнежево по питању 

запошљавања: 

- Несразмјер понуде и потражње радне 

снаге, нарочито одређених струка због слабо 

развијене привреде. 

- Немогућност стицања првог радног 

искуства за млада незапослена, посебно 

високообразована, лица. 

- Недостатак иницијатива за 

самозапошљавање и предузетништво код 

младих. 

 

Информисање, мобилност и активно 

судјеловање младих у друштву 
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Информисање је дјелатност од чијег 

функционисања у заједници у великој мјери 

зависи стање економског, политичког, 

социјалног и других стања међу 

становницима. Сваки појединац жели да има 

истиниту и правовремену информацију о 

битним догађајима у његовом окружењу. То 

се посебно односи на младе којима треба да 

буду доступне најаве догађаја, позиви и 

друга обавјештења институција и 

организација на локалном нивоу која се тичу 

њихове циљне групе.  

Недостатак информација, недовољна 

медијска покривеност и слаба доступност 

објективних и правовремених информација 

код младих ствара апатију и незадовољство. 

Млади најчешће трагају за информацијама о 

образовању и усавршавању, запошљавању, 

начинима провођења слободног времена и 

забави, политици, економији и социјалној 

заштити, а интереси зависе од пола, узраста, 

нивоа образовања и других демографских 

карактеристика. 

Када је ријеч о изворима информисања 

која млади бирају , према Истраживању о 

младима у БиХ, на првом мјесту је интернет 

са 75,6%, на другом мјесту телевизија са 

21%, док је укупан проценат осталих извора 

3,4%. Интернет је младима 

најатрактивнији, јер нуди велики избор 

садржаја у реалном времену. У складу са 

овим налазима потребно је користити 

наведене канале да би се млади информисали 

о важним дешавањима и питањима на 

локалном нивоу, те да би се од њих добила 

повратна информација. 

Општина Кнежево нема локалну медијску 

кућу, а информације о битним догађајима на 

подручју општине преносе преко дописника 

медији из окружења: Радио телевизија 

Републике Српске, Алтернативна телевизија 

Бања Лука, Радио-телевизија БН, К3 

телевизија итд. Радио станица Шик-радио у 

оквиру своје програмске шеме свакодневно 

емитује емисију посвећену догађајима на 

подручју општине Кнежево. Такође, Општина 

Кнежево преко своје званичне интернет

 странице (https://opstinaknezevo.org/) 

информише грађане о активностима локалне 

управе, али и другим значајним темама. Од 

2017. године у функцији је и информативни 

портал „Кнежево на длану“ 

(http://www.knezevonadlanu.net/) на коме се 

готово сваког дана објављују вијести и најаве 

догађаја, позиви за учешће у активностима и 

друге информације намијењене становницима 

Кнежева. Овај портал  и фејсбук 

страница(https://www.facebook.com/knezevona

dlanu/) у власништву су Омладинске 

организације „Млади активисти – Кнежево“. 

Од априла 2019. године на подручју 

општине Кнежево дјелује Омладински центар 

„Магија“ Кнежево. Смјештен је у згради 

Центра за социјални рад Кнежево, а 

просторије Омладинског центра адаптиране 

су и опремљене кроз партнерски споразум 

Општине Кнежево и организације World 

Vision Int. Омладински центар окупља младе 

https://opstinaknezevo.org/
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са подручја општине Кнежево 

заинтересоване за теме омладинског 

активизма и развоја личних компетенција, а 

већина чланова имала је прилику да у 

претходном периоду присуствују серији 

тренинга на теме омладинског рада, јавног 

заговарања и лобирања, писања пројектних 

приједлога итд. Кроз едукације и 

омладински рад млади се охрабрују да се 

активно укључују у процесе доношења 

одлука и заговарања у области омладиснког 

активизма. 

Учешће младих у заједници кроз 

омладински рад, мобилност и волонтеризам 

битна је одлика демократског друштва. Са 

друге стране, активности које на тај начин 

предузимају млади, уз институционалну 

подршку, обезбјеђују им бољу интеграцију у 

друштво и развој важних личних 

компетенција. Мобилност младих 

подразумијева путовање младих у земљи и 

ван ње, са циљем стицања нових знања и 

вјештина, размјене искустава и слично. 

Млади су најмобилнији слој друштва. 

Међутим, страх од промјене и напуштања 

„сигурне зоне“, недостатак мотивације и 

ограничена финансијска средства неки су од 

најчешћих разлога због којих се млади 

ријетко одлучују на путовања и различите 

врсте размјене. 

Законом о омладинском организовању 

омладинске активности и омладински рад 

дефинисани су на следећи начин: 

- омладинске активности представљају 

различите активности у областима 

омладинског сектора које спроводе млади 

или субјекти омладинске политике и које су 

усмјерене ка унапређивању положаја младих 

и њиховом оснаживању за активно учешће у 

друштву на личну и друштвену добробит, 

- омладински рад представља онај дио 

омладинских активности које се организују 

са младима и за младе, одвија се у оквиру 

слободног времена младих и предузима се 

ради унапређивања услова за лични и 

друштвени развој младих и опште друштвене 

користи у складу са њиховим потребама, 

могућностима, а уз њихово добровољно 

учешће. 

Млади су често заинтересовани за 

укључивање у различите активности, у 

складу са својим преференцијама, али нису 

сигурни гдје и коме могу да се обрате. Из тог 

разлога су информисање, мобилност и 

активизам младих питања на којима је 

потребно радити плански, те укључивањем 

свих заинтересованих страна. 

Проблеми са којима су суочени млади на 

подручју општине Кнежево по питању 

информисања, мобилности и активног 

судјеловања у друштву: 

- Недовољна информисаност младих о 

приликама, активностима и пројектима на 

локалном и регионалном нивоу усмјереним 

на њихову циљну групу, 

- Недостатак прилика да млади дају 

повратну информацију на рад институција и 
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организација, 

- Мањак  иницијатива дијела младих

 за укључивање у друштвено 

дјеловање, размјену и стицање нових 

искустава. 

 

3. ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ 

ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ПО 

ОБЛАСТИМА ДЈЕЛОВАЊА 

 

Образовање младих 

На основу представљене анализе стања 

и уочених проблема са којима су суочени 

млади на подручју општине Кнежево по 

питању образовања, дефинисан је стратешки 

циљ, те оперативни циљеви и мјере подршке 

младима у превазилажењу наведених 

недостатака: 

Стратешки циљ 1. Унаприједити услове 

за образовање младих. 

У оквиру овог стратешког циља, радиће 

се на остварењу следећих оперативних 

циљева: 

Оперативни циљ 1.1. Омогућена боља 

повезаност система образовања и тржишта 

рада. 

Оперативни циљ 1.2. Побољшана 

инфраструктура и услови рада у образовним 

институцијама. 

Стратешки циљ Оперативни 

циљеви 

Мјере 

 

 

 

1.

 Унаприј

едити услове за 

образовање 

младих. 

 

 

1.1. Омогућена 

боља 

повезаност 

система 

образовања и 

тржишта рада. 

1.1.1. Унапријеђен систем професионалне 

оријентације 

и каријерног савјетовања 

1.1.2. Успостављен систем 

стручне праксе код послодаваца. 

1.1.3. Подршка програмима усавршавања запослених 

у образовању, с нагласком на професоре стручних 

предмета 

1.1.4. Обезбијеђено стипендирање ученика 

средњих школа који се одлуче за занимања од 

значаја за локалну привреду 

  1.1.5. Успостављен систем комуникације кључних 

актера 

 
1.2. Побољшана 

инфраструктур

а и услови рада 

у образовним 

институцијама 

1.2.1. Отклоњени 

инфраструктурни недостаци 

на објектима образовних институција 

1.2.2. Унапријеђени материјално-технички 

услови у образовним 

институцијама 

1.2.3. Обезбијеђена опрема и 

средства за рад у стручним кабинетима 
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Слободно вријеме младих: култура и спорт 

 
Идентификовани недостаци и тренутно 

стање по питању организовања и провођена 

слободног времена младих на подручју 

општине Кнежево одредили су смјер 

унапрјеђења стања у овој области 

остваривањем следећих циљева: 

Стратешки циљ 2. Обезбиједити 

могуности за квалитетније провођење 

слободног времена за младе. 

У оквиру овог стратешког циља, радиће се 

на реализацији следећих оперативних циљева: 

Оперативни циљ: 2.1. Унапријеђени 

инфраструктурни и технички услови у 

културним и спортским институцијама, 

организацијама и клубовима. 

Оперативни циљ: 2.2. Развијени људски 

ресурси у областима културе и спорта. 

Оперативни циљ 2.3. Квантитативно и  

квалитативно унапрјеђење културних и 

спортских манифестација и догађаја. 

Оперативни циљ 2.4. Повећано активно 

учешће младих у активностима културе и 

спорта. 

Стратешки циљ Оперативни циљеви Мјере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обезбиједити 

могуности за 

квалитетније 

провођење 

слободног 

времена за 

младе. 

 
2.1. Унапријеђени 

инфраструктурни и 

технички услови у 

културним и спортским 

институцијама, 

организацијама и 

клубовима. 

2.1.1. Обезбијеђено боље 

функционисање просторија 

културних институција у 

складу са потребама 

младих 

2.1.2. Обезбјеђена боља 

техничка опремљеност 

културних институција 

2.1.3. Побољшана спортска 

инфраструктура 

 

 

 
2.2. Развијени људски 

ресурси у областима 

културе и спорта. 

2.2.1. Подршка стручном 

усавршавању запослених у 

институцијама културе 

2.2.2. Развој тренерских 

капацитета 

2.2.3. Развој и 

имплементација програма 

едукације чланова 

омладинских организација 

 

 

 

2.3.1. Развој нових и 

унапрјеђење постојећих 

културних манифестација 
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2.3. Квантитативно и 

квалитативно 

унапређење културних 

и спортских 

манифестација и 

догађаја. 

2.3.2. Укључивање младих 

у предлагање и избор 

нових садржаја културних 

манифестација 

2.3.3. Подршка 

организацији спортских 

догађај и такмичења 

2.3.4. Подршка спортским 

активностима младих са 

инвалидитетом 

2.3.5. Подршка школским 

спортским активностима и 

такмичењима 

 
 

2.4. Повећано активно 

учешће младих у 

активностима културе и 

спорта. 

2.4.1. Промоција 

активности културних 

институција и организација 

међу младима 

2.4.2. Промоција 

културних и спортских 

  манифестација и догађаја 

међу младима 

2.4.3. Подизање свијести 

младих о важности 

бављења спортом и 

физичкој активности 

 

Социјална и здравствена заштита младих 

 
Из наведене анализе тренутног стања и 

уочених недостатака са којима су суочени 

млади на подручју општине Кнежево по 

питању социјалне и здравствене заштите 

одређени су стратешки циљеви, те оперативни 

циљеви и мјере подршке младима у 

превазилажењу наведених недостатака: 

Стратешки циљ 3: Унаприједити систем 

социјалне заштите младих. 

У остваривању наведеног стратешког  

 

 

 

 

циља, радиће се на реализацији следећих 

оперативних циљева: 

Оперативни циљ 3.1: Побољшане социјалне 

услуге за младе. 

Оперативни циљ 3.2: Унапријеђени 

превентивни програми из области социјалне 

заштите младих. 

Стратешки циљ 4: Унаприједити систем 

здравствене заштите младих. 

У остваривању наведеног стратешког циља, 
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радиће се на реализацији следећих оперативних 

циљева: 

Оперативни циљ 4.1: Унапријеђене услуге 

из области здравствене заштите младих. 

Оперативни циљ 4.2: Подстакнути здрави 

стилови понашања код младих. 

 

 

 

Стратешки циљ Оперативни циљеви Мјере 

 

 

 

 

 

 
3. Унаприједити 

систем социјалне 

заштите младих. 

 

 
3.1. Побољшане 

социјалне услуге за 

младе. 

3.1.1. Подршка програмима 

помоћи социјално угроженим 

младима. 

3.1.2. Подизање капацитета 

институција социјалне заштите 

за рад са младима. 

 

 

 
3.2. Унапријеђени 

превентивни програми 

из области социјалне 

заштите младих. 

3.2.1. Развој и провођење 

програма превенције насиља 

међу младима 

3.2.2. Развој и провођење 

програма превенције насиља у 

породици, посебно према 

младима 

3.2.3. Развој система 

прикупљања информација о 

социјалним потребама младих 

 

 

 

 

 

4. Унаприједити 

систем 

здравствене 

заштите младих. 

 

 

 
4.1. Унапријеђене 

услуге из области 

здравствене заштите 

младих. 

4.1.1. Подршка програмима 

превентивних прегледа за 

младе 

4.1.2. Подршка програмима 

унапрјеђења менталног 

здравља младих 

4.1.3. Сензибилизација 

здравствених радника за 

потребе младих 

 

 
4.2. Подстакнути 

здрави стилови 

понашања код младих. 

4.2.1. Подизање свијести 

младих о важности здраве 

исхране и физичке активности 

4.2.2. Подизање свијести 

младих о штетности 

конзумирања алкохола, 

цигарета и опојних дрога 
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4.2.3. Подизање свијести 

младих о важности сексуалног 

и репродуктивног здравља 

4.2.4. Подршка програмима 

масовне рекреације за младе 

4.2.5. Подршка програмима 

информисања и едукације 

младих о заштити здравља 

 

Запошљавање младих 

 
Раније наведени недостаци и проблеми са 

којима су суочени млади на подручју општине 

Кнежево по питању запошљавања, одређују 

стратешки циљ ове области, у чије је 

остваривање потребно укључити све 

заинтересоване институције, организације и 

појединце 

Стратешки циљ 5: Унаприједити 

запошљивост младих. 

 

 

 

 

 

 

До остварења овако постављеног 

стратешког циља, неопходна је реализација 

следећих оперативних циљева: 

Оперативни циљ 5.1: Побољшана 

повезаност младих са тржиштем рада. 

Оперативни циљ 5.2: Унапријеђени услови 

за стицање првог радног искуства за младе. 

Оперативни циљ 5.3: Обезбијеђене 

могућности за самозапошљавање младих и 

развој омладинског предузетништва. 

 

Стратешки циљ Оперативни циљеви Мјере 

  5.1.1. Развој и 

  имплементација обука за 

  унапрјеђење запошљивости 

  младих 

  2.1.2. Оснаживање 

5. Унаприједити 5.1. Побољшана капацитета запослених у 

запошљивост повезаност младих са ЗЗЗРС који раде са 

младих. тржиштем рада. младима 

  5.1.3. Развој система 

  размјене информација 

  образовних институција, 

  послодаваца и других 

  заинтересованих страна 
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  5.1.1. Подршка програмима 

 унапрјеђења стручне 

 праксе за ученике средње 

 школе 

 5.2. Унапријеђени 

услови за стицање 

првог радног искуства 

за младе. 

5.2.2. Подршка програмима 

приправничког рада за 

високообразоване младе 

5.2.3. Унапријеђена 

информисаност младих о 

приликама на тржишту 

рада 

 

 

 
5.3. Обезбијеђене 

могућности за 

самозапошљавање 

младих и развој 

омладинског 

предузетништва. 

5.3.1. Развој и 

имплементација обука из 

области предузетништва за 

младе 

5.3.2. Подршка програмима 

менторства у развоју 

омладинског 

предузетништва 

5.3.3. Развој програма 

финансијске и 

административне подршке 

младима приликом 

покретања властитог 

бизниса 

5.3.4. Подршка развоју 

социјалног 

предузетништва 

  

Информисање, мобилност и активно 

судјеловање младих у друштву 

 

На основу представљене анализе стања и 

уочених проблема са којима су суочени млади 

на подручју општине Кнежево по питањима 

информисања, мобилности и активног 

судјеловања у друштву, дефинисан је  

 

 

 

 

стратешки циљ, те оперативни циљеви и мјере 

подршке младима у превазилажењу наведених 

недостатака: 

Стратешки циљ 6: Унаприједити 

информисаност младих и услове за мобилност и 
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активно учешће. 

Остваривање овог стратешког циља 

реализоваће се кроз следеће оперативне 

циљеве: 

Оперативни циљ 6.1: Унапријеђен систем 

за информисаност младих и прикупљање 

повратних информација од младих о темама од 

значаја за њихову циљну групу. 

Оперативни циљ 6.2: Побољшани услови за 

мобилност младих. 

Оперативни циљ 6.3: Створене боље 

могућности за активно учешће младих. 

 

 

 

 

Стратешки циљ Оперативни циљеви Мјере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Унаприједити 

информисаност 

младих и услове за 

мобилност и 

активно учешће. 

 

 

 
6.1. Унапријеђен систем 

за информисаност 

младих и прикупљање 

повратних информација 

од младих о темама од 

значаја за њихову циљну 

групу. 

6.1.1. Побољшани 

технички услови за бољу 

информисаност младих. 

6.1.2. Повећан обим, 

квалитет и доступност 

информација за младе. 

6.1.3. Ојачана сарадња 

локалне самоуправе са 

омладинским 

организацијама. 

6.1.4. Подршка 

организовању форума и 

састанака младих са 

појединцима од значаја на 

локалном и регионалном 

нивоу. 

 

 

 
6.2. Побољшани услови 

за мобилност младих. 

6.1.1. Подршка 

програмима ученичких и 

студентских размјена. 

6.2.2. Подршка 

програмима и пројектима 

волонтерских и 

извиђачких кампова 

6.2.3. Промоција програма 

омладинске размјене и 

мобилности младих 
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6.2.4. Побољшани услови 

за мобилност младих са 

инвалидитетом 

  

 

 

 

 
6.3. Створене боље 

могућности за активно 

учешће младих. 

6.3.1. Развијени 

капацитети у сектору 

омладинског рада и 

активизма 

6.3.2. Развој и 

имплементација програма 

едукације за невладин 

омладински сектор 

6.3.3. Промоција 

волонтеризма у заједници 

6.3.4. Подизање свијести о 

важности активног 

учешћа младих у друштву 

и процесу доношења 

одлука 
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1. ПЛАН ПРОВОЂЕЊА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА ПЕРИОД  

2020. - 2024. ГОДИНЕ 
 

 

Стратешки циљ 1: Унаприједити услове за образовање младих. 

Пројекат/ Мјера Укупни исходи Укупни 

трошкови 

(до завршетка 

пројекта) 

Период имплементације Носиоци 

пројекта 
2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Набавка интерактивне 

табле у ЈУ СШЦ „Јован 

Дучић“ Кнежево / 

Унапријеђени материјално 

– технички услови у 

образовним 

институцијама 

Набављена и стављена у 

употребу најмање 

једна интерактивна 

табла 

2000,00      ЈУ СШЦ 

„Јован 

Дучић“ 

Кнежево 

Тренинг за тренере 

каријерног савјетовања / 

Унапријеђен систем 

професионалне 

оријентације и каријерног 

савјетовања 

Најмање 12 професора, 

стручних сарадника и 

омладинских радника 

присуствовало тренингу 

       

Потписан споразум са 

представницима 

предузећа / Успостављен 

систем стручне праксе код 

послодаваца 

Утврђени критеријуми 

и изабрана предузећа 

која испуњавају услове 

за провођење праксе за 

ученике уз подршку 

стручних лица 
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„Инвестиција за 

будућност“ / Обезбијеђено 

сти  пендирање ученика 

средњих школа који се 

одлуче за занимања од 

значаја за локалну 

привреду 

Утврђени 

критеријуми за 

додјелу стипендија 

изврсним ученицима 

дефицитарних 

занимања 

       

 
Стратешки циљ 2: Oбезбиједити могућности за квалитетније провођење слободног времена за младе. 

Набавка и обнављање 

народне ношње/ 

Обезбијеђена боља 

техничка опремљеност 

културних институција и 

организација 

Набављено најмање 20 

комплета народних 

ношњи 

 
 

5000,00 

 
 



 
 



 
 



  

С
П

К
Д

 

„П
р
о
св

је
та

“ 

К
н

еж
ев

о
 

Обука за планинарског 

водича / Развој тренерских 

капацитета 

Обезбијеђен 

минимално један 

цертификован 
планинарски водич 

 

1000,00 
 



    

П
л
ан

и
н

ар
ск

о
 

д
р
у
ш

тв
о
 

„В
и

л
ен

ск
а 

в
р
ел

а“
 

К
н

еж
ев

о
 

Формирање школске 

планинарске секције / 

Подизање свијести младих 

о важности бављења 

спортом и физичкој 

активности 

Учешће најмање 50 

ученика у 

планинарским 

активностима 

 

2000,00 
 



    

П
л
ан

и
н

ар
ск

о
 

д
р
у
ш

тв
о
 

„В
и

л
ен

ск
а 

в
р
ел

а“
 

К
н

еж
ев

о
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Изградња бициклистичке 

стазе, стазе за шетњу и 

постављање полигона за 

дјецу у шеталишту 

„Омар“ / Побољшана 
спортска инфраструктура 

Свакодневни боравак и 

бављење спортским 

активностима на 

излетишту најмање 50 

младих 
Припрема и учешће на 
такмичењу најмање 70 
младих 

20000,00     

О
м

л
ад

и
н

ск
и

 ц
ен

та
р
 „

М
аг

и
ја

“ 

и
 П

л
ан

и
н

ар
ск

о
 

д
р
у
ш

тв
о
 

„В
и

л
ен

ск
а 

в
р
ел

а“
 К

н
еж

ев
о

 

Дани спорта/ 

Подршка 

организацији 

спортских догађаја и 

такмичења 

Учешће најмање 100 

младих са подручја 

општине Кнежево и 

најмање 15 младих са 

подручја других 

општина 

15000,00      

О
м

л
ад

и
н

ск
и

 

ц
ен

та
р

 

„М
аг

и
ја

“ 

Реконструкција спортских 

терена у руралним 

дијеловима општине / 

Побољшана спортска 

инфраструктура 

Уређено најмање једно 

спортско игралиште 

       

„Да ти нешто покажем“/ 

Промоција активности 

културних институција и 

организација међу 

младима, 
Промоција културних и 

спортских манифестација 

и догађаја међу младима 

Најмање 60 ученика ЈУ 

СШЦ „Јован Дучић“ 

Кнежево/ 

присуствовало на 

најмање 3 презентације 

активности коју су 

припремили чланови 

СПКД „Просвјета“, 

спортских клубова и 
друштава 
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Стратешки циљ 3: Унаприједити систем социјалне заштите младих. 

Радионице за младе 

„Ненасилна 

комуникација“ / Развој и 

провођење програма 

превенције насиља међу 

младима 

Најмање 40 младих 

учествовало на најмање 

2 радионице 

       

Радионица за младе 

„Насиље у емотивној 

вези“ / Развој и провођење 

програма превенције 

насиља међу младима 

Најмање 40 младих 

учествовало на најмање 

2 радионице 

       

„У наше вријеме…“ – 

радионица за родитеље о 

стиловима комуникације и 

превазилажењу 

генерацијских разлика / 

Развој и провођење 

програма превенције 

насиља у породици, 

посебно према младима 

Најмање 40 младих 

учествовало на најмање 

2 радионице 

       

Едукативни програм за 

родитеље и наставно 

особље о препознавању и 

превенцији ризичног 

понашања младих / Развој 

и провођење програма 

превенције насиља међу 
младима 

Најмање 30 родитеља и 

20 наставника прошло 

едукацију 
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Стратешки циљ 4: Унаприједити систем здравствене заштите младих. 

Заштита репродуктивног 

здравља / Подизање 

свијести младих о 

важности сексуалног и 

репродуктивног здравља 

132 ученика 

учествовала на 

едукацији 

500,00      

ЈУ
 С

Ш
Ц

 

„Ј
о
в
ан

 Д
у
ч
и

ћ
“ 

К
н

еж
ев

о
 

Кафа са психологом – 

промоција струке 

психолога и разбијање 

Најмање 30 младих 

учествовало  

       

Предрасуда о одласку 

код психолога/ Подршка 

програмима унапрјеђења 

менталног здравља 
младих 

3 радионице са 

психологом 

       

„Здравље је важно сваки 

дан“ – обиљежавање 

важних датума (Свјетски 

дан здравља, Дан физичке 

активности, Недеља 

здравља уста и зуба…) / 

Подршка програмима 

информисања и едукације 
младих о заштити здравља 

Припремљени и 

подијељени едукативни 

материјали на најмање 

4 теме из области 

заштите здравља и 

превенције болести 
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Стратешки циљ 5: Унаприједити запошљивост младих. 

Студентска пракса и 

приправнички рад за 

студенте и свршене 

студенте журналистичких 

и информатичких студија/ 

Подршка програмима 

приправничког рада за 

високообразоване младе 

Један студент 

журналистике обавио 

студентску праксу на 

информативној 

страници „Кнежево на 

длану“. - Један студент 

информатике обавио 

студентску праксу на 

информативној 

страници „Кнежево на 

длану“. - Један свршени 

студент журналистике 

обавио приправнички 

рад на информативној 

страници „Кнежево на 
длану“ 

10350,00      

М
л
ад

и
 а

к
ти

в
и

ст
и

 К
н

еж
ев

о
 

Веб дизајн / Развој и 

имплементација обука за 

унапрјеђење 

запошљивости младих 

Најмање 15 чланова 

прошло обуку 

3000,00      

О
м

л
ад

и
н

ск
и

 

ц
ен

та
р
 

„М
аг

и
ја

“ 

Тренинзи за млада 

незапослена лица на тему 

писања биографије и 

мотивационог писма и 

припреме за интервју са 

послодавцем/ Развој и 

имплементација обука за 

унапрјеђење 
запошљивости младих 

Најмање 30 младих 

учествовало на најмање 

3 тренинга 
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Тренинг предузетништва 

за младе / Развој и 

имплементација обука из 

области предузетништва 

за младе 

Најмање 12 младих 

учествовало на 

тренингу 

Најмање 6 

припремљених 

пословних планова 

       

Оснивање „Бизнис 

инкубатора“ / Подршка 

програмима менторства у 

развоју омладинског 

предузетништва 

Основан „Бизнис 

инкубатор“ 

       

Тренинг за младе 

социјалне иноваторе и 

друштвене предузетнике / 

Подршка развоју 

социјалног 

предузетништва 

Најмање 12 младих 

учествовало на 

тренингу 

       

 

Стратешки циљ 6: Унаприједити информисаност младих и услове за мобилност и активно учешће. 

Презентација програма 

ученичких размјена / 

Подршка програмима 

ученичких и студентских 

размјена 

Одржане најмање двије 

презентације ученичких 

размјена за 

заинтересоване ученике 

средње школе 

       

Презентација 

омладинских и 

волонтерских кампова у 

земљи и иностранству / 

Подршка програмима и 

пројектима волонтерских 

и извиђачких кампова 

Одржане најмање двије 

презентације кампова 

Презентацијама 

присуствовало најмање 

30 младих 
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Дан отворених врата у 

Општини Кнежево / 

Подизање свијести о 

важности активног 

учешћа младих у друштву 

и процесу доношења 

одлука 

Најмање 50 ученика 

посјетило Општину 

Кнежево и упознато са 

функционисањем и 

начином доношења 

одлука на локалном 
нивоу 

       

Формирање Локалног 

волонтерског сервиса / 

Промоција волонтеризма 

у заједници 

Формиран Локални 

волонтерски сервис и 

дефинисане активности 

       

 

МОНИТОРИНГ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 

Систем мониторинга и евалуације Омладинске политике 

општине Кнежево за период 2020. – 2024. године, са 

акционим планом као њеним саставним дијелом, треба да 

континуирано пружа информације о напретку и провођењу 

планираних активности и остваривању постављених циљева. 

Мониторинг, евалуацију и извјештавање проводиће Радна 

група која је учествовала у изради овог документа, односно 

координационо тијело – Тим за мониторинг и извјештавање, 

које ће чинити три представника групе и о чијем ће избору 

бити одлучено унутар групе. Чланови Тима  за мониторинг 

и извјештавање дјеловаће у циљу добијања што 

квалитетнијих података на основу којих ће бити могуће  

 

 

 

пратити напредак и остварење резултата, као и препознавати 

подручја дјеловања будућих активности. На основу 

расположивих информација осим праћења напретка и 

остваривања резултата, моћи ће се идентификовати и 

пропусти и потребе за редефинисањем и унапређењем 

појединих дијелова документа. 

Информације о проведеним активностима Тим за 

мониторинг и извјештавање прикупљаће од партнера и 

учесника у активностима. Мониторинг и евалуација вршиће 

се континуирано, на бази очекиваних резултата и 

објективно. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 8. став 4. Закона о порезу 

на непокретности (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 91/15), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 

и члана 68. Статута општине Кнежево 

(“Службени гласник општине Кнежево”, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној  дана 27.12.2019. године,      

д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју oпштине Кнежево за 

2020. годину 
 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина стопе 

пореза на непокретности на подручју општине 

Кнежево за 2020. годину. 

 

II 

1) Предмет опорезивања порезом на 

непокретности су непокретности на подручју 

oпштине Кнежево које нису изузете од 

опорезивања у складу са Законом о порезу на 

непокретности. 

2) Непокретност је земљиште са свим што 

је трајно спојено са њим или што је изграђено 

на површини земљишта, изнад или испод њега. 

 

III 

1) Стопа пореза на непокретности, изузев 

непокретности у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност на подручју општине 

Кнежево за 2020. годину износи 0,10 %. 

2) Стопа пореза на непокретности у којима 

се непосредно обавља производна              

дјелатност на подручју општине Кнежево за 

2020. годину износи 0,10%. 

3) Под непокретностима у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 

подразумијевају се објекти за производњу и 

објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, уколико 

чине заокружену производну цјелину. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Кнежево". 

 

 
Број: 01-022-80/19 

Датум: 27.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                      Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 41. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 

41. став 4. Статута oпштине Кнежево 

(„Службени гласник oпштине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и Мишљења Министарства 

управе и локалне самоуправе број: 10.3-020-

3083/18 од 8.11.2018. године, Скупштина 

oпштине Кнежево, на сједници одржаној дана 

27.12.2019. године,  д о н o с и 

 

О Д Л У К У 

о накнади за вршење одборничке дужности 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се право одборника 

на мјесечну накнаду за вршење одборничке 

дужности у 2020. години, у износу од 50% 

просјечне плате исплаћене након опорезивања у 

Општинској управи за 2019. годину, не 

укључујући плате функционера. 
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II 

Потпредсједнику Скупштине општине, 

накнада из тачке I ове Одлуке припада у 

двоструком износу, уколико своју функцију не 

обавља са статусом запосленог лица. 

 

III 

За сваки неоправдани изостанак са сједнице 

Скупштине општине, накнада се умањује 

одборнику за 100,00 КМ, а потпредсједнику за 

200,00 КМ. 

 

IV 

Правдање изостанка одборника вршиће 

Скупштина општине, на приједлог 

Предсједника Скупштине, прије приједлога 

дневног реда, а преглед присуства и изостанака 

достављаће се Одјељењу запривреду и 

финансије најкасније до петог у мјесецу за 

претходни мјесец. 

 

V 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука број: 01-022-97/18 од 26.12.2018. 

године. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-81/19 

Датум: 27.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                      Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,  бројеви : 97/16 и 36/19) и 

члан 37. став 2. тачка 2. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17), Скупштина 

општине Кнежево на сједници одржаној дана 

27.12.2019. године,  д о н о с и:   

 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о одобравању 

средстава 

за изградњу свлачионица ФК „Прогрес“ 
 

 

I 

Тачка I Одлуке о одобравању средстава за 

изградњу свлачионица ФК „Прогрес“, број: 01-

022-53/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/19), мијења се и гласи:  

„одобравају се новчана средства у износу 

од 40.000,00 КМ  ФК „Прогрес“ из Кнежева на 

име реконструкције свлачиница клуба. 

 

II 

Тачка II  мијења се и гласи: „средства из 

тачке I ове одлуке  обезбједиће се са позиције 

415213 Текући грантови спортским и 

омладинским организацијама и удружењима-

буџетска организација 00930130. 

 

III 

Тачка III мијења се и гласи: „средства из 

тачке I Ове одлуке исплатиће се на жиро рачун 

ФК „Прогрес“ из Кнежева број: 562-099-

81321534-10, отворен код НЛБ банке. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-82/19 

Датум: 27.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                      Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 
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На основу члана 23. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

79/15) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута 

Општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“ број: 8/17 и 19/17) 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 27.12.2019. године,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о радном времену Јавне установе Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ Кнежево 

 

I 

Овом одлуком се одређује радно вријеме 

Јавне установе Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево, (у даљем тексту: Установа). 

 

II 

Радно вријеме Установе се одређује од 

06:30 часова до 15:30 часова. 

 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево. 

 

IV 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-83/19 

Датум: 27.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                      Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 94. и 95. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

79/15) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“ број: 8/17 и 19/17) 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 27.12.2019. године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

o утврђивању цијене услуга за боравак 

дјетета у Јавној установи 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево 

 

I 

Утврђује се цијена услуге за цјелодневни 

боравак дјетета у ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево у износу од 100,00КМ 

мјесечно и полудневни боравак од 80,00КМ 

мјесечно. 

II 

О реализацији ове одлуке стараће се 

директор у ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево. 

 

III 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“, а примјењиваће се од 

01.01.2020. године. 

 

Број: 01-022-84/19 

Датум: 27.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                      Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана  39.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37.  

Статута општине  Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 27.12.2019. године, д о н о с и 
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ОДЛУКУ 

о преносу примарне и секундарне водоводне 

и канализационе мреже на подручју 

Општине Кнежево на коришћење, 

управљање и одржавање  ЈКП  „Водовод“ 

д.о.о. Кнежево 

 

I 

1) Овом одлуком примарна и секундарна 

водоводна и канализациона мрежа за подручје 

општине Кнежево, дају се на коришћење, 

управљање и одржавање  ЈКП „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево. 

2) ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево дужно је 

да одржава примарну и секундарну  водоводну 

и канализациону мрежу у исправном стању. 

3) О одржавању унутрашњих водоводних 

инсталација стара се корисник. 

 

 

II 

Скупштина општине Кнежево ће посебном 

Одлуком o водоводу  и канализацији, прописати 

услове и начин организовања снабдијевања 

потрошача водом за пиће и пречишћавање и 

одвођења отпадних вода, права и обавезе 

предузећа које обавља ову комуналну 

дјелатност, права и обавезе корисника услуга, 

изградња, реконструкција,  одржавање и 

коришћење објеката водоснабдијевање и 

канализацију, начин наплате накнада, послови 

надзора и заштитне мјере. 

 

III 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да 

важе: 

- Рјешење о оснивању привредног 

предузећа у Скендер Вакуфу, број: 01-

2357/70 од 03.09.1970. године; 

- Рјешење о преносу основних средстава 

на управљање и кориштење 

привредном предузећу у оснивању, 

број: 01-2359/70 од 03.09.1970. године; 

- Рјешење о преносу основних средстава 

без накнаде ГП „Обнова“ Скендер 

Вакуф, број: 01/1-2742/71 од 

24.12.1971. године; 

- Закључак о додјели земљишта на 

бесплатно коришћење, број 01/1-463-

24/72 од 13.07.1972. године; 

- Закључак у вези са обављањем 

комуналне дјелатности на подручју 

општине Скендер Вакуф, број: 01/1-

024-34/76 од 18.06.1976. године; 

- Рјешење о додјели земљишта 

друштвене својине ГП „Обнова“, број: 

01/1-476-175/76 од 23.12.1976. године; 

- Рјешење о додјели земљишта КПО 

„Цврцка“, број: 01-022-36/81 од 

23.07.1981. године; 

- Рјешење о преносу основних средстава 

без накнаде „Цврцка“, број: 01-023-

99/85 од 10.10.1985. године; 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  

 
 

Број: 01-022-85/19 

Датум: 27.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                      Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 
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