
BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA
BRČKO DISTRIKTA BiH

СКУПШТИНА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 12. редовној
сједници одржаној 24. маја 2017. године, усваја

ЗАКОН
ОМЛАДИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом се прописују права и обавезе младих, омладинско организовање, брига за
младе, институционално учешће младих у доношењу одлука и друга питања од интереса за
живот, положај и дјеловање младих у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Дистрикт).

Члан 2
(Дефиниције)

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

a) „омладина или млади“ су лица од петнаест (15) до навршених тридесет (30) година;

b) „омладински рад“ подразумијева облике друштвено корисног рада из области
интересовања омладине у који су укључени и којим се доприноси унапређивању
положаја младих;

c) „омладински радник“ је лице које ради с младим људима на начине неформалног и
формалног садржаја, фокусирајући се на лични и друштвени развој кроз однос један на
један и групне активности;

d) „рад с младима” је планирана, сврсисходна и свјесна подршка младима кроз њихово
добровољно учешће;

e) „омладинске манифестације“ су облици омладинских активности у којима се реализују
програми намијењени младима;

f) „неформално образовање младих“ је скуп организованих и младима прилагођених
образовних активности, које нису предвиђене системом формалног образовања,
заснованих на потребама и интересовањима младих, принципима добровољног и
активног учешћа младих у процесу учења и промоцији демократских вриједности, кроз
које млади стичу компетенције неопходне за развој личних потенцијала, активно
учешће у друштву и бољу запосленост.



Члан 3
(Циљ Закона)

Циљ Закона је стварање услова за институционалну и системску бригу о младима, начин
омладинског организовања и друштвеног дјеловања, учешће младих у доношењу одлука које
се односе на младе и заступање интереса и права младих.

ДИО ДРУГИ – ГЛАВНИ ДИО

ПОГЛАВЉЕ I. ОМЛАДИНСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ

Члан 4
(Омладинско организовање)

Омладинско организовање у Дистрикту заснива се на поштовању основних људских права и
слобода, као и изворних начела демократије заснованих на Уставу Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Устав), Статуту Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Статут) и међународним конвенцијама из области омладинских дјелатности.

Члан 5
(Циљеви омладинског организовања)

Циљеви омладинског организовања су:
a) подстицање систематског унапређивања и развоја омладинског организовања и

омладинске политике уз активно учешће младих;
b) анимирање младих;
c) афирмација омладинских активности;
d) заступање интереса и права младих;
e) промоција учешћа младих у процесу одлучивања.

ПОГЛАВЉЕ II. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ МЛАДИХ

Члан 6
(Права младих)

(1) Млади имају право на подршку и унапређивање свог развоја без дискриминације по било
којем основу.

(2) Остваривање права из става 1 овог члана врши се:
а) унапређивањем индивидуалног и социјалног развоја младих и
спречавањем њиховог могућег запостављања;
b) спровођењем политика којима се дјелује на негативне трендове по
младе;
c) одржавањем и стварањем позитивних животних услова за младе, као и



окружења које је пријатно за младе;
d) заштитом младих од опасности карактеристичних за њихову доб, а
којима могу бити изложени.

(3) У раду с младима поступа се у складу са Уставом, законом, међународним повељама и
конвенцијама које се тичу права младих и људских права.

Члан 7
(Обавезе младих)

У складу са овим законом млади имају обавезу да:
а) активно дјелују на јачању својих способности, на свом образовању те

на развоју интегритета властите личности;
b) активно доприносе изградњи и његовању друштвених вриједности те

развоју своје заједнице;
c) поштују и заговарају вриједности мира и толеранције у

комуникацији са свим људима и не дискриминишу их по било којем
основу;

d) изражавају солидарност и посебну бригу према млађим и старијим
лицима, лицима с посебним потребама, припадницима националних
мањина, маргинализованим групама и појединцима, припадницима
конститутивних народа и осталих који представљају мањину у
локалној заједници гдје живе и раде те према другим лицима која
имају потребу за солидарношћу и разумијевањем од својих
суграђана;

е) унапређују средину у којој живе.

ПОГЛАВЉЕ III. ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 8
(Омладинска организација)

(1) Омладинска организација је организација регистрована као удружење у складу са
Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Закон о удружењима).

(2) Млади чине најмање двије трећине чланова омладинских организација и чланова
органа управљања омладинских организација.

(3) Активности и статутарне дјелатности омладинских организација усмјерене су на
младе и на волонтерској су основи.



(4) Омладинска организација је непрофитабилна, аполитична и нестраначка
организација.

Члан 9
(Удруживање)

Омладинске организације удружују се на различитим принципима као што су: струковни,
интересни и други, у складу са законом.

Члан 10
(Јавност рада)

Рад омладинских организација је јаван.

Члан 11
(Самосталност у раду)

(1) Омладинска организација самостално утврђује своје циљеве и дјелатност у складу са
Уставом, Статутом и законом.

(2) Активност омладинске организације не може бити у супротности са уставним
поретком нити усмјерена на подривање уставног поретка, распиривање националне,
расне, вјерске и полне дискриминације.

(3) Омладинска организација не може се укључивати нити ангажовати у предизборној
кампањи политичких странака и независних кандидата нити им пружати подршку.

Члан 12
(Обезбјеђење сигурности и заштите права и слобода)

Омладинска организација приликом реализације својих програма и активности дужна је да
обезбиједи сигурност и заштиту права и слобода свим члановима и корисницима, у складу са
законом.

Члан 13
(Права омладинских организација)

Омладинске организације и њихови чланови имају право на:
a) слободу мишљења и друштвеног дјеловања;
b) укључивање у рад и активности органа власти, институција и установа на

свим нивоима и доношење одлука битних за развој омладинске политике;
c) јавно изношење ставова и критику рада и дјеловања свих сегмената

друштвене заједнице;
d) издавање својих гласила.



Члан 14
(Обавезе омладинских организација)

(1) Обавезе омладинских организација односе се на конкретне активности:
a) омладински рад;
b) афирмацију омладинског волонтеризма;
c) организацију хуманитарних акција с циљем општедруштвене користи;
d) организовање спортских манифестација;
e) борбу против болести зависности;
f) ресоцијализујуће активности у области малољетничке делинквенције;
g) друге активности које су од користи за ширу друштвену заједницу;
h) неформално образовање младих.

(2) Омладинске организације имају обавезу чувања пословне документације пет година.

Члан 15
(Остваривање права)

Омладинска организација остварује своја права и обавезе у међународној омладинској
сарадњи самостално или путем Савјета младих Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Савјет
младих), мрежа омладинских организација, као и мрежа међународних омладинских
организација.

ПОГЛАВЉЕ IV. ПОЛИТИКА ПРЕМАМЛАДИМА И СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ

Члан 16
(Политика према младима)

Политика према младима представља укупност свих мјера и институционалних механизама
бриге власти према младима, који су усмјерени на побољшање и унапређивање положаја и
статуса младих.

Члан 17
(Брига о младима)

(1) Брига о младима је од општег интереса за Дистрикт.

(2) Брига о младима се остварује:
a) уређивањем и стварањем услова за омладинско организовање;
b) доношењем и реализацијом стратегије за младе.

Члан 18
(Стратегија за младе)

(1) Стратегија за младе је докуменат с програмским приступом дјеловања према младима
што укључује дефинисане проблеме и потребе младих, стратешке правце дјеловања,
циљеве стратегије и мјере за реализацију циљева стратегије.



(2) Стратегија за младе израђује се на основу истраживања о потребама и проблемима
младих.

(3) Стратегија за младе садржи програме дјеловања за младе у областима из члана 20 овог
закона.

(4) Стратегију за младе израђује Одјељење за стручне и административне послове (у даљем
тексту: Одјељење) у сарадњи са Савјетом младих и доставља Влади Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада) на разматрање и одобравање.

(5) Влада одобрава предложену стратегију за младе и доставља је Скупштини Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Скупштина) на разматрање и усвајање.

(6) Скупштина усваја стратегију за младе на предлог Владе, за период од пет година.

(7) Влада Брчко дистрикта БиХ је дужна да обезбједи финансијска средства за спровођење
истраживања и израду стратегије за младе.

ПОГЛАВЉЕ V. ПРОГРАМИ ДЈЕЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ

Члан 19
(Програми дјеловања за младе)

(1) Реализација стратегије за младе остварује се кроз програме дјеловања за младе који се
доносе сваке године.

(2) Програми дјеловања за младе представљају план спровођења мјера које су дефинисане
стратегијом за младе.

(3) Програме дјеловања за младе израђују надлежна одјељења и институције у сарадњи са
Савјетом младих.

(4) Програме дјеловања за младе доноси Влада, на предлог надлежног одјељења и
институције.

Члан 20
(Садржај програма дјеловања за младе)

Програмом дјеловања за младе посебно се дефинишу:
a) задаци и мјере за реализацију стратегије за младе, по областима;
b) општи, материјални, кадровски, просторни и други услови за њихово остваривање;
c) тијела надлежна за реализацију програма стратегије за младе;
d) подршка раду омладинских организација и институција које се баве развојем

политике према младима, на основу утврђених критеријума;
e) сарадња са омладинским организацијама;
f) извршиоци програма, начин њиховог избора и рокови за реализацију;
g) унапређивање стручног и истраживачко-развојног рада, информационих система и

информисања;
h) подршка омладинским пројектима и манифестацијама;
i) међународна омладинска сарадња;



j) омладински рад;
k) неформално образовање младих;
l) вријеме за које се доносе програми.

Члан 21
(Области за израду програма)

Надлежни органи, институције и друга правна лица, у сарадњи са Савјетом младих, израђују
и реализују програме у области:

a) запошљавања, сачињавањем програма против незапослености младих и пружањем
подршке организовању и активностима, односно раду омладинских организација,
посебно оних које се баве хендикепираним младим људима;

b) здравља младих, и то:
1) кроз организовано припремање и развијање консултације међу омладинским
организацијама и изабраним представницима, социјалним и професионалним групама,
које се баве социјалном заштитом и промовисањем здравља, као и припремањем,
развијањем и промовисањем савјетовања и информисања младих социјалних радника и
добровољаца, који припремају превентивне и рехабилитационе стратегије;
2) борбу против злоупотребе дроге и алкохола међу младим људима, кроз сарадњу са
омладинским организацијама, припремањем, развијањем и промовисањем програма о
проблемима;

c) образовања, стручним радом и усавршавањем у оквиру својих надлежности
остваривањем општег интереса у области школства, промовишући неформално
образовање, образовање у области људских права и охрабривање младих људи да
остварују пуно учешће у школском животу и сродним активностима, као што су
ваннаставне активности и размјена ученика;

d) спорта и културе, припремањем програма у области спорта и културе, с циљем што
масовнијег укључивања младих у спортски и културни живот Дистрикта;

e) свим другим областима које се тичу активности младих, а нису прије наведене.

Члан 22
(Надлежности Одјељења)

(1) Одјељење у сарадњи с надлежним органима и институцијама и другим правним лицима:
a) успоставља стручно радно тијело за ажурирање и праћење спровођења стратегије за

младе у чијем раду учествују представници Савјета младих;
b) обезбјеђује истраживање или подршку истраживању с циљем доношења стратегије за

младе;
c) пружа подршку раду Савјета младих.

(2) Стручно радно тијело из става 1 тачке а) овог члана именује шеф Одјељења.

Члан 23
(Регистар омладинских организација)

(1) Одјељење успоставља регистар омладинских организација (у даљем тексту: регистар).

(2) Омладинске организације уписане у регистар предлажу пројекте за младе.



(3) У регистар се уписују: назив омладинске организације, сједиште, број телефона, датум
оснивања, подаци о лицу овлашћеном за заступање, листа оснивача, број рјешења о упису
у судски регистар, јединствени идентификациони број и др.

(4) Критеријуми за упис у регистар утврђују се одлуком коју доноси шеф Одјељења.

Члан 24
(Поступак за упис у регистар и брисање из регистра)

(1) Поступак за упис у регистар покреће се пријавом за упис, коју подноси Одјељењу
овлашћено лице омладинске организације.

(2) Уз пријаву за упис у регистар прилажу се:
a) оснивачки акт;
b) статут;
c) списак лица која су овлашћена за заступање;
d) листа оснивача;
e) програмски циљеви;
f) рјешење о упису у судски регистар.

(3) Омладинска организација брише се из регистра на основу коначног рјешења о престанку
рада, забрани рада, одлуци о статусним промјенама и слично.

(4) Начин вођења регистра, садржај образаца, исправе које се прилажу и садржај пријаве за
упис утврђује Одјељење.

ПОГЛАВЉЕ VI. ИНСТИТУЦИОНАЛНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У ДОНОШЕЊУ
ОДЛУКА

Члан 25
(Учешће младих у доношењу одлука)

С циљем побољшања улоге и статуса младих у Дистрикту, надлежни органи обезбјеђују
услове за учешће младих у расправама, дебатама и доношењу одлука које се односе на младе.

Члан 26
(Комисија за младе)

(1) Комисију за младе при Скупштини Брчко дистрикта Босне и Херцеговине именује
Скупштина, као сталну комисију.

(2) Састав и надлежности Комисије за младе утврђују се Пословником о раду Скупштине
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 27
(Службеник за младе)

Службеник за младе је државни службеник у органима јавне управе који се бави питањима
младих.



Члан 28
(Дужности службеника за младе)

(1) Службеник за младе усклађује подршку младима с вишим нивоима власти у Брчко
дистрикту БиХ и врши координацију с другим институцијама јавне управе и јавним органима
власти који у својој надлежности имају неку од области дефинисаних у стратегији за младе.

(2) Службеник за младе:
a) прати пружање подршке младима која долази из невладиног сектора, њен квалитет,

њену самосталност у одређивању циљева и извршавању њених задатака, као и у
формирању организационе структуре;

b) води списак свих удружења, институција, установа, међународних и других
организација које раде с младима или пружају подршку омладинским активностима;

c) координира активности у вези с радом с младима и омладинским активностима;
d) прати негативне утицаје на младе било које институције, удружења или организације,

укључујући и међународне организације, које су у супротности са Уставом и законом
и предлаже предузимање законских мјера које спроводе надлежни органи;

e) савјетује младе и њихове представнике, нарочито о правним поступцима остваривања
права и извршавања обавеза заснованих на овом и другим законима;

f) води регистар омладинских организација;
g) унапређује лични професионални развој и усавршавање;
h) прати јачање капацитета свих оних који се баве радом с младима и омладинским

активностима.

ПОГЛАВЉЕ VII. САВЈЕТ МЛАДИХ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 29
(Савјет младих)

(1) Савјет младих означава удружење младих засновано на добровољном чланству
омладинских организација, које представља интересе младих и омладинских организација.

(2) Сва питања од значаја за рад Савјета младих ближе се уређују статутом који доноси
његова скупштина.

(3) Савјет младих доноси пословник о раду.

Члан 30
(Оснивање и чланство)

(1) Оснивање и регистрација Савјета младих врши се у складу са Законом о удружењима.

(2) Омладинска организација може бити члан Савјета младих ако је уписана у регистар из
члана 23 овог закона.

(3) Савјет младих оснива више од 50% (педесет посто) омладинских организација из члана 8
овог закона.



(4) Омладинске организације могу основати само један Савјет младих на територији
Дистрикта.

Члан 31
(Дужности Савјета младих)

Савјет младих дужан је да учествовује у:
a) планирању, развоју и примјени стратегије за младе и програма дјеловања за младе;
b) заступању интереса и права омладине и њиховом институционалном учешћу у

животу и раду Дистрикта;
c) анимирању младих за омладински рад;
d) информисаности младих;
e) координацији и реализацији омладинских пројеката;
f) координацији с надлежним органима и организацијама у Дистрикту;
g) међународној омладинској сарадњи и др.

Члан 32
(Информисање)

(1) Савјет младих утврђује програм и облик информисања младих у Дистрикту.

(2) Програм информисања младих обезбјеђује несметан ток информација путем различитих
медија који су од значаја за унапређивање омладинске политике у Дистрикту, развој
омладинске сарадње и јачање омладинског сектора.

ПОГЛАВЉЕ VIII. ОМЛАДИНСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, МЕЂУНАРОДНА
ОМЛАДИНСКА САРАДЊА И НАДЗОР

Члан 33
(Облици омладинских манифестација)

Облици омладинских манифестација су: омладински кампови, културно-умјетничке
приредбе, спортска такмичења и слично.

Члан 34
(Организовање)

Организовањем омладинских манифестација баве се омладинске организације и друга
физичка и правна лица.

Члан 35
(Међународна омладинска сарадња)

(1) Међународна омладинска сарадња представља различите облике сарадње с младима на
међународном нивоу.

(2) Међународна омладинска сарадња обухвата: учешће омладинских организација у раду
међународних институција и организација, стручно усавршавање у иностранству из области
омладинског рада, студијске посјете, учешће на конференцијама међународног карактера,



сарадњу с међународним институцијама и организацијама, размјену волонтера и друге
облике сарадње.

Члан 36
(Надзор)

Надзор над примјеном овог закона, као и законитошћу рада омладинских организација врши
Одјељење.

ПОГЛАВЉЕ IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37
(Новчане казне за правна лица)

(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако у
раду с младима поступа супротно члану 6 овог закона.

(2) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 300 КМ до 3.000 КМ.

(3) За прекршаје из става 1 овог закона казниће се и физичко лице новчаном казном у износу
од 100 КМ до 1.000 КМ.

Члан 38
(Новчане казне за омладинске организације)

Новчаном казном од 300 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај омладинска организација:
a) када обавља дјелатности које нису у складу с начелима и циљевима утврђеним њеним

статутом (члан 11 став 1 овог закона);
b) ако се бави активностима усмјереним на подривање уставног поретка, распиривање

националне, расне, вјерске и полне дискриминације (члан 11 став 2 овог закона);
c) ако се укључи или ангажује у предизборној кампањи политичких странака и

независних кандидата, или им пружа подршку (члан 11 став 3 овог закона).

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39
(Рокови)

(1) Одјељење је дужно да изради стратегију за младе у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона.

(2) Влада је дужна да утврди програм рада за реализацију стратегије за младе у року од
шездесет (60) дана од дана усвајања стратегије за младе.

(3) Шеф Одјељења је дужан да донесе одлуку из члана 23 овог закона у року од тридесет
(30) дана од дана ступања на снагу овог закона.



Члан 40
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ.

Број: 01-02-138/17
Брчко, 24. маја 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есед Кадрић


