
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ, број 10/17  

На основу чл. 17. и 22. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине (" Службени гласник БиХ", бр. 
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 86. сједници 
одржаној 20. децембра 2016. године, донио је  
 

ОДЛУКУ  

 
 

О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПИТАЊА МЛАДИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  

 

Члан 1.  
(Предмет одлуке) 

Овом одлуком оснива се Комисија за координацију питања младих у Босни и Херцеговини која дјелује у 
оквиру Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија).  

Члан 2.  
(Састав, именовање и мандат) 

(1) Комисија се састоји од седам чланова, од којих су четири представници институција власти у Босни и 
Херцеговини, а три члана представници омладинских невладиних организација из Босне и Херцеговине.  
 
(2) Комисију чине представници из сљедећих институција власти у Босни и Херцеговини:  
 
а) Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, помоћник министра у Сектору за образовање, 
један члан,  
 
б) Федерално министарство културе и спорта, помоћник министра у Сектору за младе, један члан,  
 
c) Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, помоћник министра у Ресору за младе, 
један члан,  
 
д) Одјељења за стручне и административне послове у Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, шеф 
Пододјељења за подршку мјесним заједницама и невладиним организацијама, један члан.  
 
(3) Комисију чине представници сљедећих омладинских невладиних организација из Босне и Херцеговине:  
 
а) Вијеће младих Федерације Босни и Херцеговине, предсједник, један члан,  
 
б) Омладински савјет Републике Српске, предсједник, један члан,  
 
ц) Представник омладинског невладиног сектора с подручја Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, један 
члан.  
 
(4) Чланови Комисије се именују на мандатни период од четири године са могућношћу реизбора.  
 
(5) Чланове Комисије на приједлог Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине именује 
посебном одлуком Савјет министара Босне и Херцеговине.  
 
(6) Члана Комисије из става (3) тачке ц) овог члана предлаже Одјељење за стручне и административне 
послове у Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а на основу проведеног јавног позива.  
 
(7) Ако именовани члан Комисије престане обављати дужност у институцији власти/омладинској 
невладиној организацији која га је делегирала, његов мандат у Комисији престаје важити, а институција 
власти/омладинска невладина организација је дужна у року од 30 дана Министарству цивилних послова 
Босне и Херцеговине делегирати новог представника у Комисију.  
 
(8) Новоименовани члан Комисије из става (7) овог члана се именује на мандатни период до истека 
мандата свим члановима Комисије.  

Члан 3.  
(Општи и посебни услови кандидата) 



Делегирани представник омладинских невладиних организација из Босне и Херцеговине за члана 
Комисије мора испуњавати сљедеће опште и посебне услове:  
 
а) општи услови:  
 
- да је држављанин Босне и Херцеговине,  
 
- да није млађи од 18 и старији од 30 година и  
 
- да против њега није покренут кривични поступак.  
 
б) посебни услови:  
 
- активно знање једног страног језика,  
 
- знање рада на компјутеру,  
 
- најмање годину дана искуства у имплементацији омладинских пројеката, и  
 
- најмање годину дана радног искуства или дјеловања у омладинској организацији на подручју Босне и 
Херцеговине.  

Члан 4.  
(Предсједник и потпредсједници) 

(1) Комисија има предсједника и два потпредсједника. Предсједник је члан Комисије испред Министарства 
цивилних послова Босне и Херцеговине. Потпредсједници су чланови Комисије испред Федералног 
министарства културе и спорта и Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске.  
 
(2) Административно-стручне послове за потребе Комисије обавља референт за административно 
техничке послове Комисије за координацију питања младих у Босни и Херцеговини.  

Члан 5.  
(Одржавање сједница и начин доношења одлука) 

(1) Комисија одржава сједнице најмање једном мјесечно, а своје одлуке доноси на сједницама 
двотрећинском већином.  
 
(2) С циљем прецизнијег дефинисања начина рада Комисија ће донијети Пословник о раду који потписује 
предсједник Комисије и који ступа на снагу даном потписивања.  

Члан 6.  
(Програм рада и извјештавање) 

(1) Савјет министара Босне и Херцеговине усваја годишњи програм рада Комисије.  
 
(2) Комисија годишњи извјештај о раду подноси Савјету министара Босне и Херцеговине.  

Члан 7.  
(Финансирање) 

(1) Комисија се финансира из Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине.  
 
(2) Члановима Комисије, представницима омладинских невладиних организација из Босне и Херцеговине 
ће се исплаћивати дневнице и путни трошкови за дане када присуствују сједницама Комисије и бораве на 
службеним путовањима из буџета Комисије, сходно посебној одлуци коју доноси Савјет министара Босне и 
Херцеговине.  
 
(3) Средства за рад Комисије (канцеларијски, други потрошни материјал, услуге принтања и дистрибуције 
материјала) обезбјеђују се из буџета Комисије.  
 
(4) За реализацију својих активности Комисија може ангажовати консултантске куће, стручњаке или друга 
лица.  



Члан 8.  
(Надлежности Комисије) 

Комисија је стално и највише савјетодавно тијело успостављеним структурама за координацију 
омладинског сектора у Босни и Херцеговини, која својим дјелокругом рада и одговорностима не задире у 
уставне и законске одговорности надлежних органа власти на свим нивоима одлучивања.  

Члан 9.  
(Задаци Комисије) 

Задаци Комисије су да:  
 
а) анализира, процјењује стање, напредак и потребе цјелокупног омладинског сектора у Босни и 
Херцеговини;  
 
б) предлаже надлежним органима стратешке реформске приоритете у омладинском сектору;  
 
ц) даје препоруке за усклађивање законодавства у Босни и Херцеговини у области младих;  
 
д) процјењује стање имплементације међународних конвенција и декларација у области младих које је 
прихватила Босна и Херцеговина, те подстиче доношење мјера за унапријеђење стања и бољу сарадњу 
са међународним организацијама;  
 
е) даје савјете и препоруке Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине у области младих;  
 
ф) прати активности свих међународних програма и пројеката помоћи који се имплементирају у области 
младих у Босни и Херцеговини, разматра извјештаје о активностима и резултатима и даје савјете и 
препоруке за успјешну координацију свих пројеката и програма и њихову конзистентност са домаћим 
политикама у области младих;  
 
г) сарађује са другим успостављеним структурама у области младих по свим питањима од значаја за 
координацију омладинских политика;  
 
х) организира инфо дане, конференције, обуке, тренинге, семинаре и сл. у области младих;  
 
и) промовише и подржава сарадњу, међусобно информисање, размјену стручњака, искустава и добре 
праксе између надлежних ентитетских, кантоналних власти и власти Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине, те других институција и тијела у области младих;  
 
ј) анализира међусекторску сарадњу и сарадњу са невладиним сектором.  

Члан 10.  
(Престанак важења претходних одлука) 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Комисије за координацију питања 
младих у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 3/05, 43/09, 62/13), Одлука о именовању 
чланова Комисије за координацију питања младих у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 
79/13), Одлука о именовању представника омладинских невладиних организација у Комисију за 
координацију питања младих у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 67/15) и Пословник о 
раду Комисије за координацију питања младих у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 55/10).  

Члан 11.  
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".  

СМ број 347/16 
20. децембра 2016. године 
Сарајево  

 
Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.  


