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УВОД И МЕТОДОЛОГИЈА

Институт за развој малдих КУЛТ је за потребе Општине Братунац, а уз подршку Међународне организације за 
миграције (ИОМ) и програма Bosnia & Herzegovina  Resilience Initiative (BHRI) извршио теренско прикупљање 
података за израду анализе проблема и потреба младих са подручја општине Братунац. Након теренског 
прикупљања податак услиједила је израда документа анализе.

Прикупљање података са терена реализовно је у другој половини мјесеца јуна и првој половини мјесеца јула 2021. 
године. Анкетари су за прикупљање података са терена користили стандардизовани упитник који Институт користи 
за потребе истраживања положаја и потреба младих у БиХ. Приликом спровођења овог истраживања на терену, 
методом случајног узорка, анкетирано је 360 лице од 15 до 30 година, и то лица која живе на подручју општине 
Братунац. Број испитаника и метода случајног узорка обезбјеђују репрезентативност узорка за популацију младих 
из Братунца. Теоретски, свако младо лице са подручја општине Братунац имало је једнаку вјероватноћу да буде 
анкетирано и да његови одговори буду анализирани у оквиру узорка.

Приликом одређивања величине и обухвата узорка узете су у обзир кључне демографске карактеристике популације 
младих Братунца те су одређени параметри узорка јасно прецизирани у методолошкој припреми истраживања те 
контролисани током прикупљања података и рада анкетара на терену. Ово је рађено како бисмо у анализи имали 
заступљења мишљења и ставове различитих кластера унутар категорије младих.

Узорак од 360 испитаника има маргину грешке од ±5% уз интервал поузданости од 95%. Свако истраживање са 
собом носи одређени ниво грешке јер узорак представља извод из популације и са собом носи одређени ниво 
ризика да обухваћени узорак не осликава у потпуности популацију. Ова грешка у прогнози која се може јавити 
услијед узорковања саставни је дио свих истраживања у друштвеним наукама те је њена величина у складу са 
уобичајеним нивоима грешке у другим студијама за потребе израде оваквих анализа.

У случају генерализације наших резултата на популацију младих у Братунцу потребно је узети у обзир наведени 
ниво грешке у мјерењу и интервал вјероватноће. У практичном примјеру овог истраживања то значи да са 95% 
сигурности можемо рећи да се сви добијени резултати налазе у распону до ±5% у односу на опажене вриједности.

За анализу прикупљених података коришћен је Статистичи пакет за друштвене вјероватноће науке (IBM Statistical 
for the Social Sciences SPSS) у својој 20. итерацији (IBM  SPSS в. 20). Наведени пакет намијењен је статистичкој 
обради података, а резултати су приказани у табелама и графикононима те интерпретирани кроз објашњења у 
краћим текстовима. 

За потребе добијања више података и шире слике о положају младих у Братунцу коришћени су подаци и других 
институција и из других публикација.

У оквиру методолошког оквира спровођења истраживања, поред теренског прикупљања података, одржана је и 
фокус група са младима са подручја општине Братунац те консултативни састанак са младима и представницима 
институција кључних за квалитет живота младих у Братунцу.

Анализа је организована по областима/темама које су важне младима, а којих има 11. У табели испод су наведене 
области у којима су млади анкетирани:

Тематске цјелине обрађене овим истраживањем су приказане у табели 1. 
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Табела 1. Тематске цјелине анализе младих општине Братунац
• 

Р/Б Тематске области

1. Образовање и наука младих

2. Рад, запошљавање и предузетништво младих

3. Социјална брига младих

4. Здравствена заштита младих

5. Култура и спорт

6. Активизам (учешће, волонтирање, мобилност, миграције) младих

7. Мобилност младих

8. Информисање младих

9. Слободно вријеме

10. Идентитет младих

11. Безбједност младих

12. Пандемија ковид19-

Ова анализа се у дефинисању термина „млади“ води одредбама Закона о омладинском организовању у Републици 
Српској који је донесен 2004. године и Закона о измјенама и допунама закона о омладинском организовању 
Републике Српске из 2011. године. Такође, за потребе израде ове анализе реферирали смо се и на посљедњи 
попис спроведен 2013. године. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА

Узорак који је одређен за ово истраживање је детерминисан на основу пописа из 2013. према упутствима 
релевантних институција. Иако је од пописа прошло више од седам година, нажалост не постоји поузданији 
податак на основу којег се могао одредити узорак.

Овдје треба напоменути да постоје одређене разлике у укупном броју становништва, али и популације младих који 
живе у Братунцу када су у питању званични подаци пописа из 2013. г. које су објавили Агенција за статистику БиХ 
и Републички завода за статистику РС.

Наиме, према Републичком заводу за статистику РС у Братунцу је према попису из 2013. г. живјело 18.651 
становник, од тога младих од 15 до 29 година било је 3.759.

Према званичним подацима Агенције за статистику БиХ у Братунцу је према истом попису из 2013. године живјело 
20.340 становника, од тога 4.625 младих. Разлика у укупном броју становништва је 1.689 лица.

Разлог за постојање ових разлика налази се у различитим дефиницијама резидената које су прихваћене у Агенцији 
за статистику БиХ односно у Републичком заводу за статистику РС.

За потребе спровођења овог истраживања као референтни оквир за обраду потребне величине узорка са раније 
наведеним параметрима коришћени су подаци Агенције за статистику БиХ зато што је број становника, а самим 
тим и младих, већи у односу на податке Републичког завода те самим тим представљају строжи критеријум за 
одређивање величине узорка. Односно, уколико је узорак репрезентативан за већи број младих (подаци АС БиХ) 
онда је са истим параметрима маргине грешке и интервала тачности репрезентативан и за мањи број младих 
(подаци РЗС РС). 

Табела 2. Узорак Братунац

УКУПНО 
СТАНОВНИШТВО М Ж 15-19 20-24 25-30 15-30 % УКУПНО 

ИСПИТАНИХ М Ж

Општина 
Братунац 20.340

10.091 10.249 1.315 1.354 1.656
4.625 100% 360 52,3% 47,7%

49,6% 50,4 30,4% 31,4% 38,2%

Извор: Агенција за статистику БиХ

Подјела младих лица на петогодишње категорије показује да у категорију од 25 до 30 година улази највећи дио 
младе популације тј. њих 38,2%. Затим слиједи категорија 20 - 24 године.  
Од укупне популације младих у Братунцу која износи 4.625 испитано је 360 лица. Пошто већину омладине  чине 
лица женског пола, такођер међу испитаницима има више дјевојака/жена него мушкараца.
Анализа резултата показује да када је у питању брачни статус највише је неожењених/неудатих 78,9% док је 
удатих/ожењених 16,9%. Према радном статусу може се видјети да је незапослених готово половина, тачније 
49,5%. Податак о незапослености младих треба узети са резервом имајући на уму да је приказани проценат  (не)
запослености израчунат на основу личне процјене омладинца.
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Запослених на пуно радно вријеме има више од четвртине (26,1%). Такође, на основу резултата истраживања види 
се да највише младих живи у четворочланим домаћинствима, процентуално њих 33,6%.

Табела 3. Демографске карактеристике узорка

Број испитаника Цијели 
узорак

Градске 
средине

Ванградске 
средине

Пол
Мушкарци 48,6% 36% 64%

Жене 51,4% 39% 61%

Брачни статус

Неудата/Неожењен, не живите са партнером 78,9% 42,3% 57,7%

Разведена/ Разведен 0,3% 100% 0%

Удата/Ожењен 16,9% 13,1% 86,9%

Удовица/Удовац 0,3% 0% 100%

Заједнички живот. Нисте у браку, али живите са 
партнером 1,1% 43,1% 56,9%

Формало у браку, али живите одвојено према 
избору 0,3% 25% 75%

Не жели одговорити  2,2% 62,5% 37,5%

Радни статус

Незапослен 49,5% 36% 64%

Повремено запослен - freelancer 4,7% 52,9% 47,1%

Приправник/стажиста/специјализант 2,2% 62,5% 37,5%

Самозапослен 5,3% 36,8% 63,2%

Волонтер 2,2% 75% 25%

Запослен - пуно радно вријеме 26,1% 44,4% 55,6%

Запослен на пола радног времена 2,5% 33,9% 66,1%

Не жели одговорити 7,5% 40,7% 59,3%

Број чланова у 
домаћинству

0 0% 0% 0%

1 3,1% 36,4 % 63,6%

2 7,2% 30,8% 69,2%

3 19,2% 44,9% 55,1%

4 33,6% 33,8% 61,2%

5 22,5% 38,3% 61,7%

6+ 14,4% 33,3% 66,4%

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Млади према попису 2013.

Упоређујући податке видимо да Република Српска процентуално има најмањи удио младог становништа у укупној 
популацији ентитета у односу на ФБиХ и Брчко дистрикт БиХ. Највиши проценат удјела младог становништва у 
укупној популацији становништва је у ФБиХ. На основу података види се да у укупном учешћу младих најмање 
младих има у старосној категорији од 20 до 24 године. Категорија од 25 до 30 година је најзаступљенија, тј. највише 
лица долази из ове категорије. Општина Братунац је по процентуалном учешћу младих изнад просјека РС.

Табела 4. Удио младих у укупном становништву 

Укупно 
становништво 15–19 20–24 25–29 Укупно 

младих

Процентуални 
удио младих у 

укупном
становништву 

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 2.219.220 161.881 150.902 164.203 476.986 21%

РЕПУБЛИКА СРПСКА 1.170.342 70.815 65.363 76.753 212.931 18%

БРЧКО ДИСТРИКТ 
БиХ 83.516 5.323 4.936 5.729 15.988 19%

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 20.340 1.315 1.354 1.656 4.625 22,7%

Извор: Агенција за статистику БиХ
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ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАУКА МЛАДИХ
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БРАТУНАЦ 20-24 Женски/ 
FеMale 636 3 1 55 473 2 15 87

БРАТУНАЦ 25-29 Укупно/ 
Total 1.656 7 14 157 1.119 5 48 306

БРАТУНАЦ 25-29 Мушки/ 
Male 852 5 10 88 597 4 20 128

БРАТУНАЦ 25-29 Женски/ 
FеMale 804 2 4 69 522 1 28 178

Извор: Агенција за статистику БиХ

 

Престанак даљег школовања

На основу резултата истраживања, послије посљедњег завршеног степена образовања није наставило даље 
образовање 37,5% младих у Братунцу. Лица која су уписала неку школу или студиј на вишем нивоу има 52,2%. 
Интересантан је података да од укупног броја лица која су уписала даље образовање доминирају жене са 59,6% у 
односу на мушкарце којих је 40,4%. 

Разлози ненастављања даљег школовања или прекида тренутног школовања, проценутално стоје наведени у 
графикону испод. Посебно се истичу три разлога. Стално запослење је нашло 12,5% младих. Перспективу у даљем 
образовању није видјело 10,3% младих. Финансијски разлог је навело 9,2% младих.

Графикон 1. Прекид школовања

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА МЛАДИХ

Према подацима са пописа 2013. године број лица у Братунцу са завршеном основном школом као највишим 
степеном образовања износио је 4.187 док је оних са завршеном средњом школом 8.654. Укупан број лица са 
високом школом и факултетима износио је 1.121.

На основу података види се да је број младих од 15 до 19 година са завршеном основном школом као највишим 
степеном образовања износио 873 гдје је већи број био ученика него ученица. Такође, за исту категорију година 
15–19 тај однос се наставио и у средњој школи.

Када је у питању категорија 20–24 године најдоминантнији је број лица са средњом школом односно 1.055. Такође, 
унутар овог петогодишта број лица са завршеном високом школом или факултетом је 143.

Категорија младих од 25 до 29 година такође има најдоминантнију групу лица са средњом школом  – 1.119, док се 
број лица са факултетом и високом школом у односу на претходно петогодиште попео на 306. 

Табела 5. Становништво старости 15 и више година према највишој завршеној школи, старости и полу у Општини 
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БРАТУНАЦ
Укупно/ 

Total 
56,4

Укупно/ 
Total 17.225 1.345 1.419 4.187 8.654 87 412 1.121

БРАТУНАЦ Укупно/  
Total

Мушки/ 
Male 8.467 178 404 1.908 5.106 69 235 567

БРАТУНАЦ Укупно/  
Total

Женски/ 
FеMale 8.758 1.167 1.015 2.279 3.548 18 177 554

БРАТУНАЦ 15-19 Укупно/ 
Total 1.315 34 12 873 392 - 4 -

БРАТУНАЦ 15-19 Мушки/ 
Male 691 19 10 453 206 - 3 -

БРАТУНАЦ 15-19 Женски/ 
FеMale 624 15 2 420 186 - 1 -

БРАТУНАЦ 20-24 Укупно/ 
Total 1.354 10 9 105 1.055 3 29 143

БРАТУНАЦ 20-24 Мушки/ 
Male 718 7 8 50 582 1 14 56
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Због финансијских разлога

Завршио сам магитериј/ докторат и сматрам да ми је 
то довољно

Који су разлози због којих нисте наставили школовање?
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Практична настава

Организовање практичне наставе за ученике и студенте према резултатима истраживања и даље има простора за 
напредак. Наиме, 27,5% младих никако није имало практичну наставу у оквиру редовног образовања. Оних који су 
имали практичну наставу сваки дан има 7,8%.

Графикон 2. Практична настава у образовању

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Адекватност образовања

Образовање и образовни систем би требао да буде на услузи студентима и ученицима у процесу њиховог даље 
образовања и запослења. 

Према мишљењу 40,8% младих, образовање које им је пружено у великој мјери им олакшава процес запослења 
у струци. На другој страни 43,6% младих мисли да им знање и вјештине које су стекли у малој мјери олакшавају 
даљи процес образовања. 

Графикон 3. 
Адекватност 
образовања

Извор:  
Институт  
за развој 
младих КУЛТ

На основу претходних одговора показало се да се 27,5% студената и ученика изјаснило да никако нису имали 
практичну наставу. Када је у питању шта је потребно промијенити на пољу формалног образовања доминира 
потреба за већом заступљеношћу праксе са 30,8%.  
Према мишљењима 15,2% младих преопширне наставне планове и програме потребно је промијенити у пољу 
формалног образовања. Узимајући у обзир ова два одговора, заједно са осталим наведеним када је у питању 
формално образовање, унапређење на наведеним пољима изискује посебну пажњу.

Графикон 4. Потребне измјене у формалном образовању

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Курсеви

Похађање курсева или других 
видова обуке практикује 26,1% 
младих у Братунцу. На другој 
страни више од двије трећине 
младих 66,9% није похађало 
ниједан курс.

Графикон 5. Похађање курсева

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Од укупног броја оних који су одговорили са не, 64,3% чини ванградско подручје док 35,7% чини градско подручје.

Међу курсевима које су младих у Братунцу похађали доминирају страни језици од којих се истичу енглески и 
њемачки језик. Затим слиједе курсеви у вези са информатиком те курсеви у вези са друштвеном ангажованошћу, 
правима и активизмом.

Проценат оних који би жељели похађати неки курс износи 33,6%. На другој страни проценат оних који не желе 
похађати неки курс у будућности скоро је дупло мањи и износи 29,7%.

Графикон 6. Похађање курса у будућности

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Похађање курса у будућности, према старосним категоријама, највише интересује младе од 15 до 19 година, тј. они 
чине 39,7% оних који би жељели похађати курс у будућности. Група 20–24 године чини 27,3% док старосна група 
25–30 година процентуално чини 33,1% оних који би жељели похађати курс у будућности.

Курсеви које би омладина жељела похађати у будућности немају значајније разлике од курсева које су млади већ 
навели да су похађали (језици, информатика, економија, друштвене науке).
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Да ли бисте жељели у скорој будућности 
похађати неки курс или други облик 
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Да Не Не жели одговорити Не знам

ЗАПОШЉАВАЊЕ И 
САМОЗАПОШЉАЊЕ 

МЛАДИХ
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ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАЊЕ МЛАДИХ

По основу доступних резултата пописа у вези са запошљењем младих у општини Братунац видимо да од укупног 
броја младих до 24 године који износи 2.669, запослено је било 799. Процентуално то је 29,9%. Број мушкараца је 
већи од броја жена. Важно је истаћи да су наведени подаци застарјели јер су узети из пописа 2013. године.

Табела 6. Запосленост младих у Братунцу од 15 до 24 године

 Радна снага Запослени

Млади до 24 године 2.669 799

Млади до 24 године(Мушкарци) 1.409 483

Млади до 24  године (Жене) 1.260 396

Извор: Агенција за статистику БиХ

Прегледом запослености на нивоу ентитета РС видимо да је број запослене омладине до 29 година од 2010. до 
2014. биљежио пад те да након 2014. поново биљежи раст. Такође, видимо приближно кретање запослености када 
је у питању укупан број мушкараца и укупан број жена. Преломна је 2014 година.

Табела 7. Запосленост младих у РС за период 2010–2019.

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Укупно 

Млади до 24 
године 10.307 9.723 9.112 8.513 8.536 9.025 10.011 10.767 11.994 12.899

Млади 
25–29 година 26.013 25.587 24.780 24.227 23.487 23.304 23.365 23.460 23.118 23.275

Млади до 29 
година 36.320 35.310 33.892 32.740 32.023 32.329 33.376 34.227 35.112 36.174

Мушкарци

Мушкарци до 
24 године 6.228 5.857 5.418 5.059 5.137 5.478 6.211 6.590 7.237 7.690

Мушкарци 
29–25 година 14.589 14.152 13.473 13.223 12.762 12.589 12.637 12.703 12.491 12.642

Мушкарци до 
29 година 20.817 20.009 18.891 18.282 17.899 18.067 18.848 19.293 19.728 20.332

 Жене 

Жене до 24 
године 4.079 3.866 3.694 3.454 3.399 3.547 3.800 4.177 4.757 5.209

Жене    29–25 
година 11.424 11.435 11.307 11.004 10.725 10.715 10.728 10.757 10.627 10.633

Жене до 29 
година 15.503 15.301 15.001 14.458 14.124 14.262 14.528 14.934 15.384 15.842

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

На основу одговора на упитник готово половина младих је незапослена њих 49,4%. Проценат запослених на пуно 
радно вријеме износи 26,2%. Податак о незапослености младих треба узети са резервом имајући на уму да је 
приказани процент (не)запослености израчунат на основу личне процјене омладине.

Прегледом укупног броја незапослених по петогодиштима, највећи проценат заузима старосна доб од 15 до 19 
година – 52,2%. Друга старосна група од 20 до 24 године порецентуално заузима 28,7%. Прве двије групе су углавном 
генерације средњошколаца и студената. Најстарија старосна група од 25 до 30 година уједно је и процентуално 
најмања заступљена у групи незапослених, са 19,1%.

Прегледом најдоминантнијих одговора по полној структури видимо да међу незапосленим жене чине већину 
са 62,9% у односу на мушкарце којих је 37,1%. На другој страни у категорији запослених на пуно радно вријеме 
мушкарци су доминантни са 68,1% у односу на жене које чине 31,9%.

Графикон 7. Радни статус

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

7.5%

49.4%

4.7%

2.2%

5.3%

2.2%

26.2%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Не жели одговорити

Незапослен

Повремено запослен - freelancer

Приправник/стажистa/специјализант

Самозапослен

Волонтер

Запослен - пуно радно вријеме

Запослен на пола радног времена

Која од сљедећих категорија најбоље описује Вашу 
ситуацију ТОКОМ ПРОШЛЕ НЕДЈЕЉЕ када је у питању 
формални радни статус? Да ли сте запослени на пуно 

радно вријеме, пола радног времена, незапослени или 
нешто друго?
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Врста уговора који запослени млади имају

Према врсти уговора који запослена омладина из Братунца посједује истичу се три групе. Око једне четвртине 
запослене омладине има уговор на неодређено вријеме, њих 25,8%. Такође, око једне четвртине запослене 
омладине има уговор о раду на одређено вријеме процентуално 25,5%. Млада запослена лица која нису потписала 
уговор процентуално чине 19,8%.

Више од двије трећине запослене омладине (65,9%) изјаснило се да прима плату редовно без кашњења. 

Графикон 8. Врста уговора

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Запосленост у односу на струку

Према одговорима у истраживању 29,1% младих 
сматра да је запослено у струци за коју се школовало. 
Оних који сматрају да дјелимично раде у струци за коју 
су се школовали има 14,3%. Најдоминантнији одговор 
јесте да 36,8% запослених младих у Братунцу не сматра 
да ради у струци за коју су се школовали.

Графикон 9. Запосленост у струци

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Разлог незапослености

Више од двије трећине испитаних и даље је у образовном процесу, процентуално 69,6%. На другој страни 10,7% 
младих је у Братунцу који су незапослени и активно траже посао.

Када су у питању они млади који су запослени, 13% њих проводи више од 40 часова недјељно на послу, док оних 
који проводе 40 часова недјељно има 6,7%.

Графикон 10. Радни сати

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Независно од тога да ли су млади запослени или не, проценат оних који су се изјаснили да су регистровани на 
бироу износи 22,8%. Процентуално 31,7% младих се изјаснило да није на бироу за запошљавање.

Графикон 11. Регистрација на 
бироу

Извор:  
Институт за  
развој младих КУЛТ
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Млади у Братунцу имају изразито мали проценат мобилности када је у питању рад у другим општинама или 
рад ван граница БиХ. Наиме 79,2% младих у Братунцу нису радили ван своје општине. Када је у питању рад ван 
граница БиХ тај проценат се пење на 85,6% оних који нису радили.  

Дискриминација и злостављање на радном мјесту

Готово половина младих општине Братунац који имају радно искуство нису били свједоци било каквог облика 
злостављања на радном мјесту односно 47,2%. Нешто више од петине младих често је присуствовало злостављању, 
њих 26,4% док је 8,9% повремено присуствовало злостављању на радном мјесту.

Графикон 12.  
Злостављање на послу

Извор:  
Институт за развој  
младих КУЛТ

Перцепција мита и корупције при запошљавању

Према одговорима у анкетама само 10,6% младих је свједочило директној куповини радног мјеста док је 56,4%, 
преко половине, младих чуло за неки случај куповине радног мјеста. На другој страни 29,4% младих није свједочило 
или није упознато на било који начин о куповини радног мјеста.

Долазак до посла у јавној администрацији путем подмићивања је учестала пракса према мишљењу 60,6% младих 
у Братунцу. Само 5,3% младих мисли да таква пракса не постоји.

Графикон 13.  
Куповина посла у  
јавној администрацији

Извор:  
Институт за развој  
младих КУЛТ

Мишљења младих 

о подмићивању како би се добило радно мјесто у приватним фирамама је процентуално другачије у односу на 
претходну катеогрију. Око половине младих сматра да је таква пракса учестала односно 50,8% док је 7,5% оних који 
мисле да таква пракса не постоји.

Графикон 14. Куповина посла у приватним фирмама

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Владини програми запошљавања

Мање од једне четвртине младих у Братунцу је чуло за неки владин програм запошљавања тј. 24,4%. Проценат 
оних који нису чули износи 65%.

Графикон 15. Познавање владиних програма за запошљавање

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Од укупног броја младих u братунцу који су чули за неки владин програм запошљавања само 18,2% су и корисници 
истог. Прегледом корисника владиног програма за запошљавање по основу типа насеља у којем живе долазимо 
до сљедећих података. Наиме 37,5% корисника је из градског подручја док 62,5% корисника долази из ванградског 
подручја.

Најбоље радно мјесто је сопствени бизнис за 38,3% младих у Братунцу. Други најистакнутији одговор је рад у 
државном сектору као најбоље радно мјесто према мишљењу 27,8% младих.

Графикон 16. Најбоље радно мјесто

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Покретање сопственог бизниса

Мало мање од половине младих 
у општини Братунац би покренуло 
сопствени бизнис, али није у 
могућности, тачније 47,8%. Оних 
који не би покретали сопствени 
бизнис има 16,9%, док је  проценат 
оних који су се изјаснили да не 
знају 18,3%.

Графикон 17.  
Покретање сопственог бизниса

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Подршка потребна младима у покретању бизниса за готово половину младих је финансијске природе, то каже 
њих 46,9%. Остале врсте подршке коју су млади назначили са двоцифреним процентом су едукативне, правне и 
савјетодавне природе те подршка у повезивању.

Графикон 18. Потребна подршка за покретање бизниса

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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СОЦИЈАЛНА БРИГА О МЛАДИМА

Редовних корисника социјалне помоћи у категорији младих лица има 3,8%

Графикон 19.  
Корисници социјалне  
помоћи

Извор:  
Институт за  
развој младих КУЛТ

Дискриминација жена

Према мишљењу 35,8% младих у Братунцу жене су дискриминисане у великој мјери. Постоји дискриминација 
према женама али у мањој мјери мисли 31,9% младих у општини Братунац. На другој страни 12,8% младих сматра 
да жене нису никако дискриминисане.

Графикон 20. Дискриминација жена

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Допринос кућном буџету

Више од трећине младих доприноси кућном буџету тачно њих 31,7%. Удио жена у младима који доприносе кућном 
буџету износи 33,3% док је удио мушкараца 66,7%. Највећи проценат отпада на младе који не доприносе кућном 
буџету и износи 39,4%.

Графикон 21.  
Допринос кућном  
буџету

Извор:  
Институт за развој  

младих КУЛТ

Проценат младих који су без личних прихода претходни мјесец износи 22,8%. Групе са двоцифреним процентом 
одговора су до 200 КМ са 10,3% и од 201–400 КМ са 10,6%.

Графикон 22. Лични приходи

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Када су у питању укупни приходи свих чланова домаћинства, постојало је значајано одступање у одговорима 
тј. 24,2% није жељело да одговори док 4,4% није знало одговор. Према одговорима видимо да је 10,8% младих 
приказало да укупни приходи чланова домаћинства износе између 1.201 КМ и 1.500 КМ.

Графикон 23. Укупни приходи свих чланова домаћинства

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Стипендије

Двије трећине младих у Братунцу не прима стипендију односно 66,1%. У процесу образовања није 14,1% младих. 
Од оних који су одабрали опцију да примају стипендију највише их прима од одређене организације/фондације, 
њих 5,3%.

Графикон 24. Стипендије

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Младих који примају стипендију у износу до 100 КМ има 44,7%. Стипендију између 101 КМ и 1.000 КМ прима 29,8% 
младих. Остатак су они који нису жељели одговорити.
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ПРОШЛОГ МЈЕСЕЦА, Уукључујући и Вас лично - осим редовних 
прихода укључити и хонораре и све остале изворе прихода.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Према анализи резултата 30,3% младих из општине Братунац је обавило систематски преглед у посљедњих годину 
дана. Највише је оних који се не сјећају - процентуално 40,3%. Они који су обавили преглед прије више од годину 
дана је 20,8%. Лица која никада нису обавила систематски преглед чине 3,1%.

Графикон 25. Систематски преглед

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Најчешћи разлог зашто омладина обавља систематски преглед јесте возачка дозвола и запослење навело је 31% 
омладинаца. Самоиницијатива је други најчешћи разлог за 23,9% младих у Братунцу. Трећи значајан разлог су 
здравствени проблеми и препорука љекара за 16,9%.

Графикон 26. Разлог систематског прегледа

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Према резултатима истраживања 28,6% младих дјевојака у Братунцу никада није урадило гинеколошки преглед, 
док 21,1% није жељело да одговори на ово питање. Најчешће године када ураде први гинеколошки преглед је 
између 17 и 20 година.

У претходној години мање од петине дјевојака је урадило најмање један гинеколошки преглед односно 17,3% њих. 
У посљедњих годину дана ниједан преглед није урадило 8,1% дјевојака док је проценат оних које су урадиле два 
прегледа 8,6%.

Највише младих је осигурано преко родитеља односно 37,8%. Важно је напоменути да је добар дио испитаних и 
даље у у процесу учења и студирања и да живе код родитеља. Скоро једну петину младих тачније 24% осигурао је 
послодавац.

Графикон 27. Здравствено осигурање

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Задовољство или потпуно задовољство услугама које пружа Дом здравља исказало је 37,3% младих у Братунцу. 
Више од трећине је било неутралних односно 39,7%.

Графикон 28. Задовољство услугама Дома здравља

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Млади Братунца већином не знају да ли постоје специфичне здравствене услуге намијењене искључиво младима 
односно њих 82,2%. Док је само 5,0% младих користило наведене услуге, а 10,6% младих је упознато али није 
користило те услуге.

Сексуална активност

Према анализи младих у општини Братунац 40,6% их је сексуално активно. Од оних који су се изјаснили да су 
активни, мушкарци чине 65,8% док жене чине 34,2%. Интимни однос са једном особом имало је 67,8% младих, а са 
двије или више особа 25,3% младих.

Конзумирање дувана и алкохола

Конзумирање алкохола 2–3 пута у посљедњих мјесец дана исказало је 14,4% младих. Више од једне половине 
младих је исказало да никако не конзумира алкохол односно 56,1%. Проценат омладине која не конзумира опојне 
дроге је далеко већи и зноси 89,4%. Број оних који су конзумирали дрогу до пет пута у посљедњих мјесец дана 
износи 1,9%. Висок је проценат омладине која не конзумира наргилу 66,9% док проценат оних који је конзумирају 
више пута недјељно износи 9,2%. Када су у питању спортске активности, готово четвртина младих се не бави 
никако рекреативним активностима односно њих 24,2%. На другој страни проценат оних који се баве спортским 
активностима 2–3 пута недјељно је 19,7%. Проценат младих који се баве рекреацијом сваки дан износи 21,1%.
Најдоминантније врсте спорта којим се млади баве су екипни (фудбал, одбојка, кошарка) те тренирање у теретани.
Према анализи у посљедњих годину дана 68,9% младих није мијењало начин исхране. На другој страни 
самоинцијативно мијењање исхране је предузело 12,5% младих.

Графикон 29. Промјена исхране

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Услуге психолога

Више од једне четвртине младих у Братунцу је у претходној години користило услуге психолога односно њих 25,6% 
док скоро двије трећине младих није користило исте.

Као разлог некоришћења услуга психолога 52,8% младих је навело непостојање потребе за тим, док 2,8% младих 
се осјећало непријатно да потражи наведену услугу. Такође, 1,9% младих је имало потребу за наведеном услугом, 
али није знало коме да се обрати.

Они који су користили услуге психолога: 77,1% младих потврдили су да су им користиле услуге психолога, а њих 
16,3% нису могли да процијене. 
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АКТИВИЗАМ МЛАДИХ (учешће, волонтирање, мобилност младих)

Млади Братунца су у великој мјери заинтересовани за политику у РС, са 34,7%, и политику на нивоу БиХ са 34,3%. 
Процентуално 44% младих у Братунцу се не интересују за политику у ФБиХ.

 Графикон 30. Интересовање за политику

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Промјене у друштву

Као вид промјене у друштву млади у Братунцу виде највише путем дјеловања у невладиним организацијама са 
61,6% и потписивање петиција са 50,8%. Лично контактирање политичара сматра се, према мишљењу младих у 
Братунцу, најмање ефикасним са 49,2%.

Графикон 31. Утицај појединца на промјене у друштву

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Постоји више начина на које појединац може утицати на промјене у 
друштву. Молим Вас да оцијените колико је, према Вашем мишљењу, 

ефикасан сваки од њих.

Не жели одговорити Не зна Потпуно неефикасно Неефикасност Ефикасно Врло ефикасно

Излазност младих на посљедње изборе у БиХ према подацима ЦИК-а показује проценат од 51,45%. Према 
резултатима одговора излазност младих на изборе у Братунцу износила је 50,3%.

Графикон 32. Излазност на претходне изборе

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Према полној структури младих који излазе на изборе видимо изражен проценат мушкараца у односу на жене. 
Наиме, проценат мушкараца је 59,1% док је жена 40,9%.
Према типу насеља односно градском и ванградском види се значајнија разлика. Наиме од оних који су гласали 
проценат младих из градских средина чини 28,2% док је младих из ванградских средина 71,8%. Уколико би избори 
били наредне недјеље 49,4% младих из Братунца би изашло на изборе што је мањи проценат од оног који се односи 
на претходне.

Као најважнији разлог неизласка на изборе је да млади нису имали право гласа, тј. овај одговор процентуално 
чини 69,8%. Други истакнути одговор је да млади не гласају јер не вјерују да ће нешто промијенити са 14,7%. 

Графикон 33. Разлог неизласка на изборе

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Разлог негласања
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Половина младих (50%) у општини Братунац сматра да млади имају мало утицаја или да уопште немају утицаја на 
одлуке које их се тичу а које се доносе на локалном нивоу.  На другој страни готово четвртина анкетираних (24,4%) 
сматра да млади донекле имају утицаја на доношење одлука на локалном нивоу.

Графикон 34. Утицај младих на доношење одлука

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Организованост младих

Више од двије трећине младих нису чланови ниједне организације односно 77,2%. Значајан проценат имају 
чланства у омладинским организацијама и асоцијацијама тј. 11,9%, док је чланство у политичким организацијама 
исказало тек 2,2% младих. Како већина младих нису чланови ниједне организације тако и мањи проценат младих 
учествује у раду или активностима организација. 

Графикон 35. Чланство у организацијама

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Мобилност

У посљедње двије године 56,1% младих из Братунца је путовало у друге градове у БиХ. Најпосјећенији градови су 
Бањалука, Сарајево, Мостар, Бијељина и Зворник.

Учешће младих у разним активностима има одређену процентуалну вриједност. Наиме 19,4% младих из Братунца 
је учествовало у екскурзијама у иностранство док је 23,1%  учествовало у екскурзијама унутар ентитета. Трећи 
доминантан одговор су волонтерски кампови гдје је учествовало 20% младих.

Графикон 36. Учествовање у програмима

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Мање од петине младих у Братунцу односно 16,7% се изјаснило да на њиховим факултетима/школама постоји нека 
врста организованог волонтерског рада са дјеловањем унутар или ван школе/факултета. Скоро трећина младих 
се изјаснила да не постоји волонтерски рад односно 31,4%. Важно је истаћи да се 30,8% младих изјаснило да није 
више у процесу образовања.

Графикон 37.  
Могућност  
волонтерског рада

Извор:  
Институт за  
развој младих  
КУЛТ
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Укљученост младих у Братунцу у волонтерске активности достигло је проценат од 25,8%. Мање од двије трећине 
односно 58,4% није било укључено у организовану волонтерску активност у претходној години дана.

Графикон 38. Волонтерске активности

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Према анализи више од трећине младих лица је потврдило да је у посљедњих седам година неко из њихове уже 
породице напустио земљу односно 36,9%. На другој страни 69,7% је потврдило да је неко из комшилука напустио 
земљу. 

Графикон 39. Напуштање земље

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Мање од четвртине младих је путовало у иностранство у посљедње двије године, њих 21,4%. Нешто више од 
половине није путовало у иностранство односно 51,6%.

Графикон 40.  
Путовање у 
иностранство

Извор:  
Институт за  
развој младих  
КУЛТ

Дестинације које су у иностранству највише посјећивали млади из Братунца су: Србија, Црна Гора, Хрватска, док 
остале земље не биљеже значајан проценат. Нешто мање од половине младих као разлог путовања навели су да 
је то туризам. Образовање као разлог заузима 5,2% као и рад у иностранству. Најдоминантнији разлог путовања 
је туризам.

Одлазак из државе

Скоро половина младих из Братунца има већи или мањи интерес за одлазак у иностранство процентуално 38,4%. 
На другој страни више од трећине младих није никако заинтересовано за одлазака из Братунца њих 35,3%.

Графикон 41. Заинтересованост за одлазак из државе

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Фактори који утичу на одлазак младих из Братунца су већином у БиХ односно 41,6%, а  на другој страни су  фактори 
из иностранства мисли 24,1% анкетираних.

Графикон 42. Фактори одласка

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Разлози одласка које су млади навели су:

„Бољи здравствени систем, стабилнији и сигурнији посао, већи извор прихода”
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Да ли су то више фактори из БиХ или фактори из иностранства? 
[На моје разматрање о одласку у иностранство највише утичу]

ИНФОРМИСАЊЕ  
МЛАДИХ
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ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ

Двије трећине (66,9%) младих у Братунцу приступа интернету сваки дан док 1,7% не користи интернет никако. 
Најчешћи начин приступања интернету за 86,4% младих је путем телефона. Најзаступљеније друштвене мреже 
које млади у Братунцу користе сваки дан су Facebook са 64,2%, Инстаграм са 74,4% те Yоu Tube са 62,8%. Најмању 
популарност има LinkedIn који 83,3% младих не користи никако.

Графикон 43. Коришћење друштвених мрежа

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Када је у питању свакодневна информисаност омладина најчешће информацијама приступа путем интернет 
портала односно њих 55%. Радио не користи никако 32,8% младих док часописе и магазине не користи 42,5% 
младих у Братунцу.

Графикон 44. Коришћење друштвених мрежа

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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КУЛТУРА И СПОРТ
ИДЕНТИТЕТ

БЕЗБЈЕДНОСТ 
ПАНДЕМИЈА КОВИД19
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СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ

Слободно вријеме млади највише проводе у дружењу са породицом, више од пет часова дневно њих 49,7%, те 
дружењу са пријатељима уживо 42,2% младих. Када су у питању одговори у вези са оним што млади никако нису 
радили, најдоминантнији је читање књига (36,9%).

Графикон 45. Слободно вријеме

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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КУЛТУРА И СПОРТ

Скоро половина младих у Братунцу је заинтересована или веома заинтересована за културу и умјетност тачније 
47,8%. Оних који нису ни заинтересовани ни незаинтересовани има 21,7%.
Већина младих се изјаснила, не узимајући у обзир пандемију КОВИД-19, да имају прилику присуствовати културним 
дешавањима и активностима њих 55,6%. 

Графикон 46. Интерес за културу и умјетност

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Више од двије трећине младих у Братунцу не игра никада игре на срећу тј. њих 64,7%. Други значајан проценат 
је оних који играју рјеђе од једанпут мјесечно, а њих је 10,6%. Проценат оних који играју игре на срећу сваки дан 
износи 2,8%.

Графикон 47. Игре на срећу

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Највише доминирају неутрални ставови, ни задовољан ни незадовољан, у распону од 37,5% до 40,6%.

Графикон 48. Задовољство подршком медија и локалне власти према културним и спортским садржајима

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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ИДЕНТИТЕТ

Неповезаност са ЕУ осјећа 38,1% младих у Братунцу. На другој страни 44,2% значајно се осјећа везаним за народ, 
а 27,2% за град у којем живе.

Графикон 49. Осјећај везаности

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Националност није битна приликом избора пријатеља за 68,2% младих у Општини Братунац. На другој страни 
за 13,2% националност је битан критеријум за одабир пријатеља. Они који нису сигурни у националност као 
критеријум има 14,2%.

Графикон 50. Критеријум за одабир пријатеља

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

БЕЗБЈЕДНОСТ 

Задовољство безбједносном ситуацијом је веће од незадовољства. Наиме, потпуно задовољних безбједносном 
ситуацијом има 14,2%, а оних који су више задовољни него незадовољни је 42,5%.

Графикон 51. Задовољство сигурносном ситуацијом

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Већина младих односно 65% не сматра да су икада били жртве насиља. Најдоминантнији облик насиља коме су 
млади били изложени јесте међувршњачко насиље са 7,2%.

Графикон 52. Врста насиља којој су млади изложени

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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Према резултатима одговора, 45,8% младих у Братунцу не познају неког ко је био жртва једног од наведених облика 
насиља. На другој страни када су у питању жртве насиља које познају, најдоминантнији облици су насиље онлајн 
18,1%, насиље у породици са 17,8% и међувршњачко насиље 17,5%.

Графикон 53. Познавање лица жртава насиља

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Мање од половине младих у Братунцу може препознати психичко насиље односно њих 42,2%. Оних који нису 
сигурни да би препознали психичко насиље има 27,3%.

Графикон 54. Препознавање психичког насиља

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Готово двије трећине младих сматра да се насиље чешће врши над женама – 60,2%. Да је насиље једнако 
заступљено код оба пола сматра 23,1% младих у општини Братунац.

Графикон 55. Перцепција према женама као жртвама насиља

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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ПАНДЕМИЈА KОВИД-19

Пандемија КОВИД-19 се посебно одразила на животе младих људи. Највећи страх код младих или брига је била за 
здравље блиских људи према мишљењу 84% младих. Тешко подношење мјера затварања и ограниченог кретања 
је било за 70,6% младих.

Графикон 56. Утицај пандемије КОВИД-19 на младе

Извор: Институт за развој младих КУЛТ

Најбоље оцјене током пандемије КОВИД-19 од младих су добиле институције у области образовања тј. прилично 
добро 36% и веома добро 14,4%. Најлошије оцјене су добили надлежни органи у области запошљавања, прилично 
добро 17,2% и веома добро 8,9%

Графикон 57. Оцјена рада институција током пандемије КОВИД-19

Извор: Институт за развој младих КУЛТ
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