На основу члана 37. став 1. т.20 и члана 61. и 62. Статута општине Дољевац („Сл.
лист Града Ниша“; број 69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012 и 57/2013)
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 04.10.2013. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о избору Савета за младе
I
У састав Савета за младе општине Дољевац, изабрани су:
за председника
1. Милена Стевановић, из Пуковца, дип. економиста,
за чланове:
2. Милан Ђорђевић из Чечине, дипл. инж. електротехнике-смер за
телекомуникације
3. Саша Стојковић, из Пуковца, дипл. педагог физичке културе
4. Далибор Стаменковић, из Орљана, економиста
5. Михајловић Бранка, из Дољевца, струковни васпитач
II
Мандат изабраних чланова траје 4 године, а по истеку мандата иста лица могу
бити поново изабрана у састав још једном.
III
Савет има за задатак да :
- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике
у области
образовања,
спорта, коришћења
слободног времена,
повећања запослености,
информисања, активног учешћа, обезбеђивања једнаких шанси, здравства, културе,
равноправности полова, спречавање насиља и криминaлитета, приступа правима,
одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у
сагланости са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе
Општине;
- даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси скупштина општине у
областима значајним за младе;
- усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске
политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их скупштини
општине;

- иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за
младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која
су у надлежности општине;
- подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и
даје подршку реализацији њихових активности;
- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о
томе обавештава органе општине;
- даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или
потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење надлежном органу општине;
- даје препоруку начелнику Општинске управе за професионално ангажовање и
запошљавање кадрова у канцеларији за младе у општини.

IV
Решење ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Ниша“.
Број: 02-91
У Дољевцу, 04.10.2013. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Томислав Митровић

