На основу члана 17. Закона о младима („Сл. гласник РС“, број 50/11) и члана 40.
став 1. тачка 6, члана 64. и 66.-68 Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“;
број 127/18)
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 07.03.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о оснивању Савета за младе
1. Оснива се Савет за младе општине Дољевац (у даљем тексту: Савет).
2. У Савет се именују:
за председника:
1. Милена Стевановић, дип. економиста, представник локалне самоуправе,
за чланове:
2. Милан Ђорђевић, дипл. инж. електротехнике-смер за телекомуникације,
представник локалне самоуправе,
3. Даница Цветковић, мастер инжењер заштите од пожара, представник грађана,
4. Душан Васић, дипломирани економиста,представник младих,
5. Јована Ивковић, дипломирани правник, представник туристичке организације.
3. Мандат именованих чланова траје 4 године, а по истеку мандата могу бити поново
изабрани.
4. Задатак Савета је да:
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области
образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености,
информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства,
културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета,
приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од
значаја за младе;
2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика
у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово
остваривање;
3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе
општине;
4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у
областима значајним за младе;
5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске
политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их
Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;

6) 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;
7) подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и
даје подршку реализацији њихових активности;
8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о
томе обавештава органе општине;
9) 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.
5. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Ниша“.
6. Овом одлуком ставља се ван снаге Решење о избору савета за младе „Службени
лист Града Ниша“, број 75/13.
Број: 02-22
У Дољевцу, 07.03.2019. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Смиљковић

