
На основу члана 11. и 32 . тачке 1.  Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07) и члана 37. става 1. тачке 1. Статута Општине Дољевац, 

 („Сл. лист града Ниша“ бр. 69/2008 и 89/2010), 

Скупштина општине Дољевац,  на седници одржаној  14.03.2012. године , донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ 

СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 У Статуту општине Дољевац ( ''Службени лист Града Ниша'', бр. 69/08 и 89/2010) у делу: 

 „II  НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ“, 

у члану 16. става 1. тачке 16. иза речи: „туризма“ додају се  речи које гласе: „рада са 

младима“. 

У истом члану,  иза тачке 41. додаје се тачка 42 која  гласи: „42. уређује и ствара услове за 

бригу о младима“,  

тачка 42. постаје тачка 43. 

 

У делу:  

„III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ“,  

иза члана 59. додају се  нови  чланови  који гласе: 

 

„Савет за младе 

 

Члан 60. 

Савет за младе: 

1)  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 

криминилитета,  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 

сагланости 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; 

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; 

10) даје препоруку начелнику Општинске управе за професионално ангажовање и 

запошљавање кадрова у канцеларији за младе у општини; 

 

 

 

 

 



 

Састав и мандат Савета за младе 

 

Члан 61. 

Савет за младе има 5 чланова. 

Председник и чланови Савета за младе  бирају се на период од 4 године, а по истеку мандата 

могу бити поново изабрани још једном. 

 

Избор чланова Савета за младе 

 

Члан 62. 

Председника и чланове Савета за младе бира скупштина на предлог  председника општине, 

председника скупштине, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, омладинских 

организација и удружења, школа и других јавних сллужби. 

Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, стручњака, 

представника удружења, представника школских парламената и других јавних служби, водећи 

рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина. 

Две трећине чланова Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година, који су 

активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих  у локалној 

заједници. 

 

Средства за рад Савета за младе 

Члан 63. 

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати 

и из других извора, у складу са законом“. 

 

 

Члан 2. 

 Остали чланови Статута померају се за један. 

 

Члан 3. 

 Ова промена Статута општине Дољевац, саставни је део Статута  општине Дољевац,  

(''Службени лист града Ниша'', бр. 69/08 и 89/2010) и ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања 

у ''Служном листу Града Ниша''. 

 

 

Број: 02-4 

У Дољевцу, 14.03.2012. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 
        ПРЕДСЕДНИК  

        Томислав Кулић, с.р. 

 
 


