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Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                            

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-191/2019-01 

Датум: 18.07.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 17. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/2011), 

члана 40. тачка 52. и члана 48. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града 

Лесковца, број 8/2019) и члана 95. Пословника Скупштине општине Црна Трава 

(„Службени гласник РС“, број 8/2019) Скупштина општине Црна Трава на својој седници 

одржаној дана 18.07.2019. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

о образовању Савета за младе 

 

1. Образује се Савет за младе, као посебно стално радно тело Скупштине општине 

Црна Трава (у даљем тексту: Савет). 

2. За председника и чланове Савета именују се:  

 

- Владан Николић, одборник, за председника 

- Владан Илић, председник Омладинског клуба Црна Трава, за члана 

- Марко Голубовић, професор физичког васпитања и образовања, за члана,  

- Александра Цветковић, директор Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ 

за члана 

- Анастасија Јовановић, ученица, за члана 

- Ненад Радивојевић, ученик, за члана и 

- Наташа Ђорђевић, ученица, за члана 

 

3. Савет има следеће надлежности: 

 

 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; 

 учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 

сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање; 

 даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе 

општине; 
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 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, председнику Општине и Општинском већу;  

 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. 

 

4. На рад Савета сходно се примењују одредбе о раду сталних радних тела Скупштине 

општине Црна Трава из Пословника о раду Скупштине општине Црна Трава. 

 

5. Председник и чланови Савета остварују право на накнаду за учешће и рад на 

седницама Савета, као и право на накнаду путних трошкова, на исти начин као и 

чланови општих сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава. 

 

6. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

____________________ 


