Република Србија
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: IX – 01- 020-12 / 2016
02.09.2016. године
Барајево
На основу члана 46. Статута општине Барајево – пречишћен текст (''Сл.лист града Београда“, бр.30/10 и
40/2013 , 88/15 ), Председник Градске општине Барајево, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
Образује се Савет за младе Градске општине Барајево .
Члан 2.
У Савет из члана 1. именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РАНКОВИЋ ВЕСНА, помоћник председника ГО Барајево, Председник Савета
САВИЋ НЕНАД, члан Општинског већа
ВУЈОВИЋ ЗОРИЦА , Центар за социјални рад
ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА, заступник за националне мањине
ВУКОВИЋ СЛАЂАНА, Полицијска станица Барајево
Др НОВИЋЕВИЋ ВЕЛИБОР, Дом здравља „Др М.Влајковић“ Барајево
ОТАШЕВИЋ НАТАША, Шеф Службе, Канцеларија за локални економски развој
Члан 3.

Обавезе Савета:










Учествује у припреми и изради нацрта Локалног акционог плана за младе за период 2017 – 2021.
година,
Да у консултантском процесу са институцијама и организацијама и удружењима грађана које се баве
младима, као и непосредним корисницима услуга дефинишу циљеве, планове и активности у
наредном петогодишњем периоду
Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему подршке
иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, обезбеђивањa једнаких
шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа
правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;

прати остваривање акционих планова и програма за младе и локалне омладинске политике;
доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава
органе општине;
даје мишљење на предлоге 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 у програмима или пројектима за младе у циљу унапређења
положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности општине;
координира и подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и пружа
помоћ у реализацији њихових активности;
координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње, која се односи на омладину и о томе
обавештава органе општине.
Члан 4.

Стручне и административно-техничке послове за Савет обављаће Одељење за привреду и друштвене
делатности Општинске управе ГО Барајево и координатор Канцеларије за младе.

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ПРЕДСЕДНИК
Слободан Адамовић
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