
  

 

 

(„Сл. лист града Београда“ бр. 32/15) 

 

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 15. јуна 2015. године, на основу 

Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године Владе Републике Србије 05 

Број: 66-1998/2015-1 од 27.02.2015. године („Сл. гласник РС“ број 22/15), члана 77 става 1 тачке 16 

Статута града Београда („Сл. лист града Београда“, број 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 24 тачке 19 

Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14- пречишћен текст и 

73/14), донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД 

2016.-2021. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Локалног акционог плана за младе за период 2016.-2021. године (у 

даљем тексту: Локални акциони план).  

 

Члан 2. 

Локални акциони план утврђује основне принципе деловања свих субјеката омладинске 

политике ка унапређењу друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање права и 

интереса младих у свим областима. 

 

Члан 3. 

Локални акциони план, у складу са актима и плановима Републике и града Београда, 

садржаће нарочито: полазне основе, анализу стања са препорукама, визију и принципе, стратешке 

циљеве, механизам реализације, механизам праћења, евалуације и извештавања и средства за 

реализацију плана.  

 

Члан 4. 

              Израда Локалног акционог плана поверава се Одељењу за привреду и развој Управе 

градске општине Обреновац, које је дужно да нацрт Локалног акционог плана изради до 

15.10.2015. године. 

 

Члан 5. 

               Средства за израду Локалног акционог плана обезбедиће се у буџету градске општине 

Обреновац. 

 

Члан 6. 

Веће градске општине Обреновац пратиће спровођење ове Одлуке и предузимати потребне 

радње у циљу њеног спровођења.  

Веће градске општине Обреновац упутиће нацрт Локалног акционог плана на јавну 

расправу и одредити време трајања јавне расправе. 

 

Члан 7. 

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Београда“.  

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020- 78 од  15. јуна 2015. године 

Обрадила         

ССМ  

 

 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                         Ђорђе Комленски           



  

 

О б р а з л о ж е њ е  
Скупштина градске општине Обреновац донела је Акциони план за младе за период 2010.-2015. године VI-01 

бр. 020 - 53  од  30. априла 2010. године, чије важење истиче ове године.  

 Како је ово основни стратешко плански документ за развој локалне омладинске политике који захтева 

прецизно дефинисање принципа деловања свих субјеката омладинске политике ка унапређењу друштвеног положаја 

младих и стварању услова за остваривање права и интереса младих у свим областима, неопходно је благовремено 

приступити изради новог ЛАП-а за наредни период од пет година.  

 Чланом 77 става 1 тачке 16 Статута града Београда („Сл. лист града Београда“, број 39/08, 6/10 и 23/13) и 

чланом 24 тачке 19 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14- пречишћен текст и 

73/14) прописано је да Скупштина градске општине доноси акциони план политике за младе на подручју градске 

општине. 

 Према предлогу Одлуке израда новог плана поверава се Одељењу за привреду и развој Управе градске 

општине Обреновац, које је дужно да нацрт Локалног акционог плана изради до средине октобра текуће године. 

 Веће градске општине, на седници одржаној 06.06.2015. године, утврдило је предлог Одлуке коју je у 

предложеном тексту доставило Скупштини градске општине Обреновац на разматрање и усвајање. 

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. Статута градске 

општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника 

Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 6/11), донела је Одлуку као што гласи у 

диспозитиву.  

Предлагач: Веће градске општине  

Обрађивач: зам.секретара Скупштине  

Доноси: Скупштина 


