објављена у Сл. листу број 85/15 од 29.12.2015. године
ступила на снагу 06.01.2016.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске општине
I- 01 Број:020-4-35/15 - 29.12.2015. године
Београд, Македонска 42
Скп4

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници oд 29.12.2015. гoдинe, нa oснoву члaнa
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст и 25/15), и
члана 51. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда“, број 9/11), донела је

ко
пи
ја

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

а

Члан 1.
У члану 12. Пословника Скупштине градске општина Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/11), у
ставу 1. додаје се алинеја 6. тако да гласи:

„Савет за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)“.

ис
ан

Члан 2.

Додаје се члан 20а. Пословника тако да гласи:

не

ко
н

тр

ол

„Члан 20а
„Савет за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе ) - ради на унапређењу положаја
младих на територији градске општине Стари град, у складу са Националном стратегијом за младе и акционим
плановима којима се утврђује политика градске општине за младе, прати активности и сарађује са удружењима од
значаја за рад са младима, реализује програме од интереса за младе, учествује у активностима на унапређењу
предузетништва младих и развијању предузетничког духа код младих; пружа подршку младима и у сарадњи са
образовним, културним и државним институцијама учествује у разним облицима едукације и образовања младих,
разматра предлоге пројеката из области омладинске политике и учествује кроз разне програме на неформалном
образовању младих; пружа логистичку подршку у реализацији пројеката младих; креира моделе и спроводи
активности на волонтерском ангажовању младих и слично.
Савет своје активности спроводи кроз годишњи Програм рада чији је саставни део финансијски план који
сачињава за сваку буџетску годину, који усваја Веће градске општине.
Средства за спровођење активности Савета се обезбеђују у Буџету градске општине.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Фолгић Рада
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