
НАЦРТ 

На основу чл. 9, 20, 23, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 48 и 53 Закона о планском систему Републике  Србије (''Сл. 

гласник РС'', бр. 30/18), члана 32. став 1. тач. 4) и 20) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), и члана 40 Статута општине Велико Градиште  

(„Службени лист oпштине Велико Градиште ” бр. 2/19), Скупштина општине Велико Градиште,  на седници 

одржаној дана ____________ године, доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА 

ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

ЗА ПЕРИОД ОД 2023 - 2027. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се  поступак за израду Стратегије за унапређење положаја младих Општине Велико 

Градиште, за период од 2023 - 2027. године (у даљем тексту: Стратегија).  

Члан 2 

Циљ израде стратегије јесте дефинисање средњорочног , стратешког планирања мера и активности за 

унапређење положаја младих на територији општине Велико Градиште.  

Члан 3. 

 Предлог стратегије, израдиће Радна група за израду Стратегије (у даљем тексту: Радна група), a 

aдминистративно – техничку подршку за рад Радне групе, обезбеђује Одељење за локални економски развој 

општине Велико Градиште . 

Члан 4.  

Ради спровођења ове одлуке, председник oпштине Велико Градиште  формира Радну групу које чине 

представници Општинске управе, стручњаци ангажовани у администрацији, јавним институцијама, јавним 

предузећима, установама,  организацијама цивилног друштва, као и остали представници из јавног, 

приватног, цивилног и научно-истраживачког сектора.  

Чланове Радне групе председник општине именује на основу предлога институција односно организација из 

става 1. овог члана. 

Задатак Раде групе је да уз учешће заинтересованих страна и на основну чињеничног стања, изради Нацрт 

стратегије и пратећи Акциони план за спровођење Стратегије,  прикупљања података неопходних за израду 

Стратегије, провера дефинисаних кључних проблема, циљева, мера и активности за достизање тих циљева, 

провера дефинисаног институционалног оквира за спровођење Стратегије и разматрање могућих 

економских инструмената и извора финансирања.  

Ближи задаци Радне групе биће дефинисани Решењем које доноси председник општине Велико Градиште  о 

формирању Радне групе.  

Члан 5. 

Рок за израду стратегије је 12 ( дванаест)  месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Велико 

Градиште “ 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о приступању изради Стратегије за унапређење положаја младих 

Општине Велико Градиште, за период од 2023 - 2027. године  дефинисан је  члановима 9, 20, 23, 26, 27, 28, 

42, 46, 47, 48 и 53 Закона о планском систему Републике  Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 30/18) којима је 

регулисан начин припреме и усвајање локалног плана развоја као дугорочног стратешког документа. 

Члановима  32. став 1. тач. 4) и 20) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 - др. 

закон, 101/16 – др. закон и 47/18) дефинисана је надлежност Општине и Скупштине општине за доношења 

старешкох докумената.  

Чланом 40. Статута општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", бр. 

2/19) предвиђене су надлежности Скупштине општине Велико Градиште међу којима је и надлежност за 

доношење прописа и других општих аката. 

Стратегија за унапређење положаја младих  локалне самоуправе јесте средњорочни документ 

стратешког планирања, којим се планирају мере и активности за унапређење положаја младих.   

Обзиром да је то средњорочни документ који представља основ програмског буџетирања, 

дефинисања стратешких пројеката и свеобухватног правца развоја, приступање његовој изради је свакако 

пожељно и оправдано. 

За спровођење ове одлуке  нису неопходна финасијска средства. 

На основу свега изнетог, предлаже се Општинском већу општине Велико Градиште да по утврђивању 

предлога, предложи скупштини општине Велико Градиште да у складу са чл. 15. и 40. Статута општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19)  донесе Одлуке каква је дата 

у предлогу. 

 

Обрађивач: Одељење за локални економски развој 

 

 


