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На основу члана 60.  став 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („Службени лист 

града Ужица“, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана _____.2020. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА  ЗА МЛАДЕ 

 

I  У Савет за младе, именују се: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

1. Бранислав Митровић,  Скупштина града Ужица 

 

ЧЛАНОВИ 

2. Стефан Грујић, Скупштина града Ужица 

3. Ненад Петровић, Скупштина града Ужица 

4. др Ненад Антонијевић, Завод за јавно здравље Ужице 

5. проф. др Данијела Василијевић, Педагошки факултет Ужице 

6. Ивана Филиповић, Полицијска управа Ужицe 

7. др Богдан Дамњановић, Дом здравља Ужице 

8. Данило Старчевић,  Црвени крст Ужице 

9. Mаријана Селаковић, Студентски парламент Педагошког факултета 

10. Милица Јаблановић, Ђачки парламент Ужичке гимназије 

11. Борко Васиљевић, спортиста 

12. Александар Димитријевић, академски сликар 

13. Милош Жунић, пољопривредник 

14. Александар Лађевац, привредник 

15. Марија Маричић, Канцеларија за младе 

 

II Савет за младе: 

 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 

Града; 
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 даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина града 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 града, градоначелнику и Градском већу;  

 иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима 

за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања 

њихових права која су у надлежности Града; 

 подстиче сарадњу између Града 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 Града; 

 даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично 

или потпуно финансирају из буџета града, прати њихово остваривање и даје 

своје мишљење надлежном органу Града 
 

 

III Ову одлуку објавити у  „Службеном листу града Ужица“. 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                      Бранислав Митровић 

                                                                                  __________________________ 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 64. став 1. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), 

прописано је да  Скупштина града Ужица, оснива стална и повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности. 

Пословником Скупштине града утврђује се број и задаци сталних, посебних и 

повремених радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних, 

посебних и повремених радних тела, као и друга питања од значаја за њихов рад. 

Овлашћени предлагачи, доставили су имена предложених представника и Градско 

веће на седници одржаној дана 14.12.2020. године усвојило је предлог одлукe о 

именовању радног тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


