
На основу члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. Статута општине Босилеград 

(„Службени гласник града Врања“, број  3/19) и члана  42. Пословника Скупштине општине 

Босилеград („Службени гласник града Врања“, бр.  8/19 и 26/20)  

Скупштина опшине Босилеград на седници одржаној  11. септембра 2020. године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ  САВЕТА ЗА МЛАДЕ  

   

I  

У састав Савета за  младе изабрани су:  

 

1.  Владица Манасијев - за председника,  

2.  Славољуб Иванов - за члана,  

3.  Јасна Костов - за члана,  

4.  Љубиша Пенев - за члана, 

5.  Сандра Стоименова  - за члана, 

6.  Мирослав Георгијев - за члана, 

7.  Михајло Јоић - за члана. 

  

II  

Мандат именованих чланова траје до истека мандата Скупштине општине. 

  

III  

 Савет за младе:  

      -   Иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, 

коришћења слободног радног времена , повећања запослености, информисања, активног учешћа 

у 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 политике у 

сагласности са националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање. 

- Даје мишљења о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Општине. 

- Даје мишљења на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима 

од значаја 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, 

Општинском већу и Председнику општине. 

- Иницира припрему података или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у 

циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у 

надлежности Општине. 

- Подстиче сарадњу између Општине 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 Општине. 

- Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или 

потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење 

надлежном органу општине. 

-  

IV  

Ово Решење објавити у  „Службеном гласнику града Врања“.                 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE БОСИЛЕГРАД  

Број: 06-196/2020 

У Босилеграду, дана 11.09.2020. године 

 
                                                                                                                        П р е д с е д н и к, 

                                                                                                               Славчо Владимиров 


