
На основу чл. 10. и 38. Закона о планском систему Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 30/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута града 

Лозница („Службени лист Града Лозница“, број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина града 

Лознице, на седници одржаној дана 20. октобра 2022.године,  донела је 

 

О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД 2023. - 2028. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Градско веће града Лознице покреће поступак израде Стратегије за унапређење 

положаја младих Града Лознице за период 2023.-2028. године (у даљем тексту:Стратегија). 

Израдом овог документа обезбеђује се стратешки документ који дефинише приоритетне 

области за младе и активности које одговарају на специфичне потребе младих. 

Члан 2.  

Циљ Стратегије је да дефинише локалну омладинску политику као сет стратешких 

мера које повезују низ области живота младих, а усмерене су на унапређење квалитета 

живота младих, њиховог физичког и психичког благостања и свеукупне добробити, као и 

обезбеђивање могућности за развој знања, вештина и ставова неопходних за бољу и лакшу 

интеграцију младих у друштво и преузимање активног учешћа у друштвеном животу. 

Члан 3. 

 Ради спровођења ове одлуке, односно спровођења процеса припреме и израде 

Стратегије, Градско веће града Лознице именоваће чланове Радне групе за израду 

Стратегије за унапређење положаја младих Града Лознице за период 2023.-2028. године (у 

даљем тексту: Радна група), а административно-техничку подршку за рад Радне групе, 

обезбеђује Канцеларија за младе града Лознице. 

Члан 4.  

 Рок за израду Стратегије је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

Члан 5. 

 О  Нацрту  Стратегије унапређења положаја младих Града Лозница за период 2023. 

- 2028. године биће одржана  јавна расправа.   

 

 



Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Лозница“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-31/22-18-4/1                  

Датум: 20. октобар 2022. године   
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ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


