На основу члана 13. став 4. и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 8. Статута Националне асоцијајције канцеларија
за младе и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице", бр.
8/14 - пречишћен текст) Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 10.
септембра 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о приступању града Лознице ''Националној асоцијацији локалних
канцеларија за младе'', основаној од стране 56 локалних самоуправа у
Републици Србији
I Скупштина града Лозницe потврђује да прихвата све одредбе Статута
Националне Асоцијације локалних канцеларија за младе, који је усвојен на
Оснивачкој Скупштини, одржаној 07.03.2014. године.
II Овлашћује се Тања Глишић Матић ЈМБГ 1901983778616, запослена у
Канцеларији за младе, да представља, са пуним правом гласа Град Лозницу на
редовним и ванредним скупштинама удружења и да представља Град Лозницу у
другим органима удружења.
Овом одлуком представник стиче право на кандидатуру у председништво
Асоцијације.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-26/15-25-27/1
Датум: 10. септембар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

На основу члана 13. став 4. и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 8. Статута Националне асоцијације канцеларија
за младе и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице", бр.
8/14 - пречишћен текст) Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 10.
септембра 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о именовању координатора Канцеларије за младе, који ће заступати интересе
Града Лознице у ''Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе'',
основаној од стране 56 локалних самоуправа у Републици Србији

Овлашћује се Тања Глишић Матић ЈМБГ 1901983778616, запослена у
Канцеларији за младе Градске управе града Лознице, да представља, са пуним
правом гласа Град Лозницу на редовним и ванредним скупштинама удружења и да
представља Град Лозницу у другим органима удружења.
Овом одлуком представник стиче право на кандидатуру у председништво
Асоцијације.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-26/15-25-27/2
Датум: 10. септембар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

