
На основу члана 14 Закона о младима (''Службени лист ЦГ'' бр. 25/19 и 27/19), члана 38 став 
1  тачка 4 Закона о локалној самоуправи (''Службени лист ЦГ'' бр. 2/18, 34/19 и 38/20) и члана 
36 став 1  тачка 4 Статута општине Беране (''Службени лист ЦГ-Општински прописи'' бр. 
42/18), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној 30. и 31. маја 2020. године, 
донијела је 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ БЕРАНЕ 
ЗА ПЕРИОД 2020-2021 ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1 
 

Усваја се Локални акциони план за младе у општини Беране за период 2020-2021. 
 

Члан 2 
 

Саставни дио ове одлуке  je Локални акциони план за младе  у општини Беране  за период 
2020-2021. 
 

Члан 3 
 

О реализацији Локалног акционог плана за младе стараће се Секретаријат за спорт, културу, 
омладину и сарадњу са НВО. 
 

Члан 4 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Црне Горе-
Општински прописи''. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 
 
 
 

Број: 02-016/20-118                    ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Беране, 01. 06. 2020.г.             Новица  Обрадовић 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Одлуке о о усвајању Локалног акционог плана за младе за 
период 2020-2021. година садржан је у члану 14 став 1 и 3 Закона о младима , којим је 
прописано да је Општина дужна да донесе Локални акциони план за младе  и   исти   достави 
надлежном министарству , ради давања мишљења  усаглашености са Стратегијом, 
најкасније до 31. октобра текуће године; члану 38 став 1 тачка 4 Закона о локалној 
самоуправи  и члану 36 став 1  тачка 4 Статута општине Беране,  којима је прописано да 
Скупштина доноси планове и програме развоја за поједине области. 

Разлози за доношење ове одлуке садржане су у потреби утврђивања и предузимања 
одређених мјера од стране Oпштине како би се побољшао положај младих, њихов лични и 
друштвени развој, као и укључивање у друштвене токове сходно одредбама Закона о 
младима. Локални акциони план за младе је извршни документ за спровођење, примјену 
циљева и реализацију активности који су садржани у њему за период 2020-2021. Овај план 
омогућава комплетан преглед, структуру и разраду свих корака потребних за постизање 
циљева почев од прве године спровођења. Сврха акционог плана је да послужи као 
позадина, за систематску контролу и праћење спровођења, као за правовремену 
идентификацију потенцијала, препрека и побољшање положаја младих. Приступ младима 
као ресурсу подразумијева да се млади посматрају као представници праве будућности, као 
носиоци правих дриштвених вриједности који се преносе са генерације на генерацију, али и 
који су потенцијални извор иновација на локалном нивоу. Млади су дакле витално 
друштвено богаство, због чега им је потребно обезбиједити оптималне друштвене развојне 
услове. Младе ћемо посматрати као будућу друштвену снагу и као важан друштвени ресурс 
садашњости. 

 
Предлажемо да Скупштина општине Беране донесе Одлуку као у тексту предлога. 
 
 
 

ОБРАЂИВАЧ 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И САРАДЊУ СА НВО 
 
 


