(''Сл. лист града Шапца '' број 4/13)
На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца (''Сл.лист града Шапца'', број 32/08),
Скупштина града Шапца, на седници од 13.03.2013.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

Члан 1.
У циљу унапређења положаја младих на територији града Шапца оснива
Канцеларија за младе (у даљем тексту: Канцеларија).
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Члан 2.
Назив Канцеларије је: Канцеларија за младе града Шапца
Седиште Канцеларије је у Шапцу, ул.Господар Јевремова бр. 12
Канцеларија има својство правног лица.
Члан 3.
Канцеларија има свој печат.
Печат Канцеларије је округлог облика на коме пише: ''Република Србија, Канцеларија
за младе града Шапца, Шабац.''
Члан 4.
Делатност Канцеларије је:
 организовање рада и спровођење активности канцеларије за младе,
 координира успостављање и спровођење политике за младе на локалном нивоу,
 идентификација проблема и потреба младих у локалној заједници,
 рад на афирмацији европских вредности код младих као што су: толеранција,
међусобно уважавање, право на различитост, здрава животна средина и сл.,
 сарадња са градским службама, министарствима, јавним установама, удружењима
младих, невладиним организацијама и другим организацијама и установама у
обављању послова из своје надлежности,
 праћење резултата остварених пројеката и промовисање значаја волонтерског рада,
 организовање креативних и едукативних радионица за младе,
 организовање изложби филмских пројекција, књижевних вечери, спортских
такмичења и
 комуникација са међународним организацијама и институцијама и сл.
Члан 5.
Канцеларија има директора кога именује и разрешава Скупштина, на период од четири
године.
Директор заступа и представља Канцеларију.
Члан 6.
Ради извршења утврђених задатака и послова, Канцеларија има средства која се
уплаћују на посебан рачун Града Шапца.
Члан 7.
Средства за рад Канцеларије обезбеђују се из:
 буџета града Шапца и
 других извора у складу са законом.
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Члан 8.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Канцеларији доноси директор Канцеларије.
Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Канцеларији даје градоначелник.
Члан 9.
Обављање финансијско -материјалних и административних послова за потребе
Канцеларије вршиће Градска управа града Шапца.
Члан 10.
Канцеларија за младе подноси извештај о раду једном годишње Градском већу.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у ''Службеном листу
града Шапца''.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Прим.др Слободан Мирковић

