Врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младински политики (“Службен
весник на Република Северна Македонија бр.10/20), член 48-к од Статутот на Град Скопје
(“Службен гласник на Град Скопје“ бр.16/05, 8/10, 17/11, 18/13, 13/14, 1/15, 12/15, 4/19 и
9/21), Одлуката за утврдување на потреба за распишување на Јавен повик за избор на
членови на Иницијативен одбор за конституирање Собрание на млади на Град Скопје
(“Службен гласник на Град Скопје“ бр.12/21) и Решението за формирање Иницијативен
одбор за конституирање Собрание на млади на Град Скопје бр.08-2185/3 од 30.03.2022
година, донесено од Градоначалник на Град Скопје, Иницијативниот одбор за
конституирање Собрание на млади на Град Скопје објавува:
ЈАВЕН ПОВИК
за учество на конститутивно
Собрание на млади на Град Скопје
1. Краток опис и општи услови
Конститутивното локално Собрание на млади претставува тело во чија надлежност е
изборот на членовите на локалниот младински совет (ЛМС) на Град Скопје.
За учество на конститутивното собрание може да се пријават младински организации,
организации за млади, подмладоци на политички партии, ученички и студентски
организации и други облици на младинско здружување кои имаат активности на
подрачјето на град Скопје (се однесува на десетте скопски општини Аеродром, Бутел,
Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари).
Собранието на млади на Град Скопје ги избира членовите на локалниот младински совет
на Град Скопје кои понатаму ќе ги застапуваат интересите на младите и ќе креираат
политики наменети за младите на подрачјето на град Скопје.
Иницијативниот одбор за конституирање Собрание на млади на Град Скопје силно
охрабрува да се пријават организации кои работат во различни области со млади, како
што се младите со попреченост, младите од маргинализираните заедници и сл. Ги
охрабрува и организациите кои номинираат делегати и заменици-делегати да се водат по
начелото на инклузивност, со цел поголема репрезентативност на младите во Собрание
на млади на Град Скопје.
Задачи на конститутивното собрание на млади на Град Скопје
1. Објавува јавен повик за избор на членови на локалниот младински совет на Град
Скопје.
2. Избира членови на локалниот младински совет по пат на непосредни избори со
тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од собранието.
3. Креира деловник за работа на локалниот младински совет.
Услови за учество на конститутивното собрание на млади на Град Скопје
Во собранието може да членуваат:
1. Младински организации
2. Организации за млади
3. Подмладоци на политички партии
4. Ученички и студентски организации
5. Други облици на младинско здружување

Формите на организирање и здружување не мора да бидат регистрирани во градот
Скопје, но мора да имаат активности на подрачјето на градот Скопје.
Формите на организирање кои членуваат во годишното собрание на млади делегираат
делегат и заменик-делегат.
Делегатот и заменик-делегатот задолжително мора да се жители на Скопје и да бидат на
возраст помеѓу 15 и 29 години.
Конституирање на Собрание на млади на Град Скопје
Конститутивната седница на собранието ја свикува најстариот избран делегат.
На конститутивната седница на собранието се избира претседавач, по пат на тајно
гласање.
Секој член на собранието може да биде кандидиран за претседавач, или доколку е
предложен и поддржан од најмалку 3 членови на собранието.
2. Начин на пријавување/аплицирање и задолжителна документација
1. Портфолио на здружението, подмладокот на политичката партија односно другиот
облик на младинско здружување (документ не подолг од две страни во кој ќе бидат
содржани општи информации за работата на организацијата, визијата и мисијата
на организацијата, клучни активности, информации за раководно лице, контакт
информации за организацијата (адреса, контакт телефон, веб-страна и сл.).
2. Извештај за активности со млади во изминатата година на здружението,
подмладокот на политичката партија, односно другиот облик на младинско
здружување на подрачјето на град Скопје.
3. Пополнет формулар за номинација на делегатот и заменик-делегатот во
локалното собрание на млади на Град Скопје (Анекс 1).
4. Мотивациско писмо на организацијата во кое ќе бидат наведени причините поради
коишто организацијата сака да членува во собранието, начинот на кој што смета
дека може да придонесе во работата на собранието не подолго од една страна.
5. Кратка биографија на номинираниот делегат и заменик-делегат.
6. Доказ дека номинираниот делегат и заменик-делегатот се жители на Скопје и дека
се на возраст помеѓу 15 и 29 години.
Да се достави копија од јавна исправа (лична карта или пасош) на предложените
делегати.
3. Рок и начин на доставување на пријавите/апликациите
Јавниот повик трае 10 календарски дена, од денот на објавувањето во средствата за
јавно информирање и на веб страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk
Јавниот повик се објавува на 20.06.2022 година и трае до 29.06.2022 година.
Сите заинтересирани организации кои со своите предлози ги исполнуваат условите за
учество на конститутивното собрание на млади на Град Скопје, потребно е апликациите
да ги достават до Град Скопје, преку пошта на адреса: Булевар ИЛИНДЕН бр.82 1000
Скопје, или во Архивата на Градот Скопје (барака 16), најдоцна до 29.06.2022 година до
15:00 часот, со назнака: “Пријава за учество на конститутивно собрание на млади на
Град Скопје“.

Апликациите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на
апликантот кој ја поднесува пријавата.
НАПОМЕНА: Неуредните пријави што не се доставени на начин како што се бара во
горенаведниот текст, односно содржат нецелосни податоци и некомплетна
документација, како и тие што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да
се разгледуваат.
4. Дополнителни информации
Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 3297-238 и 3297-320.
За повеќе информации околу локалните младински совети можете да ги прочитате
следните документи:
1. Закон за младинско учество и младински политики, достапен
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/862649465cf4432aadcb4119f52bfd81.pdf
2. Прирачник
за
локални
младински
совети,
достапен
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/491135
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