ОПШТИНА КАРПОШ

Врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.10/20), член 38-б од Статутот на Општина Карпош
(„Службен гласник на Општина Карпош’ бр. 1/06, 8/13, 15/14, 9/19, 7/20 и 4/21) и Одлуката за
давање согласност за распишување Јавен повик за свикување иницијативен одбор за
конституирање на локалното собрание на млади на Општина Карпош бр.09-4261/10 од 29.07.2020
година донесена на четириесет и првата седница на Советот на Општина Карпош („Службен
гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020), Општина Карпош распишува
ЈАВЕН ПОВИК
за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на
Општина Карпош
Општина Карпош распишува Јавен повик за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално
собрание за млади на Општина Карпош.
Иницијативниот одбор е неформална група која има цел да го формира Иницијативниот одбор за
конституирање Локално собрание за млади на Општина Карпош.
Иницијативниот одбор е составен од 5 члена.
Мандатот на членовите на Иницијативниот одбор трае до одржување на конститутивното Локално
собрание на млади.
Општина Карпош ја спроведува постапката за избор на членови на Иницијативниот одбор за
конституирање на Локално собрание за млади на Општина Карпош.
Улога и задачи на Иницијативниот одбор
 Поддршка на општината во креирањето или ревидирањето на актите и одлуките кои го уредуваат
формирањето и работата на Локалниот младински совет
 Распишување повик за конститутивното Локално собрание на млади во согласност со Статутот на
Општината, по принципот на јавност и транспарентност
 Соработка со Општината при организација и одржување на конститутивното локално собрание за
млади

ВО ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВААТ:
 Младински организации
 Организации за млади
 Политички подмладоци
 Ученички организации
 Студенстски организации
 Други облици на младинско здружување кои работат и функционираат на територијата на
општината и сакаат да учествуваат во основањето на Советот.
 Млади лица-жители на Општина Карпош на возраст од 15 до 29 години
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
 Портфолио на организацијата/групата/здружението
 Годишна Програма за работа на организацијата/групата/здружението

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902
www.karpos.gov.mk; gradonacalnik@karpos.gov.mk

ОПШТИНА КАРПОШ

ГРАДОНАЧАЛНИК






Извештај за активностите со млади во изминатата година на организацијата/групата/здружението
Писмо со номинација за член во Иницијативниот одбор и котакт-информации
Кратко мотивациско писмо и кратка биографија од номинираниот член
Кратко мотивациско писмо и кратка биографија од кандидатот за член (жител на возраст од 15 до
29 години)

Начин на пријавување: Заинтересираните можат да ги поднесат потребните документи до архивата на
Општина Карпош или на емаил адресата на Службеникот за млади на Општина Карпош:
boris.curlinov@karpos.gov.mk
Адреса: Општина Карпош, улица Радика бр.9, бараки број 1 и број 2.
Рок за пријавување: 7 работни дена од денот на објавување на огласот – 28.04.2021 година, поточно до
11.05.2021 година
Бр.11-2983/1
Дата: 28.04.2021 година
Скопје

ОПШТИНА КАРПОШ

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925
www.karpos.gov.mk; gradonacalnik@karpos.gov.mk

