
 
                                         

   ОПШТИНА КАРПОШ                                                                              
            
 
Врз основа на член 16, член 17 и член 18 од Законот за младинско учество и младински политики 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/20), член 38-в 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.09-6564/37 од 
15.10.2022 година донесена на дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.18/2022), Јавниот повик за формирање Иницијативен одбор за 
конституирање Локално собрание за млади на Општина Карпош бр. 11-8288/1 од 01.11.2022 
година и Одлуката за формирање Иницијативен Одбор и давање согласност за распишување 
Jавен повик за формирање Локално собрание на млади на Општина Карпош, донесена на 
седумнаесеттата седница со бр. 09- 8890/10 од 06.12.2022 година („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр. 23/2022),  Иницијативниот одбор за конституирање на Локално собрание на млади 
на Општина Карпош распишува  
 

ЈАВЕН ПОВИК 
за конститутивно локално собрание за млади на Општина Карпош 

 
 
Иницијативенот одбор за конституирање локално собрание за млади на Општина Карпош 
распишува Јавен повик за конститутивно локално собрание за млади на Општина Карпош. 
Локалното собрание на млади има задача да објави јавен повик за членови на локалниот 
младински совет.  
Во Собранието на млади можат да членуваат младински организации, организации за млади, 
политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско 
здружување. 
Формите на организирање и здружување, не мора да бидат регистрирани во Општина Карпош, 
но мора да имаат активности на територијата на Општина Карпош. 
Формите на организирање кои членуваат во годишното собрание за млади номинираат делегат 
и заменик-делегат. 
Јавниот повик се објавува на веб страницата на Општина Карпош.  
Од редовите на локалното собрание на млади се избира и изгласува тричлена комисија, 
составена од млади, која е одговорна за следење на целокупниот процес за избор на членови на 
локалниот младински совет.  
Собранието на млади избира членови на локалниот младински совет по пат на непосредни 
избори со тајно гласање, во кое право на глас имаат делагатите од локалното собрание на млади.  
На конститутивната седница на локалното собрание на млади се избира претседавач по пат на 
тајно гласање.  
Секој член на Собранието на млади, може да биде кандидиран за претседавач или доколку е 
предложен и поддржан од најмалку 3 члена на Собранието на млади.  
Мандатот на членовите на Собранието на млади вклучително и на претседавачот трае две 
години со право на уште еден избор.  



За избрани членови на локалниот младински совет се сметаат оние кандидати кои освоиле 
најмногу гласови од страна на присутните делегати.  
Членовите на локалниот младински совет на Општина Карпош се верификуваат од страна на 
Советот на Општина Карпош, по добиена одлука за избор на членови од страна на Собранието 
на млади на Општина Карпош.  
Од избраните членови на локалниот младински совет се избираат претседател и заменик-
претседател. 
 
ВО СОБРАНИЕТО НА МЛАДИ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВААТ : 

 Младински организации,  
 Организации за млади,  
 Политички подмладоци,  
 Ученички организации  
 Студентски организации, 
 Други облици на младинско здружување кои работат и функционираат на територија на 

Оштина Карпош и сакаат да учествуваат во основањето на Советот на млади на Општина 
Карпош. 

 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ : 

 Портфолио на организацијата/групата/здружението  
 Годишна програма за работа на организацијата/групата/здружението  
 Извештај за активностите со млади во изминатата година на 

организацијата/групата/здружението  
 Писмо со номинација на делегат и заменик-делегат и контакт-информации  
 Кратко мотивациско писмо и кратка биографија од номинираниот делегат и заменик-

делегат (жител на возраст од 15 до 29 години) 
 
Начин на пријавување :  
Заинтересираните кандидати можат да ги поднесат потребните документи до архивата на 
Општина Карпош и/или на електронската адреса на Службеникот за млади на Општина 
Карпош: ivana.tasevska@karpos.gov.mk . 
  
Рок за пријавување: 7 работни дена од денот на објавување на огласот – 08.03.2023 година, 
заклучно со  17.03.2023 година. 
 

    Иницијативниот одбор за конституирање на  
Локално собрание на млади на Општина Карпош 

 
Број:  20 - 1844/2  
Датум : 08.03.2023 година  
Скопје 
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