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Врз основа на член 17 од
политики („Службен весник
10/20), член 38-в од Статутот
Општина Карпош“ бр. 1/06, 8/13, 15/14, 9/19,7/20 и 
давање согласност за
иницијативен одбор за конституирање
на Општина Карпош бр.
четириесет и првата седница
гласник на Општина Карпош“ бр.
Иницијативен одбор за 
Општина Карпош бр. 11
формирање Иницијативен
за млади на Општина
Иницијативниот одбор за
Општина Карпош распишува

 
 

за членство
млади

 
 

Иницијативен одбор за 
Општина Карпош распишува
собрание на млади на Општина

 
Локалното собрание на
членство во Локалниот младински
Јавниот повик се објавува
во печатен дневен медиум со кој општината има соработка.
Од редовите на Локалното
тричлена комисија, составена
целокупниот процес за
совет. 
Собранието на млади избира
пат на непосредни избори
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член 17 од Законот за младинско учество и младински
весник на Република Северна Македонија“ 

Статутот на Општина Карпош („Службен гласник
. 1/06, 8/13, 15/14, 9/19,7/20 и 4/21), Одлуката
за распишување Јавен повик за свикување

конституирање на локалното собрание на млади
Карпош бр. 09-4261/10 од 29.07.2020 година донесена

седница на Советот на Општина Карпош („Службен
Карпош“ бр. 13/2020), Јавниот повик за формирање

 конституирање Локално собрание за младина
11-2983/1 од 28.04.2021 година и Решението

Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание
Општина Карпош бр. 11-2983/6 од 25.05.2021 година,

за конституирање Локално собрание за млади
распишува 

ЈАВЕН ПОВИК 
членство во Локалното собрание на 

млади на Општина Карпош 

 конституирање Локално собрание за млади
распишува Јавен повик за членство во Локалното

Општина Карпош. 

на млади има задача да објави Јавен повик
младински совет. 

објавува на веб-страницата на Општина Карпош, 
во печатен дневен медиум со кој општината има соработка. 

Локалното собрание на млади се избира и изгласува 
комисија, составена од млади, која е одговорна за следење

за избор на членови на Локалниот младински

избира членови на Локалниот младински совет
избори со тајно гласање во кое право на глас 

 

 

 

: 3062-925 

учество и младински 
Македонија“ бр. 

гласник на 
4/21), Одлуката за 

свикување 
млади 

донесена на 
Карпош („Службен 

формирање 
младина 

Решението за 
собрание 

2983/6 од 25.05.2021 година, 
млади на 

млади на 
Локалното 

повик за 

Карпош, и  

и изгласува 
следење на 
младински 

совет по 
 имаат 
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делегатите од Локалното
На конститутивната седница
претседавач по пат на тајно
може да биде кандидиран
поддржан од најмалку три (
Мандатот на членовите
претседавачот трае две (2) 
За избрани членови на
кандидати кои освоиле
делегати. 

 
Членовите на Локалниот
верификуваат од страна
одлука за избор на членови
Општина Карпош. 
Од избраните членови
претседател и заменик-претседател.

 
ВО СОБРАНИЕТО НА МЛАДИ МОЖЕ

 Младински организации
 Организации за млади
 Политички подмладоци
 Ученички организации
 Студентски организации

 Други облици на младинско
функционираат на
учествуваат во основањето

 Млади лица-жители
 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
 Портфолио на организацијата/групата/здружението
 Годишна Програма
 Извештај за активностите

организацијата/групата
 Кратко мотивациско
 Кратко мотивациско

за член (жител на 

ОПШТИНА КАРПОШ 
ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 

 

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

Локалното собрание на млади. 
седница на Локалното собрание на млади се избира

тајно гласање. Секој член на Собранието на млади
кандидиран за претседавач или доколку е предложен

три (3) членови на Собранието на млади. 
членовите на Собранието на млади вклучително и на

(2) години со право на уште еден избор. 
 Локалниот младински совет се сметаат

освоиле најмногу гласови од страна на присутните

Локалниот младински совет на Општина Карпош
страна на Советот на Општина Карпош, по добиена

членови од страна на Собранието на млади

членови на Локалниот младински совет се
претседател. 

МЛАДИ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВААТ: 
организации 

млади 
подмладоци 

организации 
организации 

младинско здружување кои работат и 
на територијата на општината и сакаат да 

основањето на Советот. 
жители на Општина Карпош на возраст од 15 до

ДОКУМЕНТИ 
организацијата/групата/здружението 

Програма за работа на организацијата/групата/здружението
активностите со млади во изминатата година на

групата/здружението 
мотивациско писмо и кратка биографија од номинираниот
мотивациско писмо и кратка биографија од кандидатот

 возраст од 15 до  29 години). 

: 3062-925 

избира 
млади 

предложен и 

вклучително и на 

сметаат оние 
присутните 

Карпош се 
добиена 

млади на 

се избираат 

до 29 години. 

организацијата/групата/здружението 
на 

номинираниот член 
кандидатот 
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Начин на пријавување: Заинтересираните
потребните документи до
адресата на Службеникот
boris.curlinov@karpos.gov.mk

 
Адреса: Општина Карпош,

 
  Рок за пријавување: Седум (
– 26.04.2022 година, поточно
 
 
 
 

Бр. 11-3453/1                                                                      
Датум: 26.04.2022 година

  

ОПШТИНА КАРПОШ 
ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 

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

пријавување: Заинтересираните можат да ги поднесат
до Архивата на Општина Карпош или на е-маил

Службеникот за млади на Општина Карпош:
boris.curlinov@karpos.gov.mk 

Карпош, улица „Радика“ бр. 9, бараки број 1 и број

Седум (7) работни дена од денот на објавување
поточно до 05.05.2022 година. 

                                                                      ОПШТИНА КАРПОШ
Датум: 26.04.2022 година 

 
 

: 3062-925 

поднесат 
маил 

Карпош: 

број 2. 

објавување на огласот     

КАРПОШ 

mailto:boris.curlinov@karpos.gov.mk
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