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ДО  
СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ 
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
 
 
 
Предмет: Извештај  
 
 
 
Почитувани, 
 

За остварување на правото на слободно организирање, како и полесен 
пристап до информациите кои се од интерес на младите, во Законот за 
младинско учество и младински политики е предвидено 
воспоставувањена службеник за млади во сите органи на државна 
управа, како и во општините и општините во Градот Скопје и Градот 
Скопје. 

Ова значи дека во секоја државна и локална институција, младите ќе ги 
пречекува „службеник за млади“ кој ќе им ги одговара прашањата од 
доменот на неговата институција, како на пример самовработувањето, 
програмите во министерствата и се што ги интересира, а досега немало 
кој по дробно да им го објасни. 

Согласно член 23 од Законот за Младинско учество и младински 
политики, Општина Карпош на ден 26.04.2021 сум назначен како 
Службеник за млади. 

 

 

 

 

Број: 11-458/1 
Датум: 25.01.2022 
Скопје 
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Од денот на стапување на функција имаме иницијатива за создавање на 
Локален младински совет, на ден 21.05.2021 е првиот иницијативен одбор 
за конституирање на Локалното собрание за млади врз основа на јавни 
повици. 

Одржано е и првото Локално собрание за млади на Општина Карпош на 
ден 15.06.2021 на кое е донесена одлука за конституирање Младински 
совет. Во последен процес од формирање е процедурата за Советот. 
Работиме на процесот за отварање објект односно младински културен 
центар.  

 

Како службеник за млади имам остварено повеќе средби со 
организации, Сојузот на извидници на Македонија со кои сме во 
напредна фаза за создавање на нов одред на територија на Општината, 
организација ТАКТ – Спорт за развој пргорама која е имплементирана 
во основните школи, и сеуште се разработва и имплементира во која се 
опфатени ученици и професори,  за прв пат е овозможена и пракса на 
средношколците во Општина за да се запознаат со работата на 
локалната самоуправа и нејзините обврски. Во таа насока имаше 
неколку ученици од неколку средни школи со  дневни посети и пракси.  

 

Се следат и потребите на младите преку истражувања, секојдневни 
консултации со млади. Досега се помогнати и проследени повеќе од 50 
барања на млади до надлежните за кои е излезено во пресрет. 

 

Водиме база на податоци за сите сорабтки и младински активности од 
страна на млади лица во Општина Карпош, и имаме редовна 
комуникација со Агенција за млади и спорт. Активно учествуваме  и 
присуствуваме на настаните организирани од страна на Влада на Р.С. 
Македонија. 
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Во текот на 2022 се очекува целосно остварување и формирање на 
Младинскиот совет, отварање младински културен центар и 
остварување на повеќе соработки со младинските организации. 

 

       СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ  
НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Борис Чурлинов 

 




