
Gençlik katılımı ve Gençlik Poletikaları Kanunu’nun ( No: 10/2020 “Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti’nin  Resmi Gazetesi” ) 17. Maddesi uyarınca Merkez Jupa Belediyesi 

12.04.2021 tarihinde şu açıklamayı yapmaktadır:  

KAMU ÇAĞRISI  

Merkez Jupa Belediyesi Yerel Gençlik Meclisinin üye seçimine yönelik Merkez Jupa 

Belediyesi Yerel Gençlik Meclisi bir girişim kurulu oluşturulması  

1.Genel Bilgi  

Merkez Jupa Belediyesi’ndeki gençlerin kamu ihtiyaçlarının ve kamu yararının 

gerçekleştirilmesi için no: 10  K.M.C’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Gençlik Katılımı  

ve Gençlik Poletikaları Kanunu uyarınca 16.01.2020 tarihinde Yerel Gençlik Meclisi 

oluşturulması ihtiyacı vardır:  

Merkez Jupa Belediyesi, Belediye Yerel Gençlik Meclisi üyelerinin seçimi için Merkez Jupa 

Belediyesi Yerel Gençlik Meclisi oluşturma sürecine katılacak Girişim Kurulu üyelerinin 

aday gösterilmesi için bir Genel Çağrı duyurdu.  

Mevzuata göre , Merkez Jupa Belediyesi Yerel Yönetim Birimi olarak gençleri desteklemek 

ve ihtiyaçlarını izlemek için koşullar sağlamak ve sistematik faaliyetler  üstlenmeye yönelik 

aktif bir poletika izlemektedir.  

Merkez Jupa Belediyesi tüzüğü ile Yerel Gençlik Meclisi kurulmasını öngörüyor.  

Gençlik sorunları ve poletikaları için bir danışma ve temsil kuruluşu olarak Yerel Gençlik 

Meclisi temsilcileri şu haklara sahip olacaklar:  

Merkez Jupa Belediye Meclisinin gündemine maddeler önermek,  

-Yerel Gençlik stratejisi sürecini ve diğer poletikaları başlatmak, bunlara katılmak ve geri 

bildirim sağlamak ,  

-Merkez Jupa Belediyesi’ne  gençlikle ilgili konularda bilgi sunmak ; 

-Gençlik Katılımı ve Gençlik Poletikaları Yasasıjna uygun olarak diğer danışmanlık ve 

savunuculuk faaliyetlerini gerçekleştirmek ;  

-Girişim Kurulu üyeleri, Yerel Gençlik Meclisi kurulana kadar, Merkez Jupa Belediyesi, 

Yerel Gençlik Meclisi’nin kurulmasına yönelik faaliyetlere sürekli olarak katılacaklar.  

2.KAMU GÖRÜŞMESİNE KATILMA  HAKKI :  

Girişim kuruluna katılma arzusu ve ilgisi olan gençlerin karşılaması gereken kriterler;  

-Merkez Jupa Belediyesi’nde ikamet edilmesi ; 

-15-29 yaş arası olmalı;  

-Yaratıcı ve ekip çalışmasına yatkın olmak;  



Temsilciler : Merkez Jupa Belediyesi’ndeki faaliyet gösteren gençlik örgütleri, öğrenci 

örgütleri ve diğer gençlik derneği de Genel Çağrıya katılma hakkına sahiptir.  

3.BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN SON TARİHİ :  

Genel görüşme ile ilgili başvuru aşağıdaki e-posta  merkezjupa@hotmail.com  adresinden 

elektronik olarak yapılır.  

Gereksinimleri karşılayan ve şahıs olarak başvuruların başvurmak için aşağıdaki belgeleri 

getirmeleri gerekmektedir:  

-Ön yazı  

-Kısa özgeçmiş  

Başvurmakla ilgilenen kuruluşlar aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:  

-Kısa özgeçmiş  ( zorunlu olarak gençlik ve gençlik kuruluşları ile çalışma alanındaki 

faaliyetleri listeleyecektir).  

-Girişim Kurulu üyeliğine aday olan yazı ve iletişim bilgileri , 

-Aday üyeden kısa bir motivasyon mektubu ve kısa bir biyografi;  

Çağrı süresi dolduktan sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Çağrı için başvurularla birlikte gönderilen materyaller iade edilmez.  

Genel görüşme, ilan tarihinden itibaren 5 gün sürer.  

4.Ek bilgiler :  

Genel çağrı ile ilgili  046/840-269  numaralı telefonundan yada  merkezjupa@hotmail.com 

adresinden ek bilgi  alınabilir.  
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