
Врз основа на членот 17 од Законот за младинско учество и младински политики 

(“Службен весник на Република Северна Македонија“ број 10/2020), Општина 

Центар Жупа на ден 19.12.2022 година објавува: 

  

ЈАВЕН ПОВИК 

За формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание на млади на 

Општина Центар Жупа за избор на членови на 

Локален младински совет на Општина Центар Жупа 
 

1. Општи информации  

 За остварување на јавните потреби и јавниот интерес на младите луѓе на 

територијата на општина Центар Жупа, согласно Законот за младинско учество и 

младински политики објавен во Служен весник на РСМ бр. 10 од 16.01.2020 година, се 

наметнува потреба од формирање на Локален младински совет и конституирање на 

Локално младинско собрание. 

Општина Центар Жупа  објавува Јавен повик за номинирање членови на Иницијативен 

одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на Локално собрание за млади на 

Општина Центар Жупа за избор на членови на Локалниот младински совет на Општината. 

 

Согласно законската регулатива, Општина Центар Жупа како единица на локалната 

самоуправа, води активна политика на обезбедување услови и превземање системски 

активности за поддршка на младите и следење на нивните потреби. 

Општина Центар Жупа со статут предвидува формирање на локален младински совет. 

 

Претставниците на Локалниот младински совет како советодавно и претставничко тело за 

младински прашања и политики ќе имаат право да: 

 

– предлагаат точки на дневен ред на Советот на Општина Центар Жупа, 

-иницираат, учествуваат и даваат повратни информации за процесот на локална младинска 

стратегија и други политики, 

– доставуваат информации до Општина Центар Жупа  за прашања кои се однесуваат на 

младите и 

– вршат други советодавни и застапувачки работи во согласност со законот за младинско 

учество и младински политики. 

 



Членовите на Иницијативниот одбор ќе бидат континуирано вклучени во активностите за 

формирањето на Локалниот младински совет на Општина Центар Жупа, сѐ до 

формирањето на Локалното собрание за млади. Иницијативниот одбор  има  улогата да го 

формираат Локалното собрание за млади. Функцијата на Иницијативниот одбор  

завршува со свикување на првото Локално собрание на млади.  

 

 

 

2. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК 

Критериуми кои треба да ги исполнуваат младите лица кои имаат желба и интерес да се 

вклучат во иницијативниот одбор: 

 

 

 Да се жители на општина Центар Жупа 

 Да бидат на возраст од 15-29 години; 

 Да се креативни и способни за тимска работа  

  На Јавниот повик право на учество имаат  и претставници на: младински организации, 

организации на млади, ученички  организации и други облици на младинско здружување 

кои се активни на територијата на општина Центар Жупа. 

 

3. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 

Аплицирањето по однос на јавниот повик се врши електронски на следната емаил 

адреса: merkezjupa@hotmail.com  

Оние кои ги усполнуваат условите а аплицираат како индивидуални лица , за аплицирање 

треба да достават:  

-Кратка биографија 

 

Организациите заинтересирани да аплицираат  задолжително треба да ги достават 

следните документи: 

 Кратка биографија cv ( во која задолжително ќе бидат наведени активностите 

во областа работа со млади и младински организации )  

 Писмо со номинација за член во Иницијативен одбор и контакт-информации, 

 кратка биографија 

mailto:merkezjupa@hotmail.com


 

 

Нема да бидат разгледувани пријавите доставени по истекот на рокот на Јавниот повик. 

Материјалите доставени со пријавите на Јавниот повик не се враќаат. 

Јавниот повик трае 5 дена од денот на објавувањето. 

  

4. Дополнителни информации  

Дополнителни инфромации во врска со Јавниот повик можат да се добијат преку 

Службенок за млади во Општина Центар Жупа Сенада Ракиповска  тел.046/840-269 или на 

емаил. rakipovskas@gmail.com  
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