
 

 

 Врз основа на член 18 став (1) и став (2) од Закон за младинско учество и младински 
политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и член 38-г од 
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 
08/2010, 8/2014, 2/2018, 3/2019 и 08/2021), Локалното собрание на млади на Општина Крива 
Паланка распишува 

 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА 
 

 

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
    Се покренува постапка за избор на членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка. 

      Советот на млади на Општина Крива Паланка е тело кое има советодавна и застапувачка улога 
во Општина Крива Паланка, основано заради активно учество на младите  во јавниот живот на 
општината, со цел подобрување на положбата на младите на локално ниво и решавање на прашања 
од интерес на младите во Општина Крива Паланка. 

      Советот на млади на Општина Крива Паланка брои 5 членови. 

      Советот на млади од своите редови избира претседател/ка и заменик-претседател/ка. 

     Членовите на Советот на млади на Општина Крива Паланка се бираат со мандат од две години. 

     

2. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК 

 На Јавниот повик право на учество имаат претставници на: граѓански организации и 
младински здруженија, училишни заедници совети, студентски совети и други форми на 
младински организации кои се активни на територијата на Општина Крива Паланка. 

 Критериуми кои треба да ги исполнуваат младите лица кои имаат желба и интерес да 
се вклучат во Советот на млади: 

• Да се жители на Општина Крива Паланка; 
• Да бидат на возраст од 15-29 години; 
• Да се креативни и поседуваат искуство во областа: работа со млади 

и младински организации. 

 

3. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 

 Аплицирањето по однос на јавниот повик се врши електронски на следната емаил 
адреса: opkp@krivapalanka.gov.mk или во печатена форма во архивата на Општина Крива 
Паланка (ул.„Св.Јоаким Осоговски“ бр.175) со ознака Апликација за членство во Советот на 
млади на Општина Крива Паланка. 

 Апликантите задолжително треба да ги достават следните документи: 

 

• Мотивационо писмо; 

• Кратка биографија CV (во која задолжително ќе бидат наведени 
активностите во областа: работа со млади и младински 
организации); 

• Кратка програма и визија за сопствено учество во Советот на 
малади; 
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• Писмен предлог за номинација на член поднесен од младинска 
организација; 

• Портфолио за работа на организацијата/групата/здружението. 

 

 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 15 дена од денот на објавувањето. 

 

 Поднесените апликации ќе ги разгледа Локалното собрание на млади. Предложените 
кандидати за кои младинските организации поднеле уредни пријави ќе бидат поканети на куса 
презентација на своите програми пред членовите на Локално собрание за млади, по што 
следува постапката на тајно гласање. 

 Резултатите од Јавниот повик ќе бидат објавени на веб страната на Општина Крива 
Паланка (www.krivapalanka.gov.mk). 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

 Дополнителни информации во врска со Јавниот повик може да се добијат на 
тел.031/375-035 

 

                

          Локално собрани на млади 

                       Претседавач, 

          Ангела Тасевска 
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