
Врз основа  на член 22, став (1), точка (13) и член 36 став (1) точка (15) од Законот  за 

локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 14, став (1), 

точка (41) од Статутот на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Опшптина Крива 

Паланка бр. 08/10, 08/14, 02/18, 03/19 и 08/21), а согласно Законот за младинско учество и 

младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и 

Стратегијата за млади на Општина Крива Паланка( ,,Службен гласник на Општина Крива 

Паланка"бр.09/19)  Советот на Општина Крива Паланка на ден 07.12. 2022 година донесе 

 

 

ПРОГРАМА  

ЗА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2023 ГОДИНА 

 

 

 Програмата за млади на општина Крива Паланка е направена според потребите на 

младите а истите произлегуваат од Стретегијата за млади на Општина Крива Паланка  бр. 09-

3053/21 од 27.09.2019 донесена од страна на Советот на Општина Крива Паланка. Областите кои 

се претставени како приоритети за решавање  се добиенипреку дистрибуција на прашалници и 

анализа на постоечки истражувања и документи кои се однесуваат на национално и општинско 

ниво, a се  донесува во согласност со одредбите од Законот за младинско учество и младински 

политики. 

 

 Со оваа програма се очекува регулирање на односите помежѓу младите и сите други 

чинители во општеството со посебен акцент  на локалната самоуправа и на Советот на 

oпштината како носители на политиките на локално ниво како и локалната заедница и бизнис 

секторот  кои треба да ја препознаат и унапредат положбата на младите мажи и жени, момчиња 

и девојчиња на локално ниво и во согласност со своите можности да одговорат на истите. 

 

Изразите употребени во оваа програма кои се родово определени  се однесуваат еднакво на лица 

од машки и женски пол. Одредени изрази употребени во оваа програма го имаат следното 

значење: 

млади се лица на возраст од 15 до 29 години 

младинска политика е збир на мерки и активности кои се превземаат за да се задоволат 

потребите на младите, со цел остварување на нивниот полн поптенцијал   

младинско учество претставува процес кој им овозможува на младите учество и заедничко 

носење на одлуки за политики и програми кои директно или индиректно го обликуваат животот 

на младите 

младинска работа претставува организиран и системски процес на едукација и поддршка на 

автентичниот развој на младите со цел остварување на нивниот целокупн личен, социјален и 

општествен потенцијал и нивно активно вклучување во животот на зедницата 

младински работници се квалификувани лица кои поседуваат компетенции за работа со млади 

луѓе спроведувајќи активности со кои се поддржува нивниот личен и социјален развој преку 

неформално учење. 

 

 Оваа програма има за цел да обезбеди 

- креирање и спроведување на политика на млади на сите нивоа преку повеќе секторски пристап, 

поаѓајќи од потребите и интересите на младите, вклучително и различните интереси  кои 

произлегуваат од родовата припадност 

- учество на младите во процесите на креирање на политики за млади, нивно информирање, 

промоција и заштита на нивните интереси како и поттикнување на волонтерство, младински 



активизам и младинска работа 

- поттикнување на личен, професионален и социјален развој на младите како и давање поддршка 

и помош на локалните млади 

 

 Главна задача на програмата  се обезбедување и формирање на 

 

Буџет за млади  

 Планирањето на буџетот  и одвојувањето на посебна ставка за млади има за цел 

имплементација на програмата и претставува појдовна позиција за развој на младинскиот 

активизам и учеството на младите во процесот на донесување на политики на локално ниво. При 

планирањето на општинскиот буџет потребно е однапред да се планира посебна ставка наменета 

за млади при што во целиот процес е неопходно вклучување на младите и младинските 

организации со цел меркте и активностите за планираната буџетска година да бидат 

препознаени како приоритет на младите. 

 Според Законот за младинско учество и младински политики општините од 

сопствениот буџет треба да издвојуваат минимум средства од 0,1% на годишно ниво. 

 Вкупната висина на средствата  предвидени за оваа ставка ќе изнесува 660,000.оо 

денариод вкупниот буџет на Општина Крива Паланка и истите ќе бидат наменети за 

спореведување на активностите во согласност со Стратегијата за млади на Општина Крива 

Паланка и Законот за младинско учество и политики. 

 

Градење на  капацитети 

 Општина Крива Паланка преку Локалниот младински совет како репрезентативно 

тело на младите на локално ниво како и на сите организации за млади или  организации кои се 

занимаваат со решавање на младински прашања ќе бидат подржани од страна на Општина 

Крива Паланка. Во оваа насока ќе овозможиме јакнење на капацитетите преку обуки, поддршка 

на младински иницијативи и идеи, кампови како и други активности преку кои младите ќе се 

стекнуваат со нови знаења и искуства  како и афирмација на локално, национално или 

меѓународно ниво. 

 За реализацијата на овој приоритет од програмата неопходно  е обезбедување на 

средства од страна на Општина за уредување, опремување и отварање на  

 

- младински центар кој  ќе биде во согласност со Законот за младинско учество и политики и 

истиот ќе служи како место каде ќе се организираат дебати, работилници и други активности за 

личниот, социјалниот и професионалниот живот на младите на локално ниво. 

Проценетата вредност за ставање во функиција на еден ваков центар изнесува околу 3.000.000 

денари, а финансиите ќе бидат обезбедени од странски или домашни донатори. 

 

Информирање, заштита, поддршка и помош на локалните млади и млади таленти 

 

 Еден од приоритетните проблеми детектирани во стратегијата за млади е 

младинската (не)информираност. За таа цел потребно е изнаоѓање на функционални методи за 

комуникација и методи на информирање на младите. Активностите кои се планираат како и 

настаните и новините треба да се достапни за младите. Општината на својата web – страна ќе 

постави посебно - видливо поле во кое ќе се внесуваат и ажурираат информациите и 

активностите поврзани со млади.  

 Општина Крива Паланка ќе ги помага и поддржува локалните млади кои рекреативно 

се занимаваат со спорт со давање на термини за безплатно користиње на услугите на спортските 

објекти  - спортската сала Бранители и тенискиот терен по претходно поднесено барање и 



утврден правилник. 

 Според донесен правилник во кој ќе бидат утврдени условите и критериумите за 

аплицирање за 2023 Општина Крива Паланка ќе додели:  

- финансиска помош за купени дигитални уреди за  студенти и студентки 

- финансиска помош за  купени дигитални уреди за млади невработени лица до 29 години од 

двата пола подеднакво, а се жители на општина Крива Паланка 

- финасниска помош за купување на велосипиеди за девојчиња и момчиња 

 Висината на средствата,правилникот и критериумите за аплицирање ќе бидат 

дополнително утвредни и објавени. 

 

 Општина Крива Паланка е дел од проектите за млади ,,Младински активизам за 

позелени општини’’ поддржан од Европската Унија и ReLOaD2 преку програмата на УНДП со 

кои се очекува зајакнување на капацитетите граѓанското општество и младите. 

 

 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 

 

 Активностите предвидени со оваа програма ќе се финансираат од различни ставки во 

Буџетот на општината и ќе се реализираат согласно можностите на Општина Кривца Паланка и 

во рамки на тековните годишни програми на општината. 

 По потреба оваа програма ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се 

во согласност со целите на Програмата и Законот за младинско учество и младински политики. 

 

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ  

 

 Освен со финансиски средства Општина Крива Паланка активностите на младите ќе 

ги помага со: 

- обезбедување стручна, техничка и други видови помош; 

- учество на промотивни и протоколарни средби; 

- покровителство; 

- организирање на дебати, кампањи, форуми, трибини и сл. на теми што се од  интерес на 

младите. 

 За реализација на Програмата  ќе бидат ставени на располагање сите човечки и 

технички ресурси со кои располага Општината. Во исто време активно ќе работи на 

унапредување на соработката на сите младински организации и младински тела на локално ниво  

како и обезбедување на позначаен институционален фокус и финансиска поддршка за млади и 

од националните власти. 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

 Оваа програма влегува на сила осмиот ден од денот на донесувањето, истата ќе биде 

објавена во Службен гласник на Општина Крива Паланка, а ќе биде применета од 01.01.2023 

 

 

 

 

Бр. 09-4665/33                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

07.12.2022                                                                                   Претседател 

Крива Паланка                                                              Изабела Павловска



АКЦИСКИ ПЛАН  
Оперативна,  родово  сензитивмна  буџетска  програма за  млади  за 2023 година  

на Општина Крива Паланка  

 

Буџетска 

програма 

и конто  

1 ЦЕЛ: - креирање и спроведување на политика на млади на сите нивоа преку повеќе секторски пристап, поаѓајќи од 

потребите и интересите на младите 

 

 

 

 

 

Задача /Проект  Активности Временски 

период 

Резултати /Индикатори Носител на 

активноста 

Буџет мкд 

 
 
 
 
 
 
 
 
- партиципација на 

младите во процесот на 

носење на одлуки 

 

- посебен буџет наменет за 

млади 

- присуство на претставник на 

ЛМС на седници на Совет на 

Општина Крива Паланка  

- учествона младите во 

работилници 

 

- учествона млади во буџетски 

форуми  

 

 

-  младински иницијативи   

 

 

 

 

јануари-

декември 

- еднаков пристап на 

младите од двата пола до 

буџетските средства 

 

- подигање на свеста кај 

младите за нивната улога 

при носењето на одлуките 

на локално ниво.90% од 

младите ја знаат улогата 

на ЛМС 

 

- 50% девојчиња и 50% 

момчиња од ЛМС 

присуствувале на 12 

седници на Совет на 

општина 

 

- учество на 20% млади  

во буџетски форуми 

подеднакво момчиња и 

девојчиња 

 

- усогласени активностите 

со Стратегијата за млади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општина 

Крива 

Паланка 

 

 

 

 

 

 

 

/ 



на Општина Крива 

Паланка 

- усогласени активности 

те со Националната 

стратегија за млади 

- активно учество на 

младите при носење на 

одлуки 

- поднесени 4 иницијативи 

од страна на млади 

 

 2 ЦЕЛ: - учество на младите во процесите на креирање на политики за млади, нивно информирање, промоција, заштита 

на нивните интереси како и поттикнување на волонтерство, младински активизам и младинска работа 

Задача /Проект - Активности Временски 

период 

Резултати  

 

Носител на 

активноста 

 

 

Буџет мкд 

 

 

 

 

 

 

 

- аплицирање на проект за 

опремување на младински 

центар 

- опремување на младински 

центар 

 

 

 

 

септември 

- добиени средства за 

обезбедување насигурен 

простор за 50% девојчиња 

и 50% момчиња за личен, 

професионален и 

социјален развој на млади 

од двата пола 

 

-  функционален простор 

за органзирање  на дебати 

(15), работиници (30) 

 

Општина 

Крива 

Паланка / 

АМС/ 

здруженија 

и 

организации 

 

 

 

средства 

обезбедени 

од донатор  

 

 



 

Градење на капацитети 

и младинско 

информирање 

земајќи ги во предвид 

основните потреби на 

момчињата и девојчињата 

во просторот (пр. 

соодветни тоалети, 

средства за хигиена, 

пристап до вода, пристап 

за млади лица со 

попреченост и сл.) 

 

 - обуки, поддршка на 

младински иницијативи и идеи, 

кампови 

- означено поле на web 

страната на општина за 

објавување на планирани 

настани и активности поврзани 

со млади 

- активности на Локалниот 

младински совет 

 

 

 

 

 

 

 

јануари 

- зголемување за 30%на 

издадени соопштенија и 

објави повразни со млади 

 

-  промоција и 

информирање на младите 

за редовните средби и 

состаноци на ЛМС 

 

- транспарентност на 

Општина со објавување 

насите активностите кои 

ги спроведуваат 

локалните момчиња и 

девојчиња 

 

- објавени минимум 5 

објави квартално за 

активности повразни со 

млади 

 

- целосно ажурирани 

податоци во врска со 

млади  

-промоција на можностите 

 

 

 

 

 

 

Општина 

Крива 

Паланка 

 

 

 

 

110.000мкд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и подобрена едукацијата 

на младите и 

институциите за 

младинска мобилност 

- реализирани над 70% од 

активности предвидени во 

програмата на ЛМС 

- број на девојчиња и 

момчиња кои ќе 

присуствуваат на обуки и 

кампови за  млади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ЦЕЛ: - поттикнување на личен, професионален и социјален развој на младите како и давање поддршка и помош на 

локалните млади 

 Задача /Проект Активности Временски 

период 

Резултати / индикатори Носител на 

активноста 

Буџет мкд 

  

 

 

 

Воведување на 

стимулативни 

мерки за младите 

 

- финансиска помош  за купени 

дигитални уреди за  студенти и 

студентки 

 

- финасиска помош при 

купување на дигитални уреди 

за млади невработени лица до 

29 години од двата пола 

 

- финасиска помош при 

купување на велосипеди за 

 

 

 

 

 

 

јануари- 

декември 

-зголемен процентотза 

30% на  мотивирани 

студенти и студентки да 

ги исполнат критериумте 

за добивање на 

финансиска помош и 

услуги од Општината 

- финансиска помош за 

сите групи на млади 

- зголемен процентот за 

користење на еколошките 

превозни средства за 30% 

 

 

 

Општина 

Крива 

Паланка/ 

локални 

институции 

 

 

 

 

550.000мкд 



девојчиња и момчиња 

- користиње без надоместок на 

услугите на спортските објекти  

подеднакво и за момчињата и 

девојчињата  

кај младите 

- број на доделена 

финасиска помош за 

купени дигитални уреди 

за млади невработени 

лица разделени по пол 

- број на субвенционирани 

дигитални уреди за 

студенти и студентки 

- број на искористени 

бесплатни термини во 

спортските објекти за 

2023  

 Вкупно 660.000мкд 

 

 

 

 

 

 

 

 


