
Врз  основа на член 17 од  Законот  за  младинско  учество  и  младински  политики  („Службен
весник  на Република  Северна  Македонија“  бр.10/2020)  и  член 38-г  став  (6)  од  Статутот  на
Општина Крива Паланка („Службен Гласник на Општина Крива Паланка” бр. 08/2010, 8/2014,
2/2018,  3/2019  и  8/2021),  Локалното  собрание  на  млади  на  Општина  Крива  Паланка  на
седницата одржана на ден 21.03.2022 година го донесе следниот: 

ДЕЛОВНИК 

ЗА РАБОТА НА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Деловник поблиску се уредуваат определени прашања поврзани со формите на
организирање  и  здружување  и  правото  на  членство  во  Локалното  собрание  на  млади  на
Општина  Крива  Паланка  (во  понатамошниот  текст:  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка);
постапката на конституирање на ЛСМ на Општина Крива Паланка; организацијата и начинот на
работа и одлучување на ЛСМ на Општина Крива Паланка; правата и должностите на членовите
на ЛСМ на Општина Крива Паланка; изборот, правата и должностите на претседавачот на ЛСМ
на Општина Крива Паланка; надлежностите на ЛСМ на Општина Крива Паланка; постапката за
избор  на  членови  на  Советот  на  млади;  постапката  за  разрешување  на  член  на  ЛСМ  на
Општина  Крива  Паланка;  измените  на  Деловникот;  како  и  други  прашања  од  значење  за
работата на ЛСМ на Општина Крива Паланка.

II.  ФОРМИ  НА  ОРГАНИЗИРАЊЕ  И  ЗДРУЖУВАЊЕ  ЗА  ЧЛЕНСТВО  ВО  ЛОКАЛНОТО
СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 2

Во  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка  можат  да  членуваат  младински  организации,
организации  за  млади,  политички  подмладоци,  ученички  и  студенски  организации  и  други
облици на здружување.

Право  на  членство  во  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка  имаат  оние  форми  на
организирање и здружување кои не мора да бидат регистрирани во Општината, но мора да
имаат активности на територијата на Општината.

Формите  на  организирање  и  здружување  кои  членуваат  во  ЛСМ  на  Општина  Крива
Паланка номинираат делегат и заменик –делегат, кои треба да бидат жители на Општината и
треба да бидат на возраст од 15 до 29 години.

На ЛСМ на Општина Крива Паланка присуствува и претставник од редот на општинската
администрација  на  Општина  Крива  Паланка  кој  согласно  Законот  за  младинско  учество  и
младински политики е назначен како службеник за млади.

На седниците на ЛСМ на Општина Крива Паланка може да присуствуваат и други лица и
медиуми по претходно одобрено барање или покана од страна на претседавачот на ЛСМ на
Општина Крива Паланка  или службеникот за млади во Општина Крива Паланка.



III.  КОНСТИТУИРАЊЕ  НА  ЛОКАЛНОТО  СОБРАНИЕ  НА  МЛАДИ  НА  ОПШТИНА  КРИВА
ПАЛАНКА

Член 3

За конституирање на ЛСМ на Општина Крива Паланка се свикува Иницијативен одбор
составен од три члена кој се формира со решение на Претседателот на Советот на Општина
Крива Паланка.

Иницијативниот одбор се формира за одржување на конститутивното Локално собрание
на млади кој по успешното свикување истиот се распушта односно мандатот престанува.

Конституирањето  на  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка  се  врши  на  конститутивната
седница на која иницира и заседава Иницијативниот одбор заедно со одговорното лице на
Општина  Крива  Паланка.  Со  конститутивното  собрание  заседава  најстариот  член  на
Иницијативниот одбор кој доаѓа од редот на младинските организации.

Иницијативниот одбор преку Општина Крива Паланка објавува јавен повик за членство во
Локалното  собрание  на  млади.  Повикот  се  објавува  на  веб-страницата  на  Општина  Крива
Паланка. Јавниот повик трае 7 дена сметано од денот на објавувањето.

 Член 4

Конститутивната седница започнува со утврдување на дневниот ред за работа.

Од членовите  на Локалното  собрание на млади се избира  и изгласува  тричлена
комисија која ќе биде надлежна за следење на целокупниот процес за избор на членови на
Советот на млади на Општината.

Со изборот на Претседавач на ЛСМ на Општина Крива Паланка кој се спроведува по пат
на тајно гласање завршува постапката за конституирање на ЛСМ на Општина Крива Паланка и
истото може да работи во полн капацитет.

IV.  ПРЕТСЕДАВАЧ  НА  ЛОКАЛНОТО  СОБРАНИЕ  НА  МЛАДИ  НА  ОПШТИНА  КРИВА
ПАЛАНКА

Член 5

Секој член на ЛСМ на Општина Крива Паланка  може да биде кандидиран за претседавач
или  доколку  е  предложен  и  подржан  од  најмалку  три  членови  на  ЛСМ на  Општина Крива
Паланка.

За избран претседавач на ЛСМ на Општина Крива Паланка се смета оној кандидат кој
освоил мнозинство гласови од присутни делегати на Локалното собрание на млади.

Мандатот на претседавачот како и на другите членови на Локалното собрание на млади
трае две години со право на уште еден избор.

Член 6

Претседавачот  на  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка   како  главен  претставник  ги  има



следните надлежности:

• го претставува и застапува ЛСМ на Општина Крива Паланка;

• ги закажува и води седниците на ЛСМ на Општина Крива Паланка; 

• го претставува ЛСМ пред Советот на млади на Општина Крива Паланка;

• потпишува акти донесени од страна на  ЛСМ на Општина Крива Паланка;

• врши други работи согласно Статутот на Општина Крива Паланка и овој Деловник;

V.  ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 7

Право  и  должност  на  членовите  на  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка  е  да
присуствуваат на седниците на ЛСМ на Општина Крива Паланка и да учествуваат во работата
и одлучувањето.

За работата на седницата на ЛСМ на Општина Крива Паланка се води записник од страна
на одредено лице – записничар, избрано од членовите на Локалното собрание на млади. 

Записникот  ги  содржи  основните  податоци  за  работата  на  седницата,  имињата  на
присутните,  предлозите,  ставовите  на  работните  тела,  резултатите  од  секое  гласање  и
заклучоците  што  се  усвоени  во  врска  со  прашањата  од  дневниот  ред.  Записниците  од
претходната седница се усвојуваат на наредната седница.

За присуство на делегатите и заменик-делегатите на седниците се води евидентен лист
што е отворен во текот на одржување на седницата.  Пред утврдување на дневниот ред се
усвојува записникот од претходната седница на Собранието. 

Делегатот и заменик-делегатот кој е спречен да присуствува на седницата е должен за
тоа да го извести претседавачот до почетокот на седницата на Локалното собрание на млади.

Член 8

Мандатот  на  делегатите  и  заменик-делегатите  во  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка
престанува на следните начини:

• со поднесување на изјава на член на Локалното собрание на млади во која се наведени
причините поради кои ја поднесува изјавата;

• доколку членот на Локалното собрание на млади неоправдано отсуствува трипати од
седниците се разрешува поради неактивност;

• по надминување на возрасната граница според Статутот на Општина Крива Паланка и
Законот за младинско учество и младински политики;

• во други случаи утврдени со Статутот и Законот; 

Во случај на престанок на мандатот на членот на ЛСМ на Општина Крива Паланка, формата
на младинско здружување на која истиот е член има право да поднесе нов предлог кој ќе биде
верификуван  на  следната  седница  на  Локалното  собрание  на  млади  на  Општина  Крива



Паланка.

 VI.  НАДЛЕЖНОСТИ  НА  ЛОКАЛНОТО  СОБРАНИЕ  НА  МЛАДИ  НА  ОПШТИНА  КРИВА
ПАЛАНКА

Член 9

На  првата  седница  на  ЛСМ  на  Општина  Крива  Паланка  која  ја  свикува  и  води
претседавачот се донесува Одлука за распишување јавен повик за формирање Совет на млади
на  Општина  Крива  Паланка  во  согласнот  со  Законот  за  младинско  учество  и  младински
политики и Статутот на Општина Крива Паланка. 

Јавниот повик се објавува на веб-страната на Општина Крива Паланка и трае 15 дена од
денот на неговото објавување. 

На  Јавниот  повик  право  на  учество  имаат  претставници  на  младински  организации,
организации  на  млади,  ученички  и  студентски  организации  и  други  облици  на  младинско
здружување кои се активни на територијата на Општина Крива Паланка.

Член 10

Доставените  пријави на кандидатите  за  членови на Советот  на млади со целокупната
документација служеникот за млади ја доставува до претседавачот и членовите на ЛСМ на
Општина Крива Паланка.

На седницата за избор на членови на Советот на млади се покануваат делегатите на ЛСМ
на Општина Крива Паланка и кандидатите кои се пријавиле за членови на Советот на млади
кои ги исполнуваат условите и критериумите согласно објавениот јавен повик.

Член 11

Секој кандидат за член на Советот на млади на Општина Крива Паланка има право на
куса презентација на својата програма пред членовите на ЛСМ на Општина Крива Паланка на
седницата за избор на членови на Советот на млади.

По завршување на  презентацијата  на кандидатите  следи  постапка  на гласање кое  се
одвива  по  пат  на  непосреди  избори  со  тајно  гласање  на  кои  избори  право  на  глас  имаат
делегатите на Локалното собрание на млади.

Советот на млади има 5 членови.

Секој делегат на Локалното собрание на млади гласа за вкупно 5 кандидати за членови на
советот, водејќи сметка за балансираната застапеност на двата пола.

 За избрани членови на Советот на млади се сметаат оние кандидати кои освоиле најмногу
гласови од страна на присутните делегати.

По завршување на постапката  за  избор  на членови на Советот  на млади,  Комисијата
надлежна за следење на целокупниот процес изготвува извештај со листа на избрани членови
врз  основа  на  кој  Локалното  собрание  на  млади  донесува  одлука  за  избор  на  членови  на
Советот  на  Млади  и  истата  се  доставува  до  Советот  на  Општина  Крива  Паланка  за
верификација на нивните мандати.

VII.  ОДЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА



Член 12

Собранието ќе работи и полноважно ќе одлучува доколку присуствуваат 50% плус еден од
вкупниот број на членови на Собранието.

Одлуките се донесуваат со мнозинство од гласовите на присутните делегати или заменик-
делегати на Локалното собрание на млади на Општина Крива Паланка.

За сите одлуки на седницата се гласа јавно освен за изборот на претседавач на ЛСМ на
Општина Крива Паланка и за избор на членови на Советот на млади за кои се гласа тајно.

 Локалното собрание на млади може да одлучи гласањето да биде тајно по предлог на
претседавачот  или  на  еден  член  на  Локалното  собрание  на  млади  чиј  предлог  ќе  биде
изгласано од Собранието.

Член 13

Членовите на Локалното собрание на млади гласаат на тој начин што се изјаснуваат “за”
или “против” предлогот или се воздржуваат од гласањето.

Јавното гласање се врши со користење на соодветен електронски ситем, со кревање на
рака или со поименично усно изјаснување.

Гласањето  со  употреба  на  соодветен  електронски  систем,  се  врши  на  начин  кој
овозможува секој од членовите на Локалното собрание на млади да гласа и да се евидентира
секој даден глас “за“, “против“ или “воздржан“, и да се утврди збирот на гласовите, односно
резултатот од гласањето.

Гласањето  со кревање  на рака  се  врши на тој  начин  што  претседавачот  ги  повикува
членовите на Локалното собрание на млади најнапред да се изјаснат кои се “за” предлогот,
потоа  да  се  изјаснат  кои  се  “против”  предлогот  и  на  крајот  да  се  изјаснат  тие  што  се
воздржуваат од гласањето.

Поименично гласање се врши кога  претседавачот смета дека е  потребно точно да се
утврди резултатот од гласањето.

Член 14

Тајно  гласање  се  врши со  гласачки  ливчиња.  Со  тајното  гласање  раководи  тричлена
комисија  што  ја  избира  Локалното  собрание  на млади по  предлог  на членот  на Локалното
собрание на млади што предложил гласањето да биде тајно.

Секој член на Локалното собрание на млади добива по едно гласачко ливче. Откако ќе се
утврди дека сите членови добиле по едно гласачко ливче, претседателот на комисијата ќе ги
даде потребните објаснувања за начинот на гласањето.

Членот  на  Локалното  собрание  на  млади  лично  го  спушта  гласачкото  ливче  во
поставената гласачка кутија, превиткано на начин кој обезбедува тајност на дадениот глас.

По завршување на гласањето и пребројувањето на гласачките ливчиња, претседателот на
комисијата ќе го објави резултатот од гласањето на истата седница на Локалното собрание на
млади и ќе соопшти колку вкупно членови гласале, колку биле “за“, “против„ или “воздржани“ и
колку има неважечки гласачки ливчиња.



VIII. ОДЛОЖУВАЊЕ И ПРЕКИН НА СЕДНИЦА

Член 15

Поради  немање  кворум  односно  неприсуство  на  доволен  број  членови  закажаната
седница на Собранието се одложува.

Седницата  ја  одложува  претседавачот  кој  на  присутните  им го  соопштува  датумот  на
одржување на новата седница, а на отсутните членови им доставува покани по електронски
пат.

Член 16

Седницата на ЛСМ на Општина Крива Паланка се прекинува кога:

• во текот на одржување на седницата бројот на присутните членови ќе се намали под
пропишаниот број за одржување на седница;

• седницата поради обемноста на дневниот ред не може да заврши истиот ден;

• ќе  дојде  до  потешко  нарушување  на  редот  на  седницата,  а  претседавачот  не  е  во
состојба да воспостави ред;

• во други случаи.

•

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Постапка за измена и дополнување на овој Деловник може да отпочне секој член на ЛСМ
на Општина Крива Паланка  или службеникот за млади назначен од Општина Крива Паланка.

Член 18

Овој Деловник влегува во сила од моментот на неговото донесување од страна на ЛСМ на
Општина Крива Паланка . 

                                                                                              Општина Крива Паланка
                                                                                               Локално собрание на млади,
                                                                                                               Претседавач,
                                                                                                           

                                                                                               


