
Врз  основа  на  член  38-ѓ  став  (5) од  Статутот  на  Општина  Крива  Паланка  („Службен
Гласник на Општина Крива Паланка” бр. 08/2010, 8/2014, 2/2018, 3/2019 и 8/2021) и Одлуката за
избор на членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка од 28.04.2022 година, а во
врска со член 18 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.10/2020), Советот на млади на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 13.06.2022 година го донесе следниот: 

ДЕЛОВНИК 

ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со  овој  Деловник  се  уредува  припремањето,  начинот  на  работа  и  одлучувањето  на
Советот на млади на Општина Крива Паланка.

Работата  на  Советот  на  млади  на  Општина Крива  Паланка  е  јавна,  освен  во  случаи
определени со закон, Статутот на Општина Крива Паланка и со овој деловник.

Член 2

Деловникот за работа е задолжителен за сите членови на Советот на млади на Општина
Крива Паланка како и за сите други лица кои учествуваат во работата на Советот на млади на
Општина Крива Паланка.

II. НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 3

Првата  седница на Советот  на млади ја  отвора  и води најстариот  член од избраните
членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка.

Советот  на  млади  на  Општина Крива  Паланка  на  првата  седница  од  своите  членови
избира претседател и заменик претседател на Советот на млади на Општина Крива Паланка.

Член 4

Советот на  млади на Општина Крива Паланка одржува редовни седници по потреба, но
најмалку еднаш во два месеци.

По  исклучок  заради  итноста  за  постапување  по  одделни  прашања  и  активности
претседателот на Советот на млади може да определи седницата да се одржи во пократок рок.

Седниците ги свикува и со нив заседава претседателот на Советот на млади на Општина
Крива Паланка.

Во отсуство на претседателот, со седницата раководи заменик претседателот на Советот
на млади на Општина Крива Паланка.



Претседателот на Советот на млади е должен да свика вонредна седница на предлог на
најмалку 1/3 од членовите на Советот на млади на Општина Крива Паланка. 

Член 5

Седниците се свикуваат со покана и предлог дневен ред и работен материјал, кои треба
да се пратат однапред и навремено до секој член на Советот на млади и до надлежното лице
од Општина Крива Паланка.

Дневниот ред за седницата го предлага претседателот, а го утврдува Советот на млади
на самата седница.

Секој член на Советот на млади може да предложи измени и дополнувања на дневниот
ред.

Член 6

За текот на работата на Советот на млади на Општина Крива Паланка се води записник
од страна на одредено лице – записничар, избрано од членовите на Советот на млади. 

Записникот  ги  содржи  основните  податоци  за  работата  на  седницата,  а  посебно
заклучоците,  одлуките  и  решенијата  донесени  на  седницата  по  повод  разгледувањето  на
прашањата од дневниот ред.

Записникот  се  доставува  до  членовите  на Советот  на млади со покана за  наредната
седница. 

 Записниците  од  претходната  седница  се  усвојуваат  на  наредната  седница.  При
усвојувањето на Записникот, секој член на Советот на млади има право да стави забелешки на
Записникот. За забелешките кои ќе се усвојуваат се прави исправка на Записникот.

За присуство на членовите на Советот на млади на седниците се води евидентен лист
што е отворен во текот на одржување на седницата.

III. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

Член 7

Претседателот на Советот на млади на Општина Крива Паланка:

• ги  потпишува  актите  кои  ги  донесува  Советот  на  млади  и  се  грижи  за  нивно
спроведување;

• ја обезбедува и ја насочува работата и дејствувањето на Советот на млади согласно
Статутот на Општина Крива Паланка и овој деловник;

• презема мерки за спроведување на заклучоците на Советот на млади;

• се грижи за извршување на Програмата и плановите за работа на Советот на млади;

• одлучува за одржување состаноци, советувања во врска со разгледување прашања во
надлежност на Советот на млади.



IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА

Член 8

Членовите на Советот на млади на Општина Крива Паланка имаат право и должност да:

• присуствуваат на седниците на Советот на млади;

• предлагаат  одредени  прашања  кои  се  во  надлежност  на  работата  на  Советот  на
млади;

• учествуваат во одлучувањето и да даваат иницијативни за работа на Советот;

• бидат во тек и да учествуваат во подготовка на материјалите што ги донесува Советот
на млади;

• учествуваат во работата на комисиите.

Член 9

Членот на Советот  на млади на Општина Крива Паланка кој  од оправдани причини е
спречен да присуствува на седницата, е должен благовремено да го извести претседателот.

Ако  некој  член  подолго  време  е  спречен  да  присуствува  на  седници  должен  е  да  го
извести  претседателот  и  за  тоа  да  побара  посебно  одобрение,  за  кое  Советот  на  млади
посебно ќе  одлучува  во согласност  со Статутот  на Општина Крива  Паланка и  Одлуката за
основање на Советот на млади. 

Член 10

Членот на Советот на млади на Општина Крива Паланка е одговорен за застапување и
спроведување на ставовите  на Советот  на млади,  а  должен е  да ги  извести  членовите  на
Советот на млади (претседателот,заменик претседателот) за извршување на сите работи што
му биле доверени.

Член 11

Мандатот на членовите на Советот на млади на Општина Крива Паланка престанува на
следните начини:

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

• доколку членот на Советот 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;

• доколку со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење
подолго од шест месеци.



V. НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 12

Советот на млади на Општина Крива Паланка ги врши следните работи:

• расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа;

• расправа за прашања за кои се расправа на Советот на Општина Крива Паланка, а се
од интерес за работата на младите;

• му предлага на Советот на Општина Крива Паланка донесување на одлуки, програми и
други акти од значање за младите;

• му предлага на Советот на Општина Крива Паланка да расправа за прашања кои се од
значење  за  унапредување  на  положбата  на  младите  и  решавање  на  нивните
проблеми;

• му дава мислење на Советот на Општина Крива Паланка за конкретните одлуки кои
треба да ги донесе;

• соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади
донесени од страна на Општина Крива Паланка;

• изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба
предлага  донесување  на  Програми  за  отстранување  на  настанатите  проблеми  и
подорување на положбата на младите на локално ниво;

• организира  работилници,  предавања,  трибини,  кампањи,  манифестации  и  други
активности во врска со младинските прашања;

• информира и промовира за активностите на Советот на млади;

• ја потикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од
другите општини;

• по потреба повикува претставник на Советот на општината на своите седници;

• врши работи од интерес на младите;

• врши други советодавни и застапувачки работи во согласност со ЗМУМП.

VI. ОДЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 13

Советот  на  млади  на  Општина  Крива  Паланка  ќе  работи  и  полноважно  ќе  одлучува
доколку присуствуваат 50% плус еден од вкупниот број на членови на Советот на млади.



Одлуките се донесуваат со мнозинство од гласовите на присутните членови на Советот на
млади.

Член 14

Членовите на Советот 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 систем, 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 Советот 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  претседателот  ги  повикува
членовите на Советот 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  претседателот  смета дека е потребно точно да се
утврди резултатот од гласањето.

Член 15

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

Секој член на Советот 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 Советот 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 Советот на млади и ќе
соопшти колку вкупно членови гласале, колку биле “за“, “против„ или “воздржани“ и колку има
неважечки гласачки ливчиња.

VII. ОДЛОЖУВАЊЕ И ПРЕКИН НА СЕДНИЦА

Член 16

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

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



Член 17

Седницата на Советот на млади 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  претседателот  не  е  во
состојба да воспостави ред;

• во други случаи.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Измена и дополнување на овој деловник ќе се врши на начин и постапка според кои се
донесува.

Член 19

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

Со донесувањето на овој Деловник за работа на Советот на млади на Општина Крива
Паланка престанува да важи претходниот Деловник донесен од претходниот состав на членови
на Совет на млади на Општина Крива Паланка.

                                                                                              Општина Крива Паланка
                                                                                                            Совет на млади,
                                                                                                               Претседател,
                                                                                                           

                                                                                                  __________________


