
Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија “бр.5/2002), а во врска со член 16 став (1) и член 17 став (1) и (2) од Закон за 
младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна 
Македонија“бр.10/2020) и статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче 
Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче петров бр5 од 28.05.2021 година), Градоначалникот на 
Општина Ѓорче Петров на ден 08.06.2021 година објавува: 

 
 

     ЈАВЕН ПОВИК 
 

за номинирање на претставници од формите на организирање и здружување на младите 
заради формирање на Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на 

локално собрание за млади на Општина Ѓорче Петров 
 

I. Опис на јавниот повик: Општина Ѓорче Петров распишува Јавен повик за формирање на 
Иницијативен одбор  
Иницијативниот одбор е неформална група која има за цел да се консултираат младите и да 
се застапат нивните интереси во Советот. 
 
II. Право на учество:  Јавниот повик е упатен до формите на организирање и здружување кои 
ги предвидува Законот за младинско учество и младински политики, а тоа се: младинските 
организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски 
организации и други облици на младинско здружување, кои не мора да бидат регистрирани 
во општината, но мора да имаат активности на територијата на општина Ѓорче Петров. 
 
III. Цел на овој повик: Младинските организации, организации за млади, политички 
подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување 
да поднесат пријава до Општина Ѓорче Петров со која ќе номинират свои претставници, жители 
на општина Ѓорче Петров, кои ќе учествуваат во процесот на конституирање на локално 
собрание за млади на Општина Ѓорче Петров, а заради спроведување на постапката утврдена 
со Законот за младинско учество и младински политики за формирање на Локален младински 
совет на Општина Ѓорче Петров.  
 
IV. Задача на Иницијативниот одбор: Иницијативниот одбор се формира  за одржување 
на конститутивното локално Собрание за млади.  
Иницијативниот одбор во соработка со Општината го распишува повикот за конституирање на 
локално собрание за млади на Општина Ѓорче Петров во согласност со Статутот на Општина 
Ѓорче Петров, Законот за младинско учество и младински политики, по принципот на 
транспарентност и јавност. 
Времетраењето на ИО е краткорочно и завршува со свикување на првото Локално Собрание на 
млади. 
 
V. Потребни документи: Младинските организации заинтересирани да аплицираат 
треба да ги достават и следните документи: 
1. Пријава за номинација поднесена од младинска организација (Образец во прилог)  
2. Портфолио на организацијата/групата/здружението 



3. Извештај за работата на младинската организација / здружението за 2019- 2020 
година или друг документ во кои се наведени реализирани активности со млади, младински 
политки и иницијативи на подрачјето на општина Ѓорче Петров, 
4. Писмо со номинација за член во Иницијативниот одбор и контакт информации 
5. Кратко мотивациско писмо од страна на номинираниот член и кратка биографија. 
6. Изјава за согласност за користење на лични податоци (Образец во прилог) и 
7. Изјава за согласност од номинираните лица за прифаќање на номинацијата (Образец 
во прилог). 
 
VI. Начин на поднесување на документите, рок и место:  
Сите заинтересирани младински организации или други младински структури кои ги 
исполнуваат условите и критериумите наведени во овој Повик, можат да поднесат Пријава за 
номинација на свои претставници со потребната документација во еден примерок (потпишана 
од одговорното лице на организацијата), секој работен ден од 07:30-15:30 часот до крајниот 
рок за поднесување на пријави: 
- Во архивата на Општина Ѓорче Петров, на улица Ѓорче Петров бр. 73 1000 Скопје, 
- Целокупната документација да ја скенираат и достават на мејл: i.isakoski@opstinagpetrov.gov.mk   
 
Писмената документацијата се поднесува во затворен плик означен со ознака: „За јавен повик 
за формирање на Иницијативен одбор“, ако се поднесува по електронски пат се опишува 
предметот на пораката: „За јавен повик за формирање на Иницијативен одбор“. 
 
VII. Период на траење на јавниот повик: Јавниот повик трае 7 (седум) работни  дена од 
денот на објавувањето на веб страната на Општина Ѓорче Петров, односно од 09.06.2021 
година. 
 
VIII.  Краен рок за поднесување на пријави: Крајниот рок за поднесување на пријави  е  
17.06.2021 година до 15:30 часот. 
 
IX. Постапка за разгледување на поднесените пријави: Поднесените пријави ќе ги 
разгледа посебна комисија формирана од Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров од редот 
на администрацијата, која ќе ја утврди валидноста и прифатливоста на поднесената 
документација. 
 
X. Дополнителни информации:  Дополнителни информации може да добиете на тел. 070/397-
381, i.isakoski@opstinagpetrov.gov.mk, лице за контакт Илија Исакоски. 
 
 

Бр. ____________ 
08.06.2021 година 
Ѓорче Петров-Скопје 

Градоначалник на Општина Ѓорче Петров 
              Александар Наумоски 
                  
                                                        

 
 
 
 
 



Образец на пријава за номинација  
 
ПРИЈАВА 
за номинација на претставник/ци од форми на организирање и здружување на млади  за 
член/ви во Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на локално 
собрание за млади на Општина Ѓорче Петров 
 
 
I.Податоци за подносителот на Пријавата: 
 
I.1. Име и презиме (одговорно лице) на младинската организација/здружение подносител на 
пријавата___________________________________________________ 

со адреса на живеење: _____________________________________________________ 

моб.тел._________________________Е-пошта: ________________на возраст_______г. 

I.2. Податоци за младинската организација/здружение/др.форма на организација на млади 

1.2.1 Назив на младинската организација/здружение/форма на организирање и здружување: 

______________________________________________________________________________ 

1.2.3 Седиште: _________________________________________________________________ 

1.2.4  Вид на младинската организација и област на делување  (да се наведе видот на младинската 

организација и краток опис на областта на делување-култура,спорт, политика, ученичка, студентска 

организација и др.) со заокружување на понудените опции: 

Да се наведе една од формата на 
организирање и здружување на млади 
подносител на Пријавата  
со заокружување и краток опис) 

Да се наведе област на 
делување на 
организацијата/здружението 

Дали е регистрирана 
во Централен регистар 
да се одговори со 

заокружување:  
   Младинска организација  
 
 

    ДА или НЕ 
 

   Организација на млади     ДА или НЕ 
 

   Политички подмладоци 
 
 

    ДА или НЕ 
 

   Ученичка организација 
 
 

    ДА или НЕ 
 

   Струдентска организација 
 
 

    ДА или НЕ 
 



     Друг облик на младинско здружување      
спортски друштва на млади, културно-уметнички друштва на 

млади и др.)  
да се наведе) 

    ДА или НЕ 
 

 
 
I.3. Номинирање на претставник:  Од нашата организација/здружение/др.форма на 

организирање и здружување на младите го/ги номинираме следното/те лице/а за член/ви во 

Иницијативниот одбор: 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
номинираното лице 

Возраст 
 

Адреса на 
живеење 

Моб.тел. 

     

     

     

     

     

 

 

I.4. Во прилог на оваа Пријава доставуваме: 

� Портфолио на организацијата/групата/здружението, 
� Извештај за работата на младинската организација / здружението за 2019-2020 година 
или друг документ во кои се наведени реализирани активности со млади, младински политки 
и иницијативи на подрачјето на општина Ѓорче Петров, 
� Писмо со номинација за член во Иницијативниот одбор и контакт информации, 
� Кратко мотивациско писмо од страна на номинираниот член и кратка биографија. 
� Изјава за согласност за користење на лични податоци  и 
� Изјава за согласност од номинираните лица за прифаќање на номинацијата . 
 
 
 
 

Дата: _______________ 
Место:______________ 

____________________(име и презиме) 

    __________________________(потпис)  

                                                                                

 

 

 

 

 



Образец на Изјава за согласност за користење на лични податоци од номинираното лице  

 

Изјава 

за согласност за користење на лични податоци од номинираното лице  

 

Јас (Име и Презиме на номинираното лице) _____________________________, 

со адреса на живеење _____________________________, 

со ЕМБГ _____________________________, 

номиниран од младинската организација/здружение/др.форма на здружување и 
организирање (да се наведе):_______________________________________________, 

за член во Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на локално 
собрание за млади на Општина Ѓорче Петров, во согласност со одредбите од Законот за 
заштита на личните податоци, изјавувам, односно давам согласност Општина Ѓорче Петров да 
може да ги употребува, обработува и користи моите лични податоци за спроведување на 
постапката за формирање на Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на 
конституирање на локално собрание за млади на Општина Ѓорче Петров. 
 

 

Скопје, дата:                                                                            Изјавил (потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ваква изјава ја пополнува секое  номинирано лице  

 

 

 

 



Образец на Изјава за согласност за прифаќање на номинацијата  

 

Изјава 

за согласност за прифаќање на номинацијата за член во Иницијативниот одбор кој ќе учествува во 
процесот на конституирање на локално собрание за млади на Општина Ѓорче Петров 

(од номинираното лице ) 

 

Јас (Име и Презиме на номинираното лице) _____________________________, 

со адреса на живеење _____________________________, 

со ЕМБГ _____________________________, 

номиниран од младинската организација/здружение/др.форма на здружување и 
организирање (да се наведе):_______________________________________________, 

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека ја прифаќам номинацијата 
за член во Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на локално 
собрание за млади на Општина Ѓорче Петров. 
 

Скопје, дата:                                                                            Изјавил (потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ваква изјава ја пополнува секое  номинирано лице  

 

 


