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ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ (ЛМС)

1. ВОВЕД И МЕТОДОЛОГИЈА

   Собранието на Република
Северна Македони�а во �ануари
2020 година го донесе Законот
за младинско учество и
младински политики. Целта на
зaконот е поголема вклученост
на младите во донесувањето
одлуки преку национално
собрание на млади, преку
локални младински совети и
собрани�а, но и генерално, да се
овозможат повеќе сервиси за
младите.
  
   Со законот се обезбедува
креирање и спроведување
политики за млади на сите
нивоа, преку секторски пристап,
преку за�акнување на
младинското учество во
процесите на креирање
политики, поттикнување на
волонтерството, младинскиот
активизам и младинската
работа, како и личен,
професионален и соци�ален
разво� ка� младите. Законот
нормира дека Владата на
централно и општините на
локално ниво се задолжени да
донесат стратегии за млади.
Општините се должни да имаат
службеник за млади, како и да
отворат канцелари�а за млади и
младински центар. 
  
  Процедурата за отворање
младински центри и
обезбедување на нивниот
квалитет е подетално уредена
со Правилник за стандарди за
квалитет на младинските
центри, што го донесе
Агенци�ата за млади и спорт. 

   НВО Инфоцентарот со
партнерските организации
Спектар од Крива Паланка,
Ма�ка од Куманово, Граѓанска
иници�атива на жени од Свети
Николе, Организаци�а на жени
од Струмица, АКТИВО од Велес,
ЦЕД од Теарце и ЗЕУКС Тритон
од Маврово и Ростуше, во
периодот октомври - декември
2022 година, спроведе
мониторинг на активностите на
општините за да се утврди дали
и колку од законските обврски
реализирале.

   Мониторингот опфати седум
општини: Куманово, Велес,
Струмица, Крива Паланка, Свети
Николе, Теарце, Маврово и
Ростуше. На општините им
беше доставено детално
барање за пристап до
информации од �авен карактер.
Добиените податоци и
документи беа анализирани,
вклучително со мониторинг и
анализа на информациите
об�авени на интернет-
страниците на општините. 

  За потребите на мониторингот
беа спроведени и интерв�уа со
претставници на општините и
младинските организации.
 
   Ово� мониторинг се
реализира во рамки на
проектот „Активни граѓани и
партиципативна демократи�а
на локално ниво“, финансиски
поддржан од меѓународниот
центар „Улоф Палме“ од
Шведска.

[1] Об�авен во Службен весник на РСМ 10/2020 
[2] Донесен на 07.04.2021 година
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Вклучувањето на младите не е висок
приоритет за општините и повеќето
доцнат со реализаци�ата на
законските обврски. Или со други
зборови, младинското учество во
општините е сè уште во зародиш.

Иако според законот, општините
требаше да имаат локални
младински совети до �ануари 2021
година, во три (Куманово, Струмица
и Велес) од седумте мониторирани
општини сè уште не е формиран
локален младински совет, или пак,
то� е се уште во фаза на формирање.

Слична е состо�бата и со
формирањето младински центри,
кои според Законот за младинско
учество и младински политики
треба да бидат формирани на�доцна
до 2024 година. 

Во некои општини сè уште нема
отворено канцелари�а за млади.

Посто�ните ЛМС формирани се како
комиси�а на советот на општината, а
не според новиот закон за
младинско учество и младински
политики. Единствен исклучок е
Крива Паланка.

Активностите на посто�ните локални
младински совети се срамежливи и
во текот на годината реализираат
само неколку активности. 

Локалните младински совети досега
не доставиле до советите на
општините никакви иници�ативи за
поголемо младинско учество и
вклучување.

Општините главно �а испочитувале
обврската да назначат службеник за
млади, но во дел од нив,
службеникот не одржал ниту една
средба со младите од локалната
заедница.

Во повеќето од мониторираните
општини не се почитува обврската
за младите да се издво�ува 0,1% од
општинскиот буџет.

Речиси сите општини доцнат со
донесување стратеги�а и акциски
план за млади. 

Општините не водат родово
разделена статистика во процесите
на планирање на мерките и на
алокаци�а на буџетските средства за
поддршка на младите.

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ (ЛМС)

 2. РЕЗИМЕ НА КЛУЧНИ НАОДИ
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 3.1 Општина Велес
   Општина Велес нема функционален локален младински совет (ЛМС).
Членовите на иници�ативниот одбор, на 14 ноември 2022 година, одржаа
седница, на ко�а е распишан �авен повик за членство во локално собрание
на млади. На 2 декември одржано е локално собрание на млади со вкупно 
16 делегати (и исто толку заменици делегати), распишан е повик за вкупно
седум членови на ЛМС ко� беше со важност до 12 декември годинава.
Документите за целиот процес се об�авени на интернет- страницата на
Општина Велес.
 
   Постапката за формирање на локалниот младински совет, Општина Велес
�а спроведува во согласност со Законот за младинско учество и младински
политики.
 
   Општина Велес ги реализирала следните законски обврски: именуван 
е службеник за млади од вработените во општинската администраци�а,
об�авен е �авен повик за членови на иници�ативен одбор за конституирање
локално собрание за млади. Отворен е младински центар во Велес. 
 
   Во буџетот на Општина Велес за поддршка на младите во 2022 година 
се предвидени вкупно 250.000 денари, односно 0,076% од вкупниот буџет.
Општина Велес издвоила помалку пари за млади отколку што пропишува
Законот за младинско учество и младински политики.

   Општина Велес има службеник за млади од ма� 2021 година. Офици�ални
состаноци со млади досега немало. Службеникот за млади има изработено
извешта� за своето работење во 2021 година и во истиот има наведено:
активно учествувал во формирањето на Младинскиот центар во Велес,
учествувал во процесот за формирање на ЛМС, редовно комуникацирал 
и се координирал со Агенци�ата за млади и спорт, со меѓународни донатори,
како и со младински организации и организации за млади на локално 
и на национално ниво.
 
   Општината не води родово разделена статистика во процесите на
планирање на мерките и на алокаци�а на буџетските средства за поддршка 
на младите.
 
   Нема податоци и статистика за вкупниот бро� учесници (млади лица) 
во граѓански консултации за потребите на младите во 2021 и 2022 година.

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ (ЛМС)

 3. КВАЛИТАТИВЕН 
ПРЕСЕК ПО ОПШТИНИ
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 3.2 Oпштина Крива Паланка
   Локалниот младински совет (ЛМС) во Крива Паланка има пет членови
(тро�ца момчиња и две дево�ки). 
 
   ЛМС е формиран според Законот за младинско учество и младински
политики, и e во согласност со статутот на Општината. Сите органи се
избрани во транспарентна постапка со об�авување �авни повици за
кандидирање и избор на членови на Иници�ативен одбор, за конституирање
на локалното собрание на млади и �авен повик за предлагање и избор на
членови на локалниот младински совет. Младинскиот совет е избран на 28
април 2022 година, а потоа и верифициран од Советот на Општината. 
 
   Општината има канцелари�а за млади и назначен е овластен службеник за
млади.

   ЛМС секо� месец одржува во просек по две седници. Една седница е
одржана со физичко присуство, а останатите се онла�н заради
територи�алната дисперзи�а на членовите (дел од членовите се на студии во
Скоп�е). Од �ануари 2023 година, ЛМС планира промоци�а на активностите и
активности за младите од основните училишта и од средното училиште.
 
   Во тек е изработка на програма за работа на ЛСМ.

   Општината располага со Стратеги�а за млади 2019-2024, со Акциски план, во
ко�а главен стратешки приоритет е младинското вработување и
претприемништвото.
   
   ЛМС досега нема предложено точка на дневниот ред на Советот на
Општината за прашања кои ги засегаат младите.
 
   Во 2022 година не се предвидени средства за поддршка на ЛМС, а за 2023
година изработена е програма за млади со буџет од 660 ил�ади денари, со
ко�а се предвидуваат стимулативни мерки и активности за поддршка на
младите и младинскиот активизам. Во изработката на програмата учествуваа
и млади лица преку учество на буџетскиот форум што го организира
општината.

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ (ЛМС)
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   Програмата за млади за 2023 година ќе биде родово буџетирана, со родови
индикатори и мерки за вли�ание врз корисниците, како и целиот општински
буџет.
   
Општина Крива Паланка им дава поддршка на младите преку различни
форми за вклучување и учество во локалните политики. Програмата за
поддршка на граѓанските здружени�а и фондации за 2023 година, ко�а се
реализира преку ReLOaD 2 програмата, со поддршка на УНДП, има еден
тематски фокус „Млади“. Одржан е и младински форум, како и �авна дебата за
одредување младински приоритети.  

   Младите добиваат помош и поддршка од општината и преку обезбедување
стипендии за средношколци и студенти, во висина од 3.000 денари месечно,
како и субвенциониран бесплатен превоз. Младите се помагаат и преку
програмите за спорт, култура, ЛЕР и други програми.

   Општината ги вклучува младите во активностите од нивен интерес и во
одлучувачките процеси преку разни форми на �авни трибини, дебати,
работилници, форуми, културни и спортски настани. Но, младите сè уште не
покажуваат доволно интерес за младински активизам и волонтерство, како и
младинско учество на локално ниво. Забележителна е зголемена миграци�а,
како внатрешна, така и надворешна.

   Главен носител на младинските иници�ативи и младинскотo организирање
е Europe House од Крива Паланка, ко�а позитивно вли�ае врз промоци�ата и
видливоста на младинскиот активизам. Се спроведуваат голем бро�
младински акции, дебати и работилници во соработка со училиштата,
младински здружени�а и други институции.

   Активен промотор на младинскиот активизам и волонтерство е Црвениот
крст, ко� преку клубот на млади спроведува не само хуманитарни акции, туку
и активности од интерес на целата локална заедница.
   
Општината не води статистика за бро�от на вклучени млади лица во
граѓански консултации, ниту родово разделена статистика или според
етничка, месна и друг вид припадност. Но, има Локален акциски план за
родова рамноправност 2021-2023, родово одговорна стратеги�а за одржлив
разво� 2022-2027, а подготвен е и родово одговорен буџет за 2023 година
преку спроведување буџетски форум.

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ (ЛМС)

05



 3.3 Општина Куманово
   Општина Куманово нема локален младински совет (ЛМС), но во тек е
неговото формирање. Во ма� 2022, општината назначи службеник за млади,
отвори канцелари�а за млади и младински центар.

   Службеникот за млади учествувал со поддршка на иници�атива на млада
сограѓанка за отворање центар за млади за сексуално и репродуктивно
здрав�е „Сакам да знам“ со поддршка на ХЕРА и �авното здравство. Центарот
нуди гинеколошки услуги, дерматовенеролошки прегледи, и тестирање и
советување за ХИВ. 

   Освен тоа, службеникот за млади ко� е член е на општинскиот соци�ален
совет, учествувал во организирање на одбележувањето 16 дена активизам
против насилство врз жените кое го организира општината. Учествувал на
семинари, дебати и други настани кои се поврзани со младинското учество.

   Младинскиот центар во Куманово го менаџира младинската организаци�а
ЦИД.

   Општина Куманово за младите и функционирањето на младинскиот центар
и канцелари�ата за млади, во 2022 година издвои 900 ил�ади денари од
општинскиот буџет.

   Општината води родово разделена статистика во процесите на планирање
на мерките и на алокаци�а на буџетските средства за поддршка на младите.
Според исказот на службеникот за млади поголем интерес про�авуваат
младите од женскиот пол.

   Пет млади лица кои се вработени во општината редовно учествувале во
граѓански консултации за потребите на младите во 2021 и 2022 година.

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ (ЛМС)
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 3.4 Општина Струмица
   Општина Струмица се уште нема локален младински совет. Воде�ќи се од
новата законска регулатива, Општина Струмица планира во текот на �ануари
2023 година да �а започне постапката за формирање локален младински
совет (ЛМС) преку об�авување �авен повик за избор на членови. 

   Според Општината, интересот ка� младите за вклучување во креирање на
младински политики е на задоволувачко ниво. Општина Струмица
спроведува консултативни процеси со младите за идентификување на
нивните потреби и приоритети (средби со млади лица, доставување покани
до засегнатите страни, об�авување повик за учество во изработка на
стратешки документи).

   Градоначалникот на Општина Струмица и службеникот за млади во
декември 2022 година се сретнале со три млади лица. Еден од клучните
приоритети кои го идентификувале младите во 2022 е формирање младински
центар. Парите за оваа намена се составен дел на Буџетот. Вкупните трошоци
за формирање на центарот изнесуваат 6 милиони денари. 

   Во тек е адаптаци�а и уредување/реновирање на просторот за младинскиот
центар. Со младинскиот центар треба да раководи граѓанска организаци�а.
Планираните трошоци за раководење на центарот се во висина од 600 ил�ади
денари на годишно ниво. 

   Општина Струмица во 2022 година �а започна постапката за изработка на
нова стратеги�а за млади (2023 - 2027). Носител на активноста е граѓанска
организаци�а, единствената ко�а се при�авила на �авниот повик за изработка
на ово� стратешки документ. Заклучно со декември 2022, спроведени се две
работилници за подготовка на стратеги�ата и на нив учествувале од 30 до 50
млади лица - дево�ки и момчиња (ученици од средни училишта, претставници
на младински граѓански организации и на политички партии). Вклучени се и
млади со пречки во разво�от, со цел идентификување на нивните потреби.
Финалната верзи�а на новата стратеги�а треба да биде изработена во �ануари
2023. 

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ (ЛМС)
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   Општината во 2022 година издвоила вкупно 7.100.000 денари за младински
политики/мерки: 6 милиони денари за формирање на младински центар, 500
ил�ади денари финансиска поддршка за младински иници�ативи (старт-ап) и
600 ил�ади денари за младински и културни центри.
 
   Општина Струмица има назначено службеник за млади, но сѐ уште нема
канцелари�а за млади. 
 
   Општината не води разделени статистички податоци на учесниците (пол,
возрат, етничка припадност, попреченост, урбана/рурална средина) во
процесот на планирање на мерките за млади и на алокаци�ата на буџетските
средства. 

   Општината не располага со родово разделени статистички податоци за
бро�от на учесници (млади лица) во граѓанските консултации за потребите на
младите во 2021 и 2022 година и нема воспоставено родови индикатори за
планирање и спроведување на политиките за поддршка на младите лица,
ниту индикатори за мерење на вли�анието врз корисниците. 
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 3.5 Општина Свети Николе
   Во Општина Свети Николе постои совет на млади ко� се состои од пет члена,
од кои три од женски и два�ца од машки пол, при што, Советот го предводи
дево�ка. Три члена се претставници на граѓански организации. Мандатот им е
две години со право на реизбор.

   Советот на млади функционира како советодавно тело на Општина Свети
Николе. Се работи на измена и усогласување со Законот за младинско учество и
младински политики и наредниот состав на локалниот младински совет ќе биде
формиран согласно ово� закон. На актуелниот состав на членовите на Советот
на млади им завршува мандатот во �ули 2023 година.

   Според Законот за младинско учество и младински политики досега
општината ги исполнила следниве задолжени�а: формиран е локален
младински совет, постои канцелари�а за млади ко�а се наоѓа во просториите на
Домот на културата во Свети Николе, назначен е службеник за млади.
   
   Младинскиот совет од неговото формирање заклучно со октомври 2022
година има одржано вкупно шест седници. Во разговор со претседателката на
Советот на млади добивме податови дека последната седница била одржана во
декември минатата година. 

   Досега Советот за млади има реализирано три активности.Првата активност е
од областа на екологи�ата - чистење на излетничкото место викано Ѓуриште.
Втората активност е спроведување анкета за младите за тоа во какви
младински настани би се вклучиле доколку се организираат и трета активност е
едно онла�н предавање за менталното здрав�е во организаци�а на Europe House
– Скоп�е.

   Од почетокот на формирањето на Советот имало разговори со Europe House,
Mladinub од Скоп�е, Youth Alliance од Крушево, кои имале интерес делумно да
го поддржат, но со промената на власта постои отпор ка� сегашните власти.
Трипати се обидувале да закажат состанок со актуелниот градоначалник на
општина Свети Николе, но досега таков состанок не се одржал.

   Немаат никаква поддршка од страна на Општината. Од постоењето на советот
до денес, Општината нема издвоено никакви финансиски средства за помош и
поддршка на активностите. Локалниот младински совет нема изготвено
стратеги�а и акциски планови за нивно реализирање.
 
   За 2022 година, Општината не предвидела средства во буџето, додека за 2023
година на�веро�атно планира да издвои околу 160 ил�ади денари.
 
   Локалниот младински совет во 2022 година не му доставил ниеден предлог на
Советот на Општината за проблеми кои ги засегаат младите. 
 
   Општината има назначено службеник за млади/

   Општината не води родово разделени статистики во процесите на планирање
на мерките и во пренамената на буџетските средства за поддршка на младите.
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 3.6 Општина Маврово и Ростуше
   Во Oпштина Маврово и Ростуше има локален младински совет ко� брои 11
членови и сите се од машки пол. Локалниот младински совет функционира како
комиси�а на Советот на Општината и сè уште не е формиран според новиот
закон за младинско учество.

   Од посто�ниот Закон за младинско учество и младински политики, општината
досега има исполнето само една обврска - назначување службеник за млади.То�
работните обврски ги извршува во канцелариите на општинската
администраци�а и нема посебна канцелари�а за млади.

   Ово� локален младински совет е формиран во �ануари 2022 година и досега
одржал само една седница на ко�а се избирал претседател.

   Локалниот младински совет во 2022 година, нема предложено ниту еден
проект, ниту една точка на дневен ред до советот на општината.

   На предлог на службеникот за млади усвоен е сет финансиски мерки за
студентитe кои почнаа да се применуваат во академската 2021/2022 година.
Исто така, Советот има усвоено правилник за еднократна финансиска помош,
според ко�а на студентите им се исплаќа еднократна парична помош во висина
од 6.000 денари. 

   Општина Маврово и Ростуше нема донесено стратеги�а за локалниот
младински совет, ниту акциски планови. Во буџетот за 2022 година не се
издвоени финансиски средства за оваа намена, а буџетот за 2023 година е во
фаза на донесување.

   Во општина Маврово и Ростуше не се води родово разделена статистика во
процесите на планирање на мерките за буџетските средства за поддршка на
младите 

   Потпишан е меморандум за соработка со здружението Центар за
интеркултурен ди�алог (ЦИД) од Куманово, во траење од три години и досега
над 10 млади луѓе од општината учествувале на различни обуки од областа на
демократи�ата, граѓанското учество, локалните младински совети. 
 Интернет-страницата и Фе�сбук страната на општината, покажуваат дека досега
општината нема организирано настани за да ги консултира младите за нивните
потреби и приоритети.
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 3.7 Општина Теарце
   Општина Теарце формирала Локален младински совет во 2022 година,
преку �авен повик. ЦЕД е рганизаци�ата - носител на активностите за
формирање на локалниот младински совет, ко�а и во 2013 година иницираше
формирање на ЛМС, креираше стратеги�а и го поддржуваше советот со
локални иници�ативи.

   Општината соработува со неколку граѓански организации со цел
вклучување на младите и промовирање на нивното активно учество во
процесите на одлучување и креирање политики, преку застапување и
граѓански активизам во областите на соци�алната кохези�а, човековите права,
мултикултурализмот и демократи�ата на локално и национално ниво.

   Изготвена е стратеги�а за млади, ко�а е усвоена и во ко�а беа вклучени
локални млади од Општина Теарце. Според општината, младите се
заинтересирани да се вклучат во младинскиот совет.
   
   Општина Теарце има изготвено и Стратеги�а за родова еднаквост каде се
вклучени и младите. Досега општината не спровела кампањи, активности за
информирање на граѓани за локалниот младински совет, неговото
функционирање и идни чекори.
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