
Во согласност со член 16 и 17 од Законот за младинско учество и младински 

политики, како и во согласност со одлуката донесена на Советот на Општина 

Неготино на ден 15.03.2022 година, а по иницијатива поднесена од страна на 

советникот Стојанчо Атанасов, како советник во општината, донесена е 

статутарна измена за формирање на Локален младински совет. 

Согласно со членовите 16 и 17 за формирање на Локален младински совет од 

Законот за младинско учество и младински политики, се формира иницијативен 

одбор со цел конституирање на потребата и давање на иницијатива за 

понатамошно формирање на Локален младински совет во согласност со 

Законот. 

Иницијативниот одбор заседаваше на 28.04.2022 година и во согласност на 

присутните членови донесена е  

 

ОДЛУКА 

за распишување на јавен повик за свикување на Локално собраниена 

млади 

Се повикуваат сите младински здруженија кои се заинтересирани и ги 

исполнуваат условите предвидени со член 16, 17 и 18 од Законотза младинско 

учество и младински политики, да се пријават на e-mail адреса: 

info@negotino.gov.mk и ќе делегираат по 1 (еден) делегат од организација за во 

Локалното собрание на млади.  

Собранието на млади објавува јавен повик за членови за локалниот младински 

совет. Јавниот повик се објавува на веб - страницата на општина Неготино. 

Собранието на млади избира членови на локалниот младински совет по пат на 

непосредни избори со тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од 

локалното собрание на млади.  

За избрани членови на локалниот младински совет се сметаат оние кандидати 

кои освоиле најмногу гласови од страна на присутните делегати.  

Локалното собрание на млади делегира и избира членови на Локалниот 

младински совет по објавен јавен повик од страна на истото собрание.  

Бројот на членови во Локалниот младински совет на општина Неготино 

изнесува 5 (пет).  

 

 

 

mailto:info@negotino.gov.mk


 

Оваа одлука е донесена од страна на иницијативниот одбор составен од 

долупотпишаните лица: 

1. Стојанчо Атанасов_______ 

2. Владанка Бојкова________ 

3. Сања Камчева___________ 

4. Андреј Петров___________ 

5. Филип Милев____________ 

 

 

 

Иницијативен Одбор 

28.04.2022 година 

Неготино 

 


