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1. Воведни напомени 
 

За остварување на јавните потреби и јавниот интерес на младите луѓе на 
територијата на општина Охрид, согласно Законот за младинско учество и младински 
политики објавен во Служен весник на РМ бр. 10 од 16.01.2020 година, се наметнува 
потреба од формирање на Локален совет на млади и конституирање на локално 
младинско собрание. 

Целтта на реализација на оваа активност е инволвирање на младите во 
спроведување на политиките и креирање на младинските програми. Тоа е можно 
единствено преку институционализирање во тело кое формално правно ќе ги претставува 
младите. 
Со формирањето на Локалниот совет на млади се споделуваат обврските помеѓу 
општината и младинските активисти на начин што се гради партнерски однос помеѓу нив 
со цел подобрување на условите за живот на младите луѓе на територијата на општина 
Охрид. 
 Согласно законската регулатива, Општина Охрид како единица на локалната 
самоуправа води активна политика на обезбедување услови и превземање системски 
активности за поддршка на младите и следење на нивните потреби. 

Оваа обврска за општина Охрид произлегува од Законот за младинско учество и 
младински политики објавен во Службен весник на РМ бр. 10 од 16.01.2020 година. 
Според истиот закон Советот на општина Охрид финално ја вериицира одлуката на 
Локалното сорание на млади на општина Охрид за изор на членови во Локалниот 
младински совет со што практично процесот завршува. 

Согласно тоа, Советот на општина Охрид на седницата оддржана 04.12.2020 донесе 
статутарна одлука за дополнување на Статутот на општина Охрид со која се додадени 
два нови члена 73 и 74 каде се предвидува како посебно тело да се формира локалниот 
младински совет и локалното младинско собрание на општина Охрид.  
 

2. Иницијативен одбор за свикување на конститутивната седница на Локално 
собрание на млади на општина Охрид 
 

За конституирање на локалното собрание за млади се свикува иницијативен одбор, 
составен членови кои ги исполнуваат условите да членуваат  во собранието на млади. 

Иницијативниот одбор со решение го формира Претседателот на Советот на општина 
Охрид. 

Иницијативниот одбор е составен од пет члена и тоа: по еден член од подмладоците 
на најголемите политички партии партии на власт и опозиција застапени во Советот на 
општина Охрид и три члена од локалните младински организации; Членовите од 
локалните младински организации се избираат по претходно објавен јавен оглас од 
страна на претседателот на Советот на општина Охрид. 

Иницијативниот одбор се формира само за оддржување на конститутивната седница 
на локалното собрание на млади. Со конститутивното собрание претседава најстариот 
член на иницијативниот одбор кој доаѓа од редот на младинските организации. 

Иницијативниот одбор го распишува повикот за конститутивното локално собрание на 
млади во кој јасно е наведен датумот, местото и часот на оддржување на првата 
конститутивна седница на Собранието на млади. 

Критериуми кои треба да ги исполнуваат младите лица кои имаат желба и интерес 
да се вклучат во иницијативниот одбор: 
- Да се жители на општина Охрид 
- Да бидат на возраст од 15-29 години; 



- Да се креативни и поседуваат искуство во областа: работа со млади и 
младински организации; 
На јавниот повик за членови на иницијативен одбор за организација и оддржување 

на локално младинско собрание на општина Охрид (https://ohrid.gov.mk/15776-2/) 
објавен од страна на Претседателот на Советот на општина Охрид се пријавија 
вкупно 8 кандидати. Претседателот на Совет донесе решение за формирање 
иницијативен одбор број 08-3609/1 од 13.04.2021 година со кое се формира 
иницијативен одбор за организација и оддржување на Локално младинско собрание 
на општина Охрид. Иницијативниот одбор ќе работи во следниот состав: 

 
• Јован Цветкоски – Претседател ( Претставник на ЗГ НАТГ„Аматер„ – 

Охрид;  
• Теа Петковска  – Член (Претставник на ЗГ Акцијашки клуб „Брег на 

младоста„ – Охрид; 
•  Димитар Поп-Стефанија – Член (Претставник на ЕК „Пират„- Охрид); 
• Даниела Букреска  – Член (Претставник на политичка партија СДСМ – 

Охрид) 
• Александар Здравевски – Член (Претставник на политичка партија 

ВМРО ДПМНЕ – Охрид) 
 

 
3. Локално собрание на млади на општина Охрид 

 
Локалното младинско собрание го сочинуваат: младински организации, организации 

на млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на 
младинско здружување кои се активни на територијата на општина Охрид. 

Иницијативниот одбор распиша повик за конститутивното локално собрание на млади 
(https://ohrid.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-
%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-
%d0%b7%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b8%d0
%b2%d0%bd/) на кој свои апликации поднесоја 14 организации од кои 13 беа уредни и 
верификувани од членовите на локалното сорание на млади. Според тоа локалното 
собрание на млади го сочинуваат следните организации: 

 
ДЕЛЕГАТИ И ЗАМЕНИЦИ ДЕЛЕГАТИ НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА 

ОХРИД 
 

Реден 
број 

Име и презиме Својство Облик на младинско здружување 

1. Верица 
Тодоровска 

делегат Здружение Извиднички одред 
ПИОНЕР 

2. Николче 
Костоски 

зам. делегат Здружение Извиднички одред 
ПИОНЕР 

3. Елена Ристеска делегат ЗГ „Инклузија„ - Охрид 
4. Мухамед Максуд зам. делегат ЗГ „Инклузија„ - Охрид 
5. Георги 

Ставрески 
делегат ОО „Црвен крст„ – Охрид 

6. Анастасија 
Стојаноска 

зам. делегат ОО „Црвен крст„ – Охрид 

7. Јован Цветкоски делегат ЗГ НАТГ „Аматер„ - Охрид 

https://ohrid.gov.mk/15776-2/
https://ohrid.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/
https://ohrid.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/
https://ohrid.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/
https://ohrid.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/
https://ohrid.gov.mk/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Локален младински совет на општина Охрид 
 

Локалниот младински совет има советодавна и застапувачка улога во општината од 
делокругот на младински прашања и политики. 

Претставниците на локалниот младински совет имаат право да: 
- Предлагаат точки на дневниот ред на Советот на општината кои ги засегаат 

младите; 
- Иницираат прашања за млади од делокругот на работа на општината; 
- Иницираат, учествуваат и даваат повратни информации за процесот на локална 

младинска стратегија и други политики; 
- Доставуваат информации до општина Охрид за прашања кои се однесуваат на 

младите; и  

8. Леа Новеска зам.делегат ЗГ НАТГ „Аматер„ - Охрид 

9. Сердар Калем делегат Младинска унија на Демократска 
партија на Турците во Македонија 

(ДПТМ) Охрид 
10. Сехер Ибрахим зам. делегат Младинска унија на Демократска 

партија на Турците во Македонија 
(ДПТМ) Охрид 

11. Александар 
Здравевски 

делегат УМС ВМРО ДПМНЕ Охрид 

12. Александар 
Стојаноски 

зам.делегат УМС ВМРО ДПМНЕ Охрид 

13. Теа Петковска делегат ЗГ „Брег на младоста„ Охрид 
14. Игор Јосифоски зам.делегат ЗГ „Брег на младоста„ Охрид 
15.. Димитар Поп-

Стефанија 
делегат ЗГ ЕК „Пират„ Охрид 

16. Синиша 
Алемпиевиќ 

зам. делегат ЗГ ЕК „Пират„ Охрид 

17. Дарко 
Љубиновски 

делегат ЗГ Про Баскет Јуниор Охрид 

18. Анастасија Гоџо зам. делегат ЗГ Про Баскет Јуниор Охрид 
19. Климент 

Калачоски 
делегат ЗГ „СВЕТИ НАУМ 2019„ с. Велгошти 

20. Влатко Балески зам. делегат ЗГ „СВЕТИ НАУМ 2019„ с. Велгошти 
21. Јована Ристеска делегат СОСУ „Св. Кирил и Методиј„ 

(училишна заедница) - Охрид 
22. Андреј 

Пуфтоски 
зам. делегат СОСУ „Св. Кирил и Методиј„ 

(училишна заедница) - Охрид 
23. Емилија 

Несторовска 
делегат СДММ – Охрид 

24. Елеонора 
Блажеска 

зам. делегат СДММ – Охрид 

25. Орхан 
Демироски 

делегат ЗГ „Пирамида ЗЕМ„ Охрид 

26. Насер Ибраим зам.делегат ЗГ „Пирамида ЗЕМ„ Охрид 



- Вршат други советодавни и застапувачки работи во согласност со Законот за 
младинско учество и младински политики;  

Бројот на членови на младинскиот совет на општина Охрид изнесува 7 од кои 
најмалку 40 % припаѓаат на помалку застапениот пол. 

Членовите на локалниот младински совет на општина Охрид имаат мандат од две 
години со право на уште еден избор. 

Изборот на членови на младинскиот совет на општина Охрид го прави локално 
собрание на млади. 

Локалното собрание на млади објавува јавен повик за членови на локалниот 
младински совет. 

Јавниот повик се објавува на веб страната на општина Охрид и во локалните 
медиуми. 

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 членови кои 
освоиле најмногу гласови од страна на присутните делегати, водејќи сметка за 
застапеноста на помалку застапениот пол. 

Членовите на локалниот младински совет на општина Охрид се верификуваат од 
страна на Советот на општината по добиена одлука за избор од страна на Собранието на 
млади. 

 Од избраните членови на локалниот младински совет се избираат претседател и 
заменик – претседател. 

Согласно објавениот јавен повик:  
(https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-

%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-
%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be-
%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-
%d0%bc%d0%bb/0 се пријавија вкупно 14 апликанти од кои 12 апликации беа уредни. 
Локалното собрание на млади на седницата оддржана на ден 12.05.2021 година со тајно 
гласање за членови на Локалниот совет на млади на општина Охрид и изгласа: 

 
- Јован Цветкоски 
- Теа Петковска 
- Георги Ставрески 
- Верица Тодоровска 
- Александар Здравевски 
- Емилија Несторовска 
- Димитар Поп-Стефанија 

 
5. Одлука за верификација на изборот на членови на Локалниот младински 

совет на општина Охрид 
 
Врз основа на член 18 став 5 од Законот за младинско учество и младински 

политики како и врз основа на член 73 став 11 од Статутот на општина Охрид, Советот на 
општина Охрид носи одлука за верификација на одлуката за избор на членови во 
локалниот младински совет донесена од страна на Локалното собрание на млади на 
општина Охрид, број 08-4752/1 од 12.05.2021. Одлуката е во прилог на овој материјал 
доставен до Советот на општина Охрид.  

 
 

https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%bb/0
https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%bb/0
https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%bb/0
https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%bb/0
https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%bb/0

