
 Годишен извештај Општина Свети Николе 2022 

Локална младинска стратегија 
Стратешки и програмски документи за млади 

Период Досегашни активности Вклучени институции/организации 
во процесот на креирање 

2022 Програма за активностите на 
Општина Свети Николе во областа 
на спорт и млади за 2022 
 

Општина Свети Николе 
Градоначалник на Општина Свети 
Николе 
Совет на Општина Свети Николе 
Комисии при Советот на Општина 
Свети Николе 

Ј А В Е Н  П О В И К за прибирање 
на барања за користење на 
средства од Буџет на Општина 
Свети Николе за 2023 година, 
наменети за финансирање на 
програмски активности на 
здруженија на граѓани и фондации 
и спортски клубови и други форми 
на здружување во областа на 
спортот 

Совет на млади – локален малдински совет 
Период/ 
Локација 

Вид на Активност / кратко инфо Вклучени институции/организации 
во процесот на креирање 

/Општина 
Свети 
Николе 

Состанок Совет на млади при  
 Општина Свети Николе 
 

21 Ноември 
/Општина 
Свети 
Николе 

Состанок со  Претставничка од 
секретаријатот на Сојуз за 
младинска работа   и 
младинската организација ГРИТ  
Пробиштип  

Општина Свети Николе 
Сојуз за младинска работа 
младинската организација ГРИТ  
Пробиштип 

/Општина 
Свети 
Николе 

Подготовка на  О Д Л У К А за 
давање согласност за 
објавување на јавен повик за 
формирање Иницијативен 
одбор за конституирање на 
Локалното собрание за млади 
за 2023 како и пропратна 
документација за формриање 
на Совет на малди согласно 
Законот за младинско учество  
и младински политики 

Службеник за млади 

/Општина 
Свети 
Николе 

Подготовка ОДЛУКА за 
пристапување кон измени и 
дополнувања на Статутот на 
Општина Свети Николе  
согласно Законот за 
младинско учество  и 
младински политики 

Службеник за млади 

/Општина 
Свети 
Николе 

Подготовка ОДЛУКИ за 
формриање на младински 
центар  Николе  согласно 
Законот за младинско учество  
и младински политики 
 

Службеник за млади 



Дополнителни активности поврзани со младите  
(имплементирани во периодот на 2022 година) 

Период/ 
Локација 

Вид на Активност / 
кратко инфо 

Вклучени 
институции/организ
ации 

Број на млади вклучени во 
активноста (вкупен број) 

Вкупно 
М 

Вкупно 
Ж 

Вкупно 

02.07-
08.07.2022 

Летен турнир во 
мал фудбал 2022 
година 
 
 
 
 

Општина Свети 
Николе 
Совет на млади 
 
 

Над 50 
(20спор
тски 
екипи) 

/ Над 
50 

25.МАЈ 
Простории
те на АМС 

информативна 
регионална средба 
„Младински центар 
во секоја општина“ 

Службеник за 
млади Општина 
Свети Николе 
Совет на млади 

1 1 2 

29.09.2022 Доставуавање на 
инфрмации од 
јавен карактер По 
барање од  Ивана 
Атанасовска 

Службеник за 
млади Општина 
Свети Николе 
 

/ / / 

19.09.2022 Потполнување на 
Прашалник за 
потребите на  РАИ 
(Регионална 
Антикорупциска 
Иницијатива) која 
во соработка со 
Агенцијата за 
млади и спорт го 
испитува јавното 
мислење меѓу 
младите за 
перцепцијата на 
важноста и 
значењето на 
укажувањето како 
прашање на 
човековите права. 

Службеник за 
млади Општина 
Свети Николе 
Совет на млади 

/ 1 1 

07.06.2022 Доставување на 
Информации за 
службеници за 
млади и лица од 
општините кои 
работат на 
младински 
прашања и 
политики до АМС 

    

24.11.2022 Потполнување на 
прашалник за 
потребите за 
изработка на    
Националната 
стратегија  за 
млади 2023-2027 се 

/ / / / 



 
 
 
 
 

опафтени осум 
релевантни 
области: 
Младинско 
учество, младинска 
работа, младинско 
информирање, 
образование, 
претприемништво 
и поддршка пред 
вработување, 
здравје, култура и 
безбедност. 


