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17.07.2017, Скппје
Записник од увид во документација за избор на младински претставник во
Регионалната канцеларија за младинска соработка при Агенција за млади и спорт
Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) врз основа на барање за
1
информации од јавен карактер доставени на 05.07.2017 и 07.07.2017 до Агенцијата за млади и
спорт изврши увид во документите поврзани со изборот на младински претставник во
Управниот одбор за Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО) за Западен
2
Балкан кој се одржуваше во периодот од јули до октомври 2016 . Увидот беше побаран за да
се истражат наводите за нелегално спроведен процес за избор на младински претставник, дел
3
од кои се веќе нотирани во извештајот за процесот објавен од НМСМ на 26.10.2016 .
Врз основа на увидот во документите НМСМ смета дека комисијата за утврдување на
членство на работната група за избор на младински претставник формирана од АМС
направила значајни пропусти и овозможила учество во гласање за младински
претставник од страна на организации кои не ги исполнуваат критериумите за глас и
со поднесена документација
по крајниот утврден рок. Комисијата работела
противправно и несовесно при одобрувањето на кандидатурите и има бројни пропусти
и несогласувања во записниците од гласањата.
По разгледување на документацијата се увиде дека:
1. Во работната група за избор на младински претставник е овозможено учество
на организации кои не ги исполнуваат пропишаните и јавно објавени
критериуми;
2. Кандидатурaта на пријавен за позицијата младински претставник во РИКО е
доставена по крајниот рок;
3. Комисијата за избор на организации во работната група несовесно ја извршила
својата работа со примањето на организации кои не исполнуваат услови;
4. Постои неконзистентност и нецелосност на информациите во списоците и
записниците на Агенцијата за млади и спорт за гласањето за избор на Бојана
Наумоска.

1

Барањето се однесува на Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО) и работната група за поддршка на
претставниците кои учествуваат во воспоставување и функционирање на регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО)
основана со решение бр. 12-888/1 од 13.07.2016 и изменета со одлука бр.12-888/72 од 03.08.2016 и одлука бр. 12-888/73 од 27.08.2016 со
цел да се утврди дали сите пристигнати апликации на организации за членување во работната група ги исполнуваат потребните
критериуми утврдени во јавниот повик кој траеше од 13 до 27.07.2016 година.
2
Членови на работната група при НМСМ кои го вршеа увидот се: Илија Станковски; Мартин Милошевски, Александра Филипова, Мила
Карадафова, Сања Михајлова, Ирена Крстева и Дејан Ризински.
3
Линк: https://issuu.com/nmsm/docs/report_for_the_funtioning_of_the_wo
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Образложение за секој од наодите следи подолу во текстот.
1. Во работната група за избор на младински претставник е овозможено учество
на оранизации кои не ги исполнуваат пропишаните и јавно објавени услови
Условите за проширување на работната група за избор на младински претставник за
РИКО според повикот отворен на 13.07.2016 беа: Oрганизацијата да постои најмалку 3
години; Во извршното или управно тело да има млади; Организацијата да има свое
јавно гласило; Да е регистирана врз основа на Закон за здруженија и фондации и
Закон за Црвен Крст; и да има тековна состојба и наративен извештај за 2015 со
најмалку пет активности.
Согласно одлука 12-888/1 а со решение бр. 12-888/3 се формирала стручна комисија за избор
на членови во работната група. Комисијата броела три члена сите од Агенција за млади и
спорт во следниот состав: Гордана Цекова – претседател, Александар Пујовски – член на
комисијата и Зорица Стаменковска – член на комисијата.
По завршување на повикот на 27.07.2016 комисијата ги разгледала пристигнатите апликации
и на состанок одржан на 03.08.2016 констатирала дека се пристигнати 66 апликации и сите се
во рамките на предвидениот рок. Од тие 14 апликации биле одбиени бидејќи според
различни основи не ги исполнувале критериумите а за 52 е констатирано дека ги исполнуваат
критериумите.
Конкретно пропустите при приемот на овие организации во работната група се следни:
-

-

-

-

12 организации немаат наведено потполни податоци за датумот на основање, со што
не може да се провери дали го исполнуваат условот за најмалку 3 години постоење;
4 организации (Квантум, УМКА, ОРО, Конструктор) имаат тековни состојби од 2013, со
што не може да се утврди дали биле активни субјекти во календарска 2015 година
спротивно од одредбата на повикот “тековна состојба и наративен извештај за 2015
година со најмалку 5 имплементирани активности“;
Тековната состојба на 1 организација (Таеквондо клуб Гоце Делчев) е извадена еден
ден по истекот на рокот за пријавување 28.07.2016, што значи дека е доставена по
истекот на рокот;
5 организации (Акцент, Едуцатион плус, ЛЕО Скопје и Е-Млади, Сојуз за младинска
работа) врз основа на приложените тековни состојби имаат неактивен статус во
Централниот регистар на Македонија што значи дека немаат регистрирано активности
и обврски кон ЦРМ за да се водат како активни субјекти во 2015;
4 здруженија (ОКО, ЦРР – ЈИЕ Струга, Јасна Иднина, Пан Европски Центар Гостивар)
имаат доставено документација со обично писмо на 27.07.2016 кои пристигнале во
АМС на 29.07.2016 по истекот на рокот на пријавување. Според Законот за општа
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-

-

-

-

управна постапка(ЗОУП) член 46 став 1 и 2 „(1) Поднесокот е поднесен во рокот, ако
пред да истече рокот стигнал до јавниот орган на кој требало да му биде
предаден. Кога рокот се засметува во денови, месеци или години, се смета дека
рокот е почитуван ако дејствието поврзано со рокот е извршено пред
завршувањето на последниот ден од рокот. (2) Кога поднесокот е испратен преку
препорачана пошта или телеграфски, денот на предавањето на поштата се
4
смета како ден на предавање на јавниот орган до кого е упатен” .
Дополнително според јавниот повик „Пријавите кои ќе бидат непотполни и кои ќе
пристигнат по наведениот рок нема да бидат земени во предвид“ а комисијата ги
прифатила без да даде образложение за истото иако според законот требало да
постапи спротивно од нивната одлука.
Кај организацијата Јасна иднина се забележува и физичка промена на архивскиот
број за прием;
2 здруженија (Акцент и Еликсир плус) имаат наведено едно исто онлајн гласило
(Фејсбук страна – Заедно против туберкулозата), додека 4 здруженија (Лео Скопје,
Едуцатион Плус, Е-млади, Јасна Идинина) немаат онлајн гласило;
Кај повеќе здруженија од извештаите не може да се утврди дали имале минимум 5
активности во 2015 и дали имаат млади во управните или извршните тела, што се два
од условите за членство во работната група;
Повеќе организации посочиле активности кои календарски се случиле во 2016 година
(Совет на млади на Град Скопје, Совет за соработка на Влада со невладини) иако во
повикот се бараат активности за 2015 година;
Кај повеќе организации се забележуваат идентични одговори во формуларите и
урнеци за извештаи.

Комисијата за селекција на организации селективно ги применила критериумите со оглед на
тоа што на горенаведените организации им било овозможено да станат дел од работната
група, а 14 организации им го ускратила правото за учество. На пример организацијата
Метаморфозис биле одбиена бидејќи наративниот извештај го доставила на англиски јазик
иако во јавниот повик никаде не беше наведено дека документите мора да се достават на
македонски јазик. Дополнително организацијата ИЗИДА Ресен е одбиена бидејќи во
наративниот извештај имале нерелевантни активности а истата комисија овозможила учество
на организација која како активност во својот наративен извештај имаат наведено: - „Делење
на флаери за заштита од топлотен бран“ (види анекс 1 бр.18), или немаат 5 активности како
што е наведено во јавниот повик(види анекс 1 бр.13 и бр.14).

4

http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-opshtata-upravna-postapka-23-07-2015-soprimena-od-31.07.2016.pdf
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Според условите на повикот за 20 од примените 66 членови на работната група е спорно
членството во работната група поради неисполнување услови, нецелосни информации и
достава на пријавите по истекот на рокот. Според записникот за одржано гласање за
младински претставник во РИКО од 27.10.2016 година организациите ЗГ Е-млади, Квантум,
Акцент, Еликсир, Лео Скопје, Конструктор, ЗГ Форум Деница, Таеквондо Клуб Гоце Делчев,
Еликсир плис, Едуцатион Плус, Здружение за волонтеризам ОРО, Јасна Иднина, Пан Европски
Центар, ,Студентски Парламент Прилеп, Велосипедска Федерација, Бадминтон федерација,
Кајакарска федерација, Сојуз на спортски федерации, МХД УМКА Скопје го искористиле
5
правото на глас и влијаеле во конечниот исход на гласањето . Организацијата Сојуз за
младинска работа била присутна на гласањето но не гласала.

2. Кандидатурaта на пријавен за позицијата младински претставник во РИКО е
доставена по крајниот рок и е спротивна на член 46 став 1 и 2 од Законот за
општа и управна постапка
За избор на младински претставник беа отворени 2 повици. Првиот повик е отворен на
17.08.2016 и затворен на 31.09.2016 на кој се примени и прифатени 3 кандидатури од АМС:
Горан Ѓорѓиев, Миле Димковски и Бојана Наумоска, а повикот беше поништен поради
отсуство на кворум при гласањето. Вториот повик е отворен на 14.09.2016 а затворен на
21.09.2016. На 10.10.2016 АМС објавува дека повикот е продолжен до 14.10.2016 а за истото од
документацијата која ни беше доставена нема документ со кој се продолжува повикот. На овој
повик се примени и прифатени 2 кандидатури од АМС: Иво Николов и Бојана Наумоска, На
овој повик со гласање избрана е Бојана Наумоска.
Во двата повици е наведено: - „Потребно е документите да бидат доставени во затворено
писмо со назнака [наведена назнака] најдоцна до [рокот на повикот] на следната адреса [адреса
на АМС]. Пријавните кои ќе стигнат по предвидениот рок нема да бидат замени предвид.“
Прв повик (17.08.2016 - 31.08.2016):

5

-

Кандидатурата на Бојана Наумоска е доставена со препорачано писмо, и согласно
член 46 став 1 и 2 од ЗОУП истата е доставена навремено.

-

Кандидатурата на Миле Димковски не требало да биде прифатена од 2 причини:
o Истата е примена по истекот на рокот, односно на 02.09.2016

Ппвеќе детали за апликациите на прганизациите кпи не испплнувале услпви да бидат вп рабптната група мпже да се најдат вп Анекс –
Табела 1
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o

-

Миле Димкоски ја доставил својата кандидатура со обично писмо и истата
пристигнала на 02.09.2016 во АМС. Согласно член 46 став 1 и 2 од ЗОУП истата не
требало да биде прифатена или комисијата требало да достави образложение
зошто истата е прифатена.
Миле Димкоски бил член на работата група за избор на претставник на
РИКО, иако при пријавувањето за истата е јасно нагласено во повикот на
13.07.2016 дека „Лицата кои ќе се пријават да бидат членови на оваа работна
група нема да имаат право да поднесат пријава за младиски претставник во
Управниот одбор на РИКО“, со што прифаќањето на неговата кандидатура е
прекршување на условите на повикот.
Иако Миле Димкоски на 05.08.2016 година праќа известување до АМС дека се
повлекува од членување во работната група и поднесува кандидатура за
младински претставник во РИКО, Комисијата не требало да ја прифати
кандидатурата на Миле Димкоски бидејќи е спротивна од одредбата на повикот
а воедно со членувањето во работната група се стекнал со конкурентска
предност во однос на другите кандидати.

Кандидатурата на Горан Ѓорѓиев ги исполнува основните услови на повикот и е
пратена навремено.

Втор повик (14.09.2016 - 21.09.2016, а на 10.10.2016 е објавено дека истиот се продолжува
до 14.10.2016):
-

Кандидатурите на Иво Николов и Бојана Наумоска според продолжениот повик ги
исполнуваат основните услови на повикот. Истите се пратени со препорачано писмо и
се во согласност со член 46 став 1 и 2 од ЗОУП.

Во записникот од отварањето бр.12-888/79 на пристигнатите пријави е „Констатирано дека се
пристигнати 3 пријави, од кои една е доставена до Архивата на Агенција за млади и спорт, а
две доставени по пошта испратени на 31.08.2016.” Меѓутоа изостанува објаснување зошто
поднесок/документација кој не е во согласност со член 46 став 1 и 2 од Законот за општа
управна постапка е прифатен, а на кандидатот му е овозможено да учествува во процесот за
избор.
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Останати забелешки:
-

Вториот повик беше отворен до 21.09.2016 но сепак АМС на 10.10.2016 објавува на
својот веб сајт дека повикот се продолжува до 14.10.2016 (односно за 4 дена од денот
на објавата). Од документацијата која ни беше доставена нема документ или одлука со
која се продолжува рокот за аплицирање ниту записник од комисијата каде што се
утврдува состојба со примени апликации заклучно со 21.09.2016. Записник од
пристигнати пријави има од 20.10.2016 бр.12-888/87 каде што е констатирано дека има
две пријави од Иво Николов и Бојана Наумоска.

-

Бојана Наумоска се има пријавено за член на работната група која го врши изборот на
претставник на младински член на УО на РИКО на 27.07.2016 на повикот за
проширување на работната група како претставник на организацијата Симболика – и
истата е одбиена. Сепак, според условите на тој повик кои гласат „Лицата кои ќе се
пријават да бидат членови на оваа работна група нема да имаат право да
поднесат пријава за младиски претставник во Управниот одбор на РИКО“, што
треба да значи дека иако нејзината апликација е одбиена, таа немала право да
конкурира понатаму за член на УО на РИКО.

-

За изборот на младински претставник гласаа и институции, иако организациите бараа
институциите да не гласаат за овој претставник бидејќи имаат претставник на
институциите. Дополнително АМС имаше двајца претставници од Сектор млади
и Сектор спорт и претставникот на Сектор млади беше Гордана Цекова која се
јавува и како претседател на комисијата за избор и селекција на организации
во работната група и кандидати за младински претставник.

-

Избраниот претставник Наумоска покрај правните пропусти наведени погоре беше
спорена од младинските организации поради тоа во периодот на изборот (и во
периодот на пишување на овој извештај и својот мандат) е советник на пратеничка
група во Собранието на РМ и не би можела објективно да ги претставува младинските
организации. Дополнително по првото гласање организацијата од која беше
номинирана Summer Work and Travel Alumni се огради од изборот и нејзината
кандидатура.
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3. Комисијата за избор на организации во работната група несовесно ја извршила
својата работа со примањето на организации кои не исполнуваат услови
Избраната комисија при АМС која ја водела постапката за избор на членови во работната
група (во состав Гордана Цекова, Зорица Стаменковска и Александар Пујовски) работела
спротивно на точка 3 од решение бр.12-888/3 кое гласи: „Членовите од комисијата од точка 1
се должи работата да ја извршуваат совесно,стручно и непристрасно како и согласно
позитивните законски прописи на Република Македонија“.
Од овој извештај може да се заклучи дека комисијата направила пропусти при изборот на
најмалку 19 организации во работната група за младински претставник за РИКО, како и при
прифаќањето на една кандидатура за младински претставник, спротивно на одлуките
донесени од АМС, јавните повици и позитивните законски прописи на Република Македонија.
4. Постои неконзистентност и нецелосност на информациите во списоците и
записниците на Агенцијата за млади и спорт за гласањето за избор на Бојана
Наумоска
Постои разлика во бројот на гласови според записниците и списоците за гласање во АМС
на гласањето на кое е избрана Бојана Наумоска. На гласањето одржано на 27.10.2016 година
како членови на изборната комисија се Тане Димовски и Игорче Кузмановски, вработени во
АМС кои не се членови на работната група и според записник од одржано гласање за
младински претставник во РИКО 12-888 /88 од 27.10.2016 посочено е дека на гласањето биле
присутни 45 претставници на работната група а на листата на присутни има 44 потпишани.
Дополнително во првиот круг на гласање според записникот гласале 31 присутен а во
листата за гласање има 33 потпишани кои го искористиле своето право на глас. Со оглед на
тоа што никој од кандидатите не го исполнил потребното мнозинство се одржа и втор круг во
кој според записникот гласале 35 претставници а во листата е евидентирано дека 34 лица го
искористиле своето право на глас. Овие недоследности укажуваат на непрецизно броење на
гласови што го проблематизира целиот процес за избор на младински претставник.

ЗАКЛУЧОК:
Според сè изнесено во ова писмо и увидено од документација, се појавуваат нови
правни проблеми со назначувањето на Бојана Наумоска за претставник на младите во
УО на РИКО за Македонија. НМСМ веќе го документираше процесот согласно
документите кои ги имаше во периодот во извештајот објавен во октомври 2016 каде
се посочија: проблематичниот статус на организациите во работната група,
пропустите на комисијата во АМС и спорниот статус на кандидатот Бојана Наумоска
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како претендент за претставник на младинските организации додека истата е
вработена во јавна институција и дел од политичка партија. Од тие причини истата
никогаш не беше признаена од страна на НМСМ и најголем дел од младинските
организации инволвирани во воспоставувањето на РИКО.
Увид во документите беше побаран повеќе пати на средбите во АМС и три пати преку барања
за пристап до информации од јавен карактер во 2016, но документите ни беа направени
достапни дури во јули 2017. Со тоа што АМС не ги достави бараните информации постапуваше
спротивно на Етичкиот кодекс за државните службеници поточно спротивно на член 7 став 3
„Државниот службеник нема да одбие да даде податоци или информации на
физичките и правните лица, доколку давањето на податоците е пропишано со закон”.
По овој увид се појавија и нови правни пропусти кои дополнително го оспоруваат
назначувањето на Бојана Наумоска за младински претставник во РИКО од страна на
Директорот на АМС, Марјан Спасевски.
Кандидатката била гласана од најмалку 19 организации со спорен статус кои не
исполнувале услови да бидат дел од таа работна група, сето тоа пропратено со
неконзистентни записници од страна на агенцијата.
Koмисијата за селекција на организации во работната група работела спротивно на
основните начела на Етичкиот кодекс на државни службеници односно член 2 став 3:
Државниот службеник постапува еднакво со физичките и правните лица при
вршењето на службената должност и член 3 став 2 :
„При донесувањето на конкретни одлуки и при решавањето за правата и интересите
на физичките и правните лица, државниот службеник нема да се раководи од
погрешна, неправилна или неразумна оцена на фактичката ситуација заради
предрасуди, остварување на неговите желби за напредување во кариерата, конфликт
на интереси, заплашеност или закани од претпоставените државни службеници,
функционерот кој раководи со органот во кој е вработен државниот службеник или
6
лицата кои се засегнати со одлуката или решението“ .
Со се што е веќе наведено се потврдува оправданоста на непризнавањето на Бојана Наумоска
и процесот за избор на младински претставник за РИКО во Македонија, заради што
инсистираме итно да биде отповикана поради против-правно назначување и отворен нов
транспарентен, правен и легитимен процес за избор на оваа позиција.

6

http://aa.mk/WBStorage/Files/eticki_kodeks_ds_129_2011.pdf
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Анекс: Табела 1
Име на
прганизација

Датум на
пснпваое

1

Квантум

01.09.2009

2

Здружение за
креираое на
спцијални
пплитики и
спцијална
инклузија
Акцент Скппје

2010

Статус вп
централен
регистар
Активен,
Текпвна пд
25.02.2013
Неактивен,
Текпвна
спстпјба пд
26.07.2016

Апликација за
рабптна група

Наративен извештај за млади

Забелешка

Апликацијата
спдржи кратки
пдгпвпри на
прашаоата
Апликацијата
спдржи кратки
пдгпвпри на
прашата

Има таксативнп набрпјани
активнпсти

Нема ппспчени кпнкретни активнпсти за
млади

Ппддршка на спвет на млади на
ппштина Аерпдрпм
Одбележуваоее на светски ден на
туберкплпза
Учествп на настан на прганизација
Центар за еврппски
иницијативи(ЦЕИ)
Текпвни активнпсти

Линкпт пд јавнптп гласилп впди кпн ФБ
страна - Заеднп прптив туберкулпзата на кпја
не мпже да се најдат никакви инфпрмации
за прганизацијата АКЦЕНТ
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3

Еликсир плус

4

/

/
Здружение на
млади
Едуцатипн
плус Скппје

Активен

Неактивен,
Текпвна пд
централен на
26.07.2016

Има
пппплента
апликација

Одгпвпренп е
на прашаоата

Ппддршка на рабпта на спвет на
млади на Бутел
Учествп на дебата на ЦЕИ
Прпмптивни активнпсти за
истражуваое прптив туберкплпза
Учествп сп свпј член вп спвет за
спрабптка на Влада сп градански
сектпр
Текпвни настани и активнпсти

Ппддршка на спветпт на млади на
Град Скппје
Учествп на настан на ЦЕИ
Организираое тркалезна маса за
ЛМС
Текпвни настани и активнпсти

Какп јавнп гласилп е ппспчен линк пд
Фејсбук страна „Заеднп прптив
туберкулпзата“ истп какп и прганизацијата
Акцент. Дппплнителнп какп активнпст вп
2015 гпдина е наведенп членуваое вп
спветпт за спрабптка на Влада сп градански
сектпр а истипт е фпрмиран на 17 мај 2016
гпдина.
Двете апликации имаат идентичен урнек за
наративен сп некплку исти активнпсти а
различнп лпгп на мемпрандум.
Апликациите најверпјатнп се ппднесени пд
истп лице бидејќи ракпписпт на двете
пликпа се спвпада.
Спветпт на млади на Град Скппје е фпрмиран
на 04.04.2016 гпдина
Идентичен урнек за наративен какп Акцент и
Еликсир сп исти активнпсти
Текпвната спстпјба е извадена на 26.07.2016
вп 13:21 вп истп време сп Акцент плус.
Вебсајтпт пд јавнптп гласилп е неппстпечки /
неактивен
Вп мпментпт на ппднесуваое на
дпкументација нема активнп јавнп гласилп
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5

Здружение за
младинска
едукација Е –
млади Скппје

/

Неактивен,
Текпвна
спстпјба пд
26.07.2016
13:21 час

Има
пдгпвпренп на
прашаоата

Ппддршка на Спвет на млади на
Аерпдрпм
Учествп на прпмптивен настан на
ЦЕИ
Организација на тркалезна маса за
спвет на млади вп музеј на
Македпнската бпрба

Текпвната спстпјба е извадена вп истп време
какп и сп прганизациите Акцент и Едуцатипн
плус а впеднп имаат некплку истп
активнпсти вп наративнипт извештај.
Вп мпментпт на ппднесуваое на
дпкументација нема активнп јавнп гласилп

6

Здружение
ЛЕО Скппје

/

Неактивен
Текпвна
спстпјба
26.07.2016

Пппплнета
апликација за
рабптна група

Ппддршка на ЛМС Карппш
Учествп на дебата и настан на ЦЕИ

Вп мпментпт на ппднесуваое на
дпкументација нема активнп јавнп гласилп;
Има идентичен урнек за наративен извештај
и некплку исти активнпсти сп Еликсир,
Едуцатипн и Е-млади. Заедничкп за сите
ппследни 4 апликации штп сите имаат
активнпст ппддршка на рабпта на лпкален
младински спвет

7

Младински
фпрум ОКО
Струга
Центар за
рурален развпј
ЈИЕ - Струга

/

Активен

Пппплнета

Ппстпечки сп пет активнпсти за
млади

Пратенп сп пбичнп писмп на 27.07.2016
16:18 , вп Агенција е заведенп 29.07.2016

/

Активен

Пппплнета сп
пп една
реченица

Еразмус + младински размени
ЕВС

Писмптп е пратенп на 27.07.2016 вп 16:18
часпт сп пбична пратка а пристигналп вп
АМС на 29.07.2016
Има единтичен дпкумент/ фпрмулар сп
инфпрмации сп младински фпрум ОКО
Нема јавнп гласилп

8
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9

Пан еврппски
центар –
Гпстивар

/

Активен

Пппплнета сп
пп една
реченица

Некплку активнпсти за млади

Писмптп е пратенп 27.07.2016 сп пбична
пратка а пристигналп вп АМС на 29.07.2016
Печатпт на прганизација се впди вп селп
Маврпвп Рпстуше а иметп на прганизацијата
сппред централен регистар е Пан еврппски
центар Гпстивар
Има идентичен урнек/ дпкумент сп
Младински фпрум пкп и Центар за рурален
развпј ЈИЕ

10

Здружение
Јасна Иднина

2008

Активен

Пппплнета

Еразмус плус размени
Делеое на флаери за мпжнпсти за
врабптуваое

Има пристигнатп две пријави за Јане Чентп и
Валентин Црвенкпвски
Дпкументацијата е пратена сп пбичнп писмп
на 27.07.2016 вп 16:18 часпт а пристигнатп е
вп АМС 29.07.2016
Нема јавнп гласилп
Идентичен урнек/дпкумент какп Младински
фпрум пкп, Пан еврппски центар и ЈИЕ.
Архивскипт брпј е прпменет и на
ппстпечкипт е напишан 29.07.2016

11

Бадминтпн
федерација на
Македпнија

/

Активен

Самп една
реченица пп
прашаое

Активнпсти кпи вклучуваат
дпшашни и интернаципнални
натпреваруваоа

Од прилпжените активнпсти не мпже да се
дпјде дп заклучпк дали и кплку млади биле
вклучени
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Спјуз на
сппртстки
федерации

/

Активен

Апликациската
фпрма е
пппплнета сп
една реченица

Активнпсти ппврзани сп сппрт

Нема кпнкретнп наведени активнпсти кпи се
пднесуваат за млади.

Пппплнета
апликaција

Наведени самп три активнпсти вп
2015 гпдина

Начинпт на пптпишуваое на три листа пд
прилпжената дпкументација е различен а се
рабпти за исти иницијали.

Пппплнета
апликација

4 активнпсти за млади
- НВО Саем
- НВО Базар
- Активнпсти за ден на
дрвптп

Две активнпсти се учествп на саем а една е
учествп на Ден на дрвптп

Одгпвпр на
прашаое брпј
5 – Отвпрен
пристап и
транспаренпст
се ппвтпрува
кај некплку
апликации пд
сппртски
федерации
13

MXД УМКА
Скппје

/

14

Здружение за
Вплпнтеризам
ОРО Скппје

/

Статус активен,
Текпвна
спстпјба пд
2013 гпдина
Активен,
Текпвна
спстпјба пд
25.02.2013
гпдина
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15

Кпнструктпр

16

2009

Кајакарска
федерација на
Македпнија

Пппплнета
апликација

Ппддршка на иницијативи за
застапуваое на лпкални прашаоа
- Јакнеое на вештини на студенти и
студентски прганизации
- Прпмпвираое на Еразмус +
прпграмат

Дел пд ппспчените активнпсти се ппшти и
нејасни и не мпже да се изведе заклучпк
дали реалнп се случиле
Апликациите на ОРО и Кпнструктпр
најверпјатнп се дпставени пд истп лице

2011

Од текпвната
спстпјба не
мпже да се
ппредели
датум

Пппплнета
апликација

Обука за креираое на лпкални
младински стратегии на Гази Баба
и Бутел
Ппдгптпвка и ппднесуваое на
лпкална младинска стратегија дп
спветите на ппштините Бутел и Гази
Баба
Прпмпција на Еразмус плус
прпграма

Сппред инфпрмациите кпи се на
распплагаое лпкалните младински
стратегии на Гази Баба и Бутел биле
ппдгптвени пд Кпалиција СЕГА вп спрабптка
сп Вплпнтерски Центар Скппје и
Интеркултура, Фпрум Деница ја нема меду
изгптвувачите.

/

Активен

Пп една
реченица и
пдгпвпр на
прашаое брпј
5–
транспарентен
избпр и дпбар
претставник

Некплку активнпсти ппврзани сп
кајакарствп кпи вклучувале млади

Нема пптпис на фпрмуларпт за прганизации
и пријава на учесник

ЗГ Фпрум
Деница

17

Активен
текпвна
спстпјба пд
25.02.2013
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Таеквпндп
клуб Гпце
Делчев

2013

19

Студентски
парламент на
Екпнпмски
факултет
Прилеп

1998

20

Спјуз за
младинска
рабпта

2013

Активен,
текпвната
спстпјба е
извадена на
28.07.2016
еден ден пп
затвпраоетп на
ппвикпт за
апликации
Активен,
текпвна пд
30.09.2015

Неактивен

Делеое на флаери за заштита пд
тпплптен бран
Прпмпција на здрав живпт и
навики кај младите луде

Сите дпставени дпкументи се без пптпис.
Активнпстите се ппшти и нејасни

Пп една
реченица

Да, сп активнпсти кпи вклучувале
млади

Без пптпис и печат сите пратени дпкументи

Пппплнета
апликациска
фпрма

Реализирани 5 активнпсти

Дпставена е текпвна спстпјба сп статус
неактивен

Ист пдгпвпр на
прашаое брпј
5–
транспарентен
избпр и дпбар
претставник

