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ВОВЕД

те поими, како што се, на пр., поимите 
млади, младинска политика, младинска 
организација, стратегија за млади и сл. 
Исто така, со закони се пропишуваат 
постапките за донесување на основни-
те стратешки документи од областа на 
младинската политика, како и постапки-
те со кои се обезбедува претставување 
на младите во процесот на донесување 
на одлуки што нив ги засегаат. Воедно, 
овие закони ги пропишуваат надлеж-
ностите на определени органи на власта 
на централно, регионално и на локално 
ниво во спроведувањето на младинските 
политики, а во некои случаи го пропишу-
ваат и основањето на специјализирани 
органи и тела за таа намена. Исто така, 
во рамки на законската рамка се регули-
ра младинското учество во обликување 
и донесување на младински политики 
на централно, регионално и на локално 
ниво. 

 Моделите на младинско учество се ана-
лизирани преку облиците на младинско 
здружување, односно младинските ор-
ганизации и нивната структура, начинот 
на избор на нивни членови, полето на 
дејствување и начините на нивно финан-
сирање. Според тоа, може да се заклучи 
дека младинското здружување, во земји-
те што се предмет на оваа проценка, нај-
често се јавува во облик на младински 
организации што ги застапуваат интере-
сите на младите на ниво на ученици во 
средни училишта, студенти на универзи-
тети, младински парламенти, младински 
работници и сојузи за млади или на мла-
дински организации. 

Оваа Компаративна проценка на 
моделите за младинско учество на 
меѓународно ниво е подготвена во 

рамки на проектот „Младинско учество 
за силен и одржлив развој на заедница-
та“, финансиран од Европската Унија, а 
реализиран од  Коалицијата на младин-
ски организации СЕГА во партнерство со 
СОС Детско село Северна Македонија, 
Волонтерски центар Скопје и Здружение 
Женски форум Тетово. 

Проценката има за цел да овозможи пре-
глед на моделите на младинско учество 
што се применуваат во земји со различно 
ниво на развој и нивно приспособување 
на пристапите кон младинското учество 
во Република Северна Македонија. Ком-
паративната проценка вклучува анали-
за на моделите во следните шест земји: 
Австрија, Кипар, Литванија, Словенија, 
Србија и Финска. Фокусот на анализата 
е ставен на постојната регулатива на за-
конски и подзаконски акти и на стратеш-
ките документи и програми што ги обли-
куваат постојните модели на младинско 
учество во избраните држави. Моделите 
се споредени со постојната регулатива 
на Република Северна Македонија.

Адекватното и експлицитното законско 
регулирање е предуслов за успешна 
имплементација на младинската поли-
тика.  Во повеќето држави опфатени со 
овој компаративен преглед, прашањата 
за младинско учество се регулираат со 
еден сеопфатен закон, кој на општо ниво 
ги опфаќа сите аспекти на младинската 
сфера. Во нив се дефинираат основни-
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ШТО ПРЕТСТАВУВА 
МЛАДИНСКОТО УЧЕСТВО? 

е гаранција за благосостојба на младите 
во дадено општество. 

Многу модели за учество се фокуси-
раат на учеството на деца и млади. Во 
основа разликуваме генерички и спе-
цифични модели на младинско учество. 
Различните идејни модели помагаат да 
се потенцираат барањата поставени до 
демократските институции од граѓаните, 
поточно од младите, за нивно учество во 
политичките процеси. Во потесна смис-
ла, политичкото учество на младите под-
разбира учество во политички партии 
или во избори и тоа во улога на оној што 
бира или е биран. Во поширока смис-
ла се мисли на учество на младите во 
граѓански здруженија, неформални гру-
пи или иницијативи, како и во креирање 
на политики што ги засегаат и учество во 
креирање на јавното мислење преку со-
цијалните медиуми.    

Во основа учеството подразбира инклу-
зија (вклучување) – при што системот се 
менува за да се приспособи на учеството 

– наспроти интеграција – што подразбира 
учество во рамки на претходно дефини-
рани начини и однапред дефинирани 
структури (Percy-Smith and Malone 2001: 
18). Хоџсон утврдува пет услови што тре-
ба да бидат исполнети за да се постигне 
учество и зајакнување на младите. Усло-
вите предвидуваат младите да имаат: 1) 
пристап до оние што се на власт; 2) прис-
тап до релевантни информации; 3) вис-
тински избор помеѓу различни опции; 4) 
поддршка од доверлива, независна лич-
ност и 5)  инструмент за жалба (Hodgson 

Граѓанското учество се смета за нај-
важен демократски принцип во со-
временото општество (Pratchett and 

Lowndes 2004: 3). Сепак, сведоци сме на 
сè поголема недоверба и намалување 
на излезноста на гласачи во изборните 
процеси, како и намалување на учество-
то во формалните политички институ-
ции. Ваквите трендови го привлекуваат 
вниманието и заземаат централно место 
во јавните дебати за перцепциите и ре-
алноста од недостигот на демократска 
партиципација на младите во воспоста-
вените демократии (Кarsten 2011). 

Терминот „учество“ се однесува на вклу-
ченоста на младите во донесување одлу-
ки за прашања што влијаат врз нивните 
животи, како дел од процесот на ужи-
вање на нивните права како граѓани на 
индивидуално и на ниво на заедница. 
Вистинското учество се постигнува со 
вклучување во дијалог преку интеракти-
вен, постојан и инклузивен процес.  Об-
ласти од интерес за младите и нивно 
вклучување се: човековите права и ед-
наквост, вработување и социјални пра-
шања, активно граѓанство, неформално 
образование и доживотно учење, како и 
младински политики. 

Младинското учество подразбира непо-
средно учество на младите во прецизно 
дефинирани демократски процедури на 
национално, регионално и на локално 
ниво. Тоа е суштествено за креирање 
на младински политики што се одраз на 
потребите, правата и интересите на мла-
дите. Соодветното, младинското учество 

1
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1995). Се поставува прашање: До кој сте-
пен постојните институционални и орга-
низациони структури им нудат можности 
на младите за учество во демократските 
процеси во државите1 што се предмет на 
оваа анализа? Во обид да одговориме 
на поставеното прашање, направена е 
повеќеслојна анализа и тоа, анализа на 
законската регулатива што го врамува 
младинското учество, учеството на прет-
ставниците на младите во владините 
тела, организирање на младите во раз-
лични видови на младинско претставу-
вање и начините преку кој финансиски 
е поддржано младинското здружување.   

1 Република Австрија, Кипар, Литванија, 
Република Србија, Република Словенија и 
Финска.



ПРОЕКТ „МЛАДИНСКО УЧЕСТВО ЗА СИЛЕН И 
 ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА”

7

ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВАТА И 
ПРАКТИКИТЕ НА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО 

НА МЕЃУНАРОДНО НИВО

Федералниот акт за застапување на 
младите (Federal Youth Representation 
Act/Bundes-Jugendvertretungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 127/2000, BGBl. I Nr. 136/2001) 
е на сила од 2000 година, а последен 
пат е изменет во 2001 година. Мерките 
предвидени во овој Акт имаат за цел да  
обезбедат претставување на проблемите 
на младите пред носителите на политич-
ки одлуки на федерално ниво. Со него 
законски се регулира застапувањето на 
интересите и политичкото лобирање за 
лица до 30 години. Во негови рамки е 
дефинирана работата на Федерални-
от младински совет како рамноправен 
орган кој по своите права е изедначен 
со правата на  интересовните групи на 
вработени, деловни луѓе, земјоделци и 
Советот на постари граѓани на Австрија. 
Актот опфаќа, меѓу другите, и младински 
здруженија и отворена младинска рабо-
та.

Изборниот законик ги утврдува услови-
те за спроведување на регуларни избо-
ри. Австрија е пионер во Европа во од-
нос на партиципативната демократија 
кај младите. Со цел да се поттикне и 
зголеми учеството на младите во демо-
кратските процеси, Националниот со-
вет на Австрија во рамки на реформата 
на изборниот законик во 2007 година ја 
помести старосната граница за гласање 
на 16 години. Сепак, треба да се направи 
разлика помеѓу активното и  пасивното 
гласачко право. Иако младите Австриjци 
можат да гласаат од 16 години, правото 
да бидат избрани  можат да го искорис-

 2.1  АВСТРИЈА 

Австрија е федерална држава во која од-
говорностите се поделени помеѓу феде-
ралната влада и федералните покраини. 
Австриското законодавство нема усвое-
но единствен сеопфатен закон со кој се 
регулираат прашањата поврзани со мла-
дите. Исто така, во aвстриското општест-
во моментално не се води дискусија во 
врска со подготовка на ваков закон. 
Вака дефинираната законска регулати-
ва ја наметнува потребата за анализа на 
некои од позначајните документи што 
директно или индиректно се поврзани 
со младите и нивната општествена пар-
тиципација. 

2.1.1 Постојна правна рамка

Федералниот акт за унапредување на 
младите (Federal Youth Promotion Act/
Bundesjugendförderungsgesetz, BGBl. I 
Nr. 126/2000, BGBl. I Nr. 136/2001) првпат 
е усвоен во 2000 година, а последен пат 
е изменет во 2018 година. Актот промо-
вира мерки и активности за неформално 
образование на младите и младинска 
работа заради понатамошен развој на 
менталното, психичкото, физичкото, со-
цијалното, политичкото и религиозното 
поле и развој на етичките компетенции 
на децата и младите. 

2

http://www.youthforum.org/assets/2014/12/Austria-EN-127-00-B-JVG-english.pdf
http://www.youthforum.org/assets/2014/12/Austria-EN-127-00-B-JVG-english.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001059
http://www.youthforum.org/assets/2014/12/Austria-EN-126-00-B-JFG-english.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001058
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тат по наполнување на 18 години, со ис-
клучок на кандидатурата за функцијата 
федерален претседател, каде што мини-
малната возрасна граница е поставена 
на 35 години. Дефинираната возраст се 
однесува на избори за  општински со-
вет, избори за покраински совет,  избори 
за национален совет, федерални претсе-
дателски  избори, избори за Европскиот 
парламент, референдуми, петиции за 
референдуми и јавни консултации. Исто 
така, на изборите за претставници во Ев-
ропскиот парламент и општинските со-
вети   можат да гласаат сите граѓани на 
државите членки на ЕУ на возраст од 16 
години и повеќе, кои имаат живеалиште 
во Австрија.

Регулативата за проценка на влија-
нијата врз младите е на сила од 2013 
година. Законот воспоставува проценка 
на влијанието врз младите за сите нови 
закони (“Youth check”). Со Законот се об-
врзуваат сите министерства, однапред, 
систематски да ги разгледуваат закон-
ските проекти со цел да го утврдат нив-
ното влијание врз децата и младите. Ова 
ја подигнува свеста за посебната грижа 
и потребите на децата и младите. 

Австрија има изготвено посебна Стра-
тегија за млади (2019–2027) (Austrian 
Youth Strategy/Österreichische 
Jugendstrategie). Стратегијата за млади 
има за цел преку еден континуиран про-
цес да ги унапреди и зајакне политики-
те за млади. Целта на оваа стратегија е 
да се креира пакет на мерки за младите 
луѓе, да се систематизира и да се зголе-
ми нивната ефикасност. Стратегијата, 
исто така, има за цел да ги идентификува 
новите подрачја на акција и соработка. 
Основна карактеристика на Стратегијата 
е настојувањето за активно вклучување 

на младите и професионалците на сите 
нивоа. Стратегијата дефинира четири 
полиња на акција: образование и обука, 
вработување и претприемништво, ква-
литет на живот и социјална соработка и 
медиуми и информации и во согласност 
со нив се предвидени адекватни акциски 
подрачја на дејствување. Целите и зада-
чите на Стратегијата се во согласност со 
Европската младинска стратегија 2019–
2027.

2.1.2 Институционална рамка

Во Австрија е воспоставена Национал-
на работна група за младински дијалог 
и младинска партиципација. Таа вос-
поставува соработка помеѓу федерални-
те и провинциските власти и други акте-
ри во доменот на младинските политики, 
со цел да овозможи младински дијалог и 
да ја унапреди младинската партиципа-
ција. Оваа работна група ја сочинуваат 
претставници од Одделението за се-
мејство и млади при федералната влада, 
Федералниот младински совет, Феде-
ралната мрежа на австриски информа-
тивни центри, Федералната мрежа на от-
ворена младинска работа, Австриските 
младински делегати, младински оддели 
при федералните држави, Национални-
от кореспондент при Европскиот центар 
за познавање на младинските политики, 
Австриската национална агенција Ераз-
мус+, Млади во акција и Европскиот со-
лидарен корпус и Канцеларијата за мла-
динска работа на автономната италијан-
ска провинција Волзана-Јужен Тирол. 
Ваквата практика укажува на системат-
ско вклучување на сите засегнати страни 
при процесите на донесување одлуки и 
креирање политики.      

https://www.women-families-youth.bka.gv.at/youth/youth-strategy.html
https://www.women-families-youth.bka.gv.at/youth/youth-strategy.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/jugend/oesterreichische-jugendstrategie.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/jugend/oesterreichische-jugendstrategie.html
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2.1.3 Облици на младинско органи-
зирање и младинско учество

Во Австрија има пет облици на младин-
ска партиципација: Младински парла-
мент на национално ниво, Регионален 
младински парламент, младински со-
ветодавни одбори, Студентски сојуз за 
високо образование и Унија на среднош-
колци. Овие претставнички тела се фор-
мирани во согласност со националната 
легислатива во доменот на младинско 
здружување2. 

МЛАДИНСКИ ПАРЛАМЕНТ НА 
НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО
Младинскиот парламент на национално 
ниво (Youth parliament/Jugendparlament) 
е финансиран од буџетот на Владата.  Во 
март 2017 година, околу 110 ученици 
можеа да ја искористат можноста да 
бидат дел од младинскиот парламент. 
Младинскиот парламент се состанува 
двапати годишно на различни теми. По-
крај националниот, има и регионални 
парламенти. 

Регионалните младински парламенти се 
разликуваат во зависност од општината 
во која се организирани. Во општината 
Вилах, младинскиот парламент обедину-
ва млади на возраст од 14 до 19 години, 
кои можат да станат кандидати за „ло-
калните совети“ (Youth Council). Додека 
во областите на градот Виена: Леопол-
дштат, Алсергрунд, Симеринг, Брижита-
нау и Лиесинг, се формирани локални 
младински парламенти „зборувај гласно“ 
(word up). Тоа се младински парламенти 

2 Информациите за облиците на младинско 
организирање се земени од официјалниот сајт 
на youthwiki Austria, Chapter 5: Participation: 
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/
youthwiki/chapters/austria/5-participation

за ученици од седмо и осмо одделение, 
каде што младите упатуваат барања до 
окружниот совет и можат да бидат вклу-
чени во нивната имплементација. 

МЛАДИНСКИ СОВЕТОДАВНИ ОДБОРИ
Австрискиот национален младински 
совет  (Austrian National Youth Council/
Bundesjugendvertretung – BJV) е тело 
кое законски ги претставува младите 
луѓе во Австрија. Советот е воспоставен 
во согласност со Актот за застапување 
на младите, со кој се редефинираше 
младинската определба на сојузно 
ниво. Член на младинскиот совет може 
да биде секоја младинска организација 
што ги исполнува критериумите на  ста-
тутот. Во 2020 година Советот имаше 59 
австриски детски и младински органи-
зации, кои имаат многу различни цели 
и идеолошка припадност, од членки со 
седиште во политичките партии и цркви 
до претставници на отворено младинско 
работење, етнички групи и малцинства, 
како и провинциски младински сове-
тодавни комитети.  Оваа разновидност 
ги гарантира интересите на младите и 
нивното претставување на многу широка 
основа. Австрискиот национален мла-
дински совет е овластен да преговара 
за сите важни политички одлуки.  Што се 
однесува до младинските прашања, Со-
ветот има статус на социјален партнер и 
затоа учествува во политички преговори 
во име на младите.  Тела на Советот се: 
Пленарно собрание, Извршен одбор, Уп-
равен директор и Управен одбор. Пле-
нарното собрание на сите членови се 
одржува најмалку еднаш годишно, а од 
него се избира Извршниот одбор. Управ-
ниот одбор се состои од 4 претседате-
ли (претседателски тимови), максимум 
осум други членови на одборот, како 
и Управен директор со полно работно 
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време со консултативен глас.  Членови-
те на Управниот одбор не треба да би-
дат постари од 30 години. Управниот 
одбор се состанува најмалку 8 пати го-
дишно, а неговиот функционален пери-
од изнесува две години.  Националниот 
младински совет промовира соработка 
и развива проекти за поддршка на мла-
дите и работи на следниве полиња на 
дејствување:  образование и работа (об-
разование, вработување и неформално 
образование); млади и политика (учество, 
меѓународни работи, образование за др-
жавјанство, антифашизам); деца и млади 
(детски права, заштита на малолетници, 
сексуално здравје и репродуктивни пра-
ва, волонтирање, домување, одржливост, 
здравје, воена/државна служба) и ед-
наквост (девојки/жени, родово интегри-
рање, социјална и дистрибутивна пра-
вда, разновидност/антидискриминација, 
меѓугенерациска правда). Националниот 
младински совет е финансиран од стра-
на на неговите членови, државата и од 
донации. 

Во сојузните држави постојат регионал-
ни младински совети кои ги консулти-
раат и советуваат регионалните влади 
и одделенијата за млади.  Федералните 
држави одлучуваат дали консултациите 
се задолжителни. Регионални младин-
ски совети постојат во провинциите: 
Бургенланд, Долна Австрија, Салцбург, 
Штаерска, Горна Австрија, Виена и 
Ворарлберг.  Советите се состојат од 
претставници на младински организа-
ции. На локално ниво, младински совети 
постојат во различни градови, па дури и 
области на градови (Виена). 

СТУДЕНТСКИ СОЈУЗ ВО ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Австрискиот национален сојуз на студен-
ти (Austrian National Union of Students’/
Österreichische Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft, ÖH) е законски за-
стапник на сите студенти пред надлежни-
те министерства.  Студентите во Австрија 
се внатрешно претставени на три различ-
ни нивоа. Австрискиот национален сојуз 
на студенти, согласно со законот, е општо 
претставничко тело на студентите во Ав-
стрија и има функција на студентска влада 
според федералниот закон. Сојузот е член 
на Европскиот студентски сојуз. Членство-
то во Сојузот е задолжително за секој уни-
верзитетски студент во Австрија, вклучи-
телно и за кандидатите за доктори на на-
уки.  Статутите на сојузите се регулирани 
со  федерален закон. Австрискиот нацио-
нален сојуз на студенти дејствува како по-
литичко тело на студентите, кое има за цел 
да ја унапреди положбата на студентите 
преку бројни услуги.  Сојузот обезбедува 
федерална застапеност  на студентите на 
државните универзитети, на приватните 
универзитети, напредните технички висо-
костручни и образовни школи. Австриски-
от национален сојуз на студенти е поделен 
во три сектори: претставници од студиска 
програма, претставници на универзитети 
и федерални претставници. Членовите на 
Сојузот се избираат на секои две години 
од редот на сите студенти.  Тие ја фор-
мираат законодавната власт во рамките 
на мандатот и се состануваат двапати во 
семестарот. Главни задачи на Сојузот се 
преговори со Федералното министерство 
за образование, наука и истражување. По-
натаму, надлежното министерство е об-
врзано да се консултира со Сојузот секо-
гаш кога се планира/менува закон што ги 
засега студентите. Според структурата, 
Сојузот има повеќе комитети за образовна 
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политика, прашања за еднаквост; меѓуна-
родни прашања; и посебни проекти, со-
цијална политика, економски прашања. 
Секој комитет има свој избран претседа-
тел и негов заменик. Сите состаноци на 
комитетите, освен оние на економскиот 
комитет, се јавно достапни.  Комитетите 
најчесто се состануваат пред состаноци-
те на федералното претставништво и ја 
одредуваат содржината на дневниот ред, 
подготвуваат апликации и служат како 
подготовка за состанок на федералното 
претставништво.  Сојузот се финансира од 
членарини на студентите, кои се задолжи-
телни. Работата на Советот е контролира-
на преку воспоставена комисија за вна-
трешна контрола. Комисијата се состои 
од четиринаесет члена и тоа: четири прет-
ставници избрани од федералниот минис-
тер, еден претставник избран од сојузниот 
министер за образование и жени, двајца 
претставници избрани од федералниот 
министер за финансии, тројца претставни-
ци на федералниот студентски сојуз и по 
еден претставник од конференциите на 
претседавачот на универзитетите. 

УНИЈА НА СРЕДНОШКОЛЦИ 
Во Австрија, застапеноста на учениците 
е дефинирана со Актот за претставеност 
на учениците. Претставниците дејствуваат 
на три нивоа, на ниво на училиште, како 
и на регионално и на национално ниво. 
Во секое средно училиште се избираат 
претставници на ученици.  Претставници-
те се дел од законски избраниот панел 
на училиштето составен од наставници, 
родители и ученици од средните учи-
лишта во Австрија.  Панелот е најважното 
тело во училишниот живот  кое решава за 
многу важни прашања од училишниот жи-
вот.  Покрај тоа, избраниот претставник 
може да гласа на ниво на покраина или 
може да биде избран на ова ниво. Права-

та на застапеноста на избраните ученици 
се обемни – од свикување на состанок на 
претставници на одделението до правото 
на учество на состаноци на вработените 
и дисциплински состаноци, сослушувања 
и одржување на говори. На федерал-
но ниво, претставувањето на учениците 
средношколци во државните училишта е 
од три вида училишта, гимназиски општи 
училишта, стручни средни училишта, како 
и стручни училишта. Секој од овие видови 
на училишта има од четири до осум прет-
ставника (според големината на сојуз-
ната држава) и ист број на заменици кои 
се избираат еднаш годишно. Избраните 
(водачи) имаат право да гласаат за своето 
училиште. Избраните водачи и првите два 
заменика може да бидат и кандидати за из-
бор. Ова тело има право да ги претставува  
учениците во  парламентот и училишниот 
одбор на покраината. Тројца од ученици-
те со најголем број на гласови можат да 
учествуваат на избор за претставување на 
средношколците на федерално ниво.  Нај-
често, две национални организации, како 
што се Австриската ученичка организа-
ција и Унијата на средношколци, се канди-
дираат за избори. И двете се финансирани 
од политички партии.

Претставниците на средношколците на 
федерално ниво ги сочинуваат три др-
жавни раководители од секоја од деветте 
австриски сојузни држави, како и двајца 
претставници на централните институции 
за настава, со вкупно 29 члена. Од нив се 
избира еден претставник за раководител 
и еден гласноговорник за секој вид на 
училиште. Тие се избираат на една година 
и имаат право да учествуваат и да бидат 
консултирани од сојузниот министер во 
преговорите поврзани со прашања што за 
нив претставуваат релевантни проблеми. 
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 2.2  СЛОВЕНИЈА 

Законската рамка овозможува парти-
ципација на младите како членови во 
младинските организации и политичките 
партии на возраст од 15 години, додека 
младите може да учествуваат на избори 
или да бидат кандидати за избори со на-
полнети 18 години. Квоти или резервира-
ни места за млади кандидати на кое било 
ниво не се предвидени со закон.

2.2.1 Постојна правна рамка

Не постои унифициран закон со кој се 
регулираат интересите, правата и парти-
ципацијата на младите. Основни акти со 
кои се регулираат политиките за млади 
и младинската партиципација во Сло-
венија се Законот за јавен интерес во 
младинскиот сектор, Законот за младин-
ски  совет и Законот за здружување на 
студентите.  

Законот за јавен интерес во младин-
скиот сектор (Zakon o javnem interesu 
v mladinskem sektorju, Uradni list RS, št. 
42/10) се смета за најсеопфатен и обвр-
зувачки официјален документ со кој се 
дефинираат потребите и/или правата на 
младите и се пропишува решавањето на 
младинските прашања. Со него се одре-
дува јавниот интерес во младинскиот 
сектор, како и начинот на негово спрове-
дување. Со Законот се регулираат рабо-
тата и одговорностите на Канцеларијата 
за млади на Република Словенија и се 
обезбедува унапредување на интереси-
те на младинскиот сектор на национално 
ниво. Врз основа на овој законски акт е 
усвоена Национална програма за млади 
и е формиран Совет за млади на Влада-
та на Република Словенија. Законот се 

заснова на принципите на демократија, 
плуралност, интегритет, меѓугенераци-
ска солидарност, еднаквост, недискри-
минација и правда, мултикултурализам, 
меѓукултурен дијалог, волонтирање, про-
мовирање здрав начин на живот, почиту-
вање на животот и животната средина и 
учество на невладините организации во 
управувањето со јавните работи. Вклучу-
ва соодветни механизми за поддршка и 
развој на работата на младите и младин-
ските организации, што се спроведува 
во соработка со автономни и демократ-
ски претставници на младински орга-
низации и стручни и други организации. 
Законот регулира различни области на 
младинска политика, меѓу другото и: ав-
тономија на младите, неформално учење 
и обука и зголемување на компетенции-
те на младите, пристап на младите до 
пазарот на трудот и развој на претпри-
емништво кај младите, грижа за младите 
со помалку можности во општеството, 
волонтирање, солидарност и меѓугене-
рациско учество на младите, мобилност 
на младите и меѓународна интеграција, 
здрав начин на живот и спречување на 
разни форми на младинска зависност, 
пристап на младите до културните добра 
и промовирање на креативноста и инова-
тивноста кај младите и учество на млади-
те во управувањето со јавните работи во 
општеството. Со Законот се дефинирани 
политиката за млади и млади, младин-
ската организација и организацијата за 
млади. Исто така, за првпат, Законот ја 
дефинира младинската работа и струк-
турираниот дијалог. Со Законот се оп-
ределува кофинансирањето, како еден 
од главните механизми на располагање 
на организациите активни во областа на 
младите. Законот ги опишува условите 
за добивање, управување и трошење на 
овие финансиски средства.
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Законот за младински совет (Zakon o mla-
dinskih  svetih  – ZMS, Uradni list RS, št. 
70/00 in 42/10) е усвоен во 2000 година, 
а последен пат е изменет и дополнет во 
2010 година. Законот е донесен во кон-
султативен процес во кој беше вклучен 
младинскиот сектор. Законот го дефи-
нира Младинскиот совет на Словенија 
како доброволно чадорно здружение 
на национални младински организации. 
Со него се регулирани статусот, рабо-
тењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младински совет на 
Словенија и младинските совети на ло-
калната заедница. Законот предвидува 
сите организации членки да ги промови-
раат интересите на младинскиот сектор. 
Главни активности се младинска работа 
и други младински активности што обез-
бедуваат услови за развој на младински 
иницијативи и нив ги поддржуваат и 
младински организации што обезбеду-
ваат учество на младите во процесите на 
донесување одлуки и други активности 
што се од нивен интерес. Законот пред-
видува Советот на млади на Словенија 
и локалните младински совети да бидат 
консултирани од владата, министерства-
та, другите државни тела и локалните 
власти за законите и регулативите што се 
спроведуваат а се поврзани со младите. 
Законот ја дефинира финансиската под-
дршка што им е достапна на советите за 
млади и ја поставува рамката за следење 
и казните за несоодветно однесување на 
младинските совети. 

Законот за здружување на студенти е 
усвоен во 1994 година од Националното 
собрание (Zakon o skupnosti študentov 
Uradni list RS, št.  38/94  in  59/19). Овој 
Закон ги регулира статусот, работењето 
и активностите на студентските здруже-
нија во Словенија. 

Иако не постои посебна стратегија за 
млади, Резолуцијата за национална про-
грама за млади 2013–2022 (Resolucija o 
Nacionalnem programu za mladino 2013–
2022, Uradni list RS, št. 90/13), усвоена од 
Националното собрание на Република 
Словенија во 2013 година, претставува 
општ стратешки јавен документ или ак-
ционен план во кој се интегрираат глав-
ните насоки што треба да се следат при 
креирање политики за младински пра-
шања на национално ниво. Надлежните 
министерства се одговорни за спрове-
дување на националната програма, но 
Канцеларијата за млади на Република 
Словенија е одговорна за координација 
на спроведувањето на програмата преку 
акциски планови. Во суштина, Резолу-
цијата е тематски водич за младински 
политики и програми со која се дефи-
нираат приоритетите и мерките од јавен 
интерес во младинскиот сектор и не е 
дел од друга општа стратегија за развој. 
Резолуцијата е хоризонтален документ 
преку кој се комбинираат мерки што се 
реализираат под надлежност на различ-
ни министерства за да се создадат нови 
стандарди за квалитет и да се обезбе-
ди нивна конзистентност и видливост. 
Резолуцијата за националната програ-
ма за млади е изготвена врз основа на 

„Студијата за млади 2010: положбата на 
младите во Словенија“. Резолуцијата за 
националната програма за млади ги де-
финира обемот, целите и приоритетите 
во шест клучни области: 1) образование; 
2) вработување и претприемништво; 3) 
домување; 4) здравје и благосостојба; 5) 
млади и општество и 6) култура и креа-
тивност. Покрај тоа, таа се фокусира и 
на демографија и клучни политики, како 
и методи за следење. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3261
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2.2.2 Институционална рамка

Советот за млади на Владата на Ре-
публика Словенија (Тhe  Council of the 
Government of the Republic of Slovenia 
for Youth/Svet Vlade RS za mladino) е 
консултативно тело, формирано во со-
гласност со Законот за јавен интерес 
во младинскиот сектор во 2009 година. 
Советот овозможува Владата и соод-
ветните министерства да предлагаат, 
стимулираат и да препорачаат мерки и 
активности за зајакнување на младин-
ската димензија, особено секторските 
јавни политики. Советот е составен од 
претставници на младински организа-
ции и разни министерства на еднаква 
основа.  Со него раководи министерот 
за образование, наука и спорт. Советот 
има претседател и 19 члена, назначени 
со принципот на бипартиски состав (рам-
нотежа помеѓу владата и младинскиот 
сектор).  Претставниците на младински-
те организации и здруженија се:  тројца 
претставници на националните младин-
ски организации;  еден претставник на 
Националниот младински совет на Сло-
венија;  еден претставник на младински-
те совети на локалната заедница;   еден 
претставник на словенечкиот студентски 
сојуз;   еден претставник на средношкол-
ската унија на Словенија; еден претстав-
ник на младинските организации во ре-
презентативните унии; еден претставник 
на младинските  центри; еден претстав-
ник на други невладини организации ак-
тивни во областа на младите. Во Советот 
се воспоставени четири работни групи, 
кои решаваат за најрелевантните теми 
за развој на младинската политика на 
ниво на државата. Советот се состанува 
најмалку четири пати годишно. Работата 
на Советот е регулирана во Деловникот 
за работа. Советот како консултативно 

тело предлага мерки и го следи разгле-
дувањето на интересите на младите во 
различните јавни политики на нацио-
нално ниво.  Советот ѝ дава сугестии на 
Владата и на одговорните министерства 
за регулирање на младинските прашања 
и, особено, го промовира учеството на 
младите во овие процеси. Активностите 
на Советот се финансираат од буџетот 
на Канцеларијата за млади на Република 
Словенија. 

2.2.3 Облици на младинско органи-
зирање и младинско учество

Идентификувани се четири облици на 
младинска партиципација: Национален 
младински совет, Студентскиот сојуз во 
високото образование, Средношколска 
унија и мрежа на словенечките младин-
ски центри МаМа. Овие претставнички 
тела се формирани во согласност со на-
ционалната легислатива во доменот на 
младинско здружување3. 

НАЦИОНАЛНИOТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ 
НА СЛОВЕНИЈА (National Youth Council 
of Slovenia/Mladinski svet Slovenije) е 
волонтерско здружение на национални 
младински организации со статус на ор-
ганизација од јавен интерес во младин-
скиот сектор.  Националниот младински 
совет брои 11 организации со полноправ-
но членство и две придружни организа-
ции членки (2020 година). Структурата на 
Националниот младински совет ја сочи-
нуваат: Собрание, Надзорен одбор и Уп-
равен одбор. Собранието е составено од 
двајца претставници од секоја од полно-

3 Информациите за облиците на младинско 
организирање се земени од официјалниот сајт 
на youthwiki, https://national-policies.eacea.
ec.europa.eu/youthwiki/chapters/slovenia/5-
participation
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правните организации и претседател на 
Националниот младински совет.  Собра-
нието се состанува најмалку двапати 
годишно.  За позициите на Надзорниот 
одбор и Извршниот одбор, изборите се 
одржуваат на секои две години.  Активи-
стите членови  може да бидат избрани во 
три последователни мандати и не смеат 
да бидат постари од 33 години на денот 
на изборите. Надзорниот одбор се соста-
нува најмалку еднаш годишно.  Кандида-
тите за избрани функции можат да бидат 
предложени од организациите членки, а 
процесот на избор е целосно во доменот 
на организациите членки.  Номинациите 
за членство во управниот одбор вклучу-
ваат писмена поддршка за кандидатура 
од најмалку четири организации членки, 
покрај организацијата што го предлага 
кандидатот.  Изборите се одржуваат со 
тајно гласање. Согласно со улогата и од-
говорностите, Националниот младински 
совет ги брани интересите на младите 
и го промовира младинското учество во 
формулирање на политики што имаат 
значително влијание врз нивните животи 
и работа.  Неговата улогата е во соглас-
ност со Законот за младински совет и 
Законот за јавен интерес во младински-
от сектор. Националниот младински со-
вет го поттикнува развојот на добровол-
но организирање од страна на младите 
и работи на зајакнување на активноста 
на младинските организации. Одговор-
ностите на Националниот младински 
совет се: креирање на младински поли-
тики, младинско застапување, соработ-
ка со владини институции, меѓународна 
соработка, подготовка на разни обуки и 
едукативни материјали, промоција на во-
лонтерството, соработка со академската 
заедница, обезбедување информации, 
координација на младинските совети, 
законски активности и други активности 

за организациите членки, имплемента-
ција на различни проекти. Националниот 
младински совет е вклучен со учество во 
граѓански дијалог во рамките на Советот 
на Владата за индивидуална соработка 
на младите со министрите. Национал-
ниот младински совет се финансира од 
сопствени средства што се стекнати од 
членарина и други придонеси на орга-
низациите членки, државниот буџет и 
буџетите на локалните заедници, имотни 
права и донации, како и од други изво-
ри. Главни финансиери се: Канцеларија-
та на Република Словенија за млади, 
Националната агенција на програмата 
Еразмус+: Млади во акција и Европската 
младинска фондација. Кога се користат 
средства, Националниот младински со-
вет одговара пред Канцеларијата на Ре-
публика Словенија за млади.

Освен Националниoт младински совет 
на Словенија, формирани се неколку 
локални младински совети.  Во некои 
општини има посебни тела, како на при-
мер, комитет или комисија за млади. Тие 
ги поврзуваат локалните младински ор-
ганизации и ја претставуваат основната 
структура за учество на младите во јав-
ните работи на локално ниво.

СОЈУЗИ НА СТУДЕНТИ ВО ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Сојузот на студенти во високото об-
разование (Slovenian Student Union/
Študentska organizacija Slovenije) е 
основан во согласност со Законот за 
здружување на студентите во 1994 годи-
на. Сојузот обединува повеќе од 100 000 
студенти од словенечките универзитети, 
колеџи, стручни училишта и високообра-
зовни институции во странство. Сојузот 
вклучува студентски организации на три 
словенечки универзитети (Студентска ор-
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ганизација на Универзитетот во  Љубља-
на, Студентска организација на Универ-
зитет во Марибор и Студентска органи-
зација на Универзитетот во Приморска) 
и 58 (локални) студентски клубови што 
дејствуваат во рамките на Здружението 
на студентски клубови.  Фундаментален 
акт што ја регулира работата на Сојузот 
е студентскиот устав. Главните органи во 
работењето на Сојузот на студенти се: 
Собрание, Претседателство, Надзорна 
комисија и Трибунал.   Собранието на 
Сојузот се состои од 127 членови и е по-
делено на конвенција и совет. Претседа-
телството и Трибуналот имаат девет чле-
на, додека Надзорната комисија се сос-
тои од осум члена. Членовите на Собра-
нието и на Надзорната комисија се из-
бираат на двегодишни мандати, додека 
членовите на Претседателството имаат 
едногодишен мандат. Претседателство-
то на Сојузот го сочинуваат: претседате-
лот, претседателите на извршната власт 
на секоја од студентските организации 
на универзитетите, претседателите на 
советот на студентски организации на 
локалните заедници, по еден  претстав-
ник од секој универзитет, организација и 
еден претставник од советот на студент-
ски организации на локалните заедници. 
Надзорната комисија се состои од двај-
ца избрани претставници од студентски-
те организации на трите универзитети и 
од советот на студентски организации на 
локалните заедници. Собранието се сос-
танува еднаш или двапати годишно, Над-
зорната комисија има редовни седница 
еднаш месечно, а Претседателството 
има редовни седници еднаш неделно (со 
исклучок во летниот период).  Трибуна-
лот се состанува само доколку е потреб-
но. 

Сојузот на студенти во високото обра-
зование мора да биде информирана 
кога Владата подготвува нов акт што е 
релевантен за студентите.  Сепак, пози-
цијата на Сојузот не е обврзувачка за 
Владата.  Според Законот за високо об-
разование, Сојузот на студенти во висо-
кото образование именува претставници 
во јавни тела, како што е Словенечката 
агенција за обезбедување квалитет за 
високото образование. Сојузот во најго-
лем процент се финансира преку јавни 
финансии (приближно 96  %).  Огромен 
дел од овие средства (над 80  %) доаѓа-
ат од такси за концесија.  Оваа разлика 
е особено важна затоа што не станува 
збор за претходно загарантирана сума, 
туку зависи од обемот на работа (привре-
мени и повремени работни места за уче-
ници и студенти) извршена од студенти. 
Надзор врз користењето на јавни сред-
ства од страна на Словенечкиот сојуз на 
студенти врши Судот за ревизија и Коме-
сарот за информации.

СРЕДНОШКОЛСКА УНИЈА 
Законот за здружување на студентите 
е правна рамка согласно со која функ-
ционира Средношколската унија на уче-
ници во Словенија.  Главните органи на 
Средношколската унија се: Парламентот, 
кој служи како претставнички орган на 
учениците;  Советот, кој обезбедува им-
плементација на одлуките  на  Парламен-
тот и Претседателството, кое е извршен 
орган, одговорен пред Парламентот и 
Советот да спроведува годишна про-
грама за работа, како и претседател, кој 
ја претставува Средношколската унија 
и ја координира работата на главните 
органи. Словенечката средношколска 
унија е организација на сите ученици од 
средните училишта.  Секое средно учи-
лиште во Словенија со статус на „правно 
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лице“ има право да има еден делегат во 
Парламентот. Бројот на сите делегати е 
околу 150. Делегатите се назначени од 
демократското тело за функционирање 
на ученичката заедница на ниво на учи-
лиште.  Нема јавни мерки или упатства 
што овозможуваат поголема вклученост 
и разновидност, ниту пак постојат мерки 
за поголемо учество на учениците. 

Средношколската унија, како претстав-
ник на учениците, има место во владини-
от совет за млади, каде што претставни-
ци на младите дебатираат за сите проме-
ни во областа на младинската политика.

МаМа (MaMa Network/Mreža MaMa) е 
мрежа на словенечките младински цен-
три составена од 50 членки. Мрежата 
MaMa се  смета како еден од највлија-
телните актери во младинскиот сектор 
што ги поврзува сите организации што 
вршат активности на младински центар 
или работат во областа на младинска 
работа во Словенија. МаМа ги претставу-
ва заедничките интереси на членовите 
и промовира креативни активности кај 
младите. МаМа ги нагласува принципи-
те на толеранција и соработка, како и 
социјалната свест кај своите членови и 
пошироката јавност. Органи на мрежата 
MaMa се: Совет, Стручен совет, директор, 
заменик-директор (не задолжително) и 
Собрание. Младинската мрежа МаМа се 
финансира од членарина, придонеси на 
основачите, спонзорства, субвенции, по-
дароци и волонтирање, грантови, добро-
волни прилози, јавни и приватни тендери, 
плаќања за услуги и производи, легати и 
други ресурси во согласност со законот 
и од сопствените активности. 

 

  2.3  СРБИЈА

Клучни моменти значајни за обезбедување 
поддршка и управување со младинската 
политика на Република Србија претставу-
ваат формирањето на Министерството за 
млади и спорт во 2007 година и имплемен-
тацијата на Законот за млади4 во 2012 го-
дина. Потоа следува усвојување на Нацио-
налната стратегија за млади 2015–2025 и 
други релевантни документи5 и политики 
за младите што се суштествени во импле-
ментација на младинските прашања. Ми-
нистерството ги координира активностите 
поврзани со имплементацијата на овие 
стратешки и законски документи, а заедно 
со различните тела е одговорно за посеб-
ни области во младинскиот сектор и за 
сите други чинители на младинската поли-
тика. Други актери на младинска политика 
во Република Србија се: провинцискиот 
секретаријат за спорт и млади; ресорни-
те министерства; единиците на локална-
та самоуправа/локалните канцеларии за 
млади; Националниот младински совет 
на Србија, Кровна организација на млади; 
институции и младински здруженија што 
реализираат активности за млади и други 
актери што учествуваат во спроведување-
то на младинската политика.

2.3.1 Постојна правна рамка

Законот за млади (Law on Youth/Zakon 
za mlade,The Ministry of Youth and 
Sports, Law on Youth,”Official Gazette of 
RS”, No. 50/2011) ги регулира мерките и 
активностите преземени од Република 

4 Усвоен на 5.6.2011 г. а стапува на сила на 
17.1.2012 г.

5 Акционен план за имплементација на 
Националната стратегија за млади, Стратегијата за 
развој на млади, Законот за работни односи итн.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_mladima.html
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Србија, автономната покраина и локал-
ните самоуправи насочени кон подо-
брување на социјалниот статус и полож-
бата на младите и создавање услови за 
решавање на потребите и интересите 
на младите во сите области од интерес 
за младите луѓе. Со него се дефинираат 
општите цели на младинската политика 
во Србија;  се предвидува развој на На-
ционалната стратегија за млади; се иден-
тификуваат млади и здруженија на мла-
ди како едни од клучните актери во раз-
војот и спроведувањето на младинската 
политика. Законот го регулира форми-
рањето на Советот за млади, канцела-
рии за млади и Агенцијата за млади. Тој 
ја поставува рамката за финансирање 
на програми и проекти во младинскиот 
сектор и ја утврдува улогата на инсти-
туциите во следењето на младинската 
политика. Целта на Законот е создавање 
услови за поддршка на младите во орга-
низации, социјален активизам, развој и 
исполнување на нивниот потенцијал за 
нивно и за доброто на општеството. Во 
согласност со Законот за млади, во 2014 
година, Владата го формира Советот за 
млади, советодавно тело со функција за 
усогласување на активности поврзани со 
развојот и спроведувањето на младин-
ската политика и предлагање мерки за 
нејзино подобрување. 

Националната стратегија за млади 
2015–20256 е усвоена од Националното 
собрание на Република Србија во 2015 
година (The Government of the Republic 
of Serbia,  National Youth Strategy 2015-
2025, “Official Gazette of RS”, No. 22/2015). 
Стратегијата се заснова на стратешката 
ориентација на Владата за работа со и за 
младите луѓе. Министерството за млади 

6 На Стратегијата 2015–2025 ѝ претходеше 
Националната стратегија за млади 2008–2014.

и спорт е највисок орган одговорен за 
координација, развој и подобрување на 
младинската политика, за Националната 
стратегија за млади, како и за други на-
ционални планови и програми за млади. 
Владата има улога во формирање работ-
на група одговорна за следење на спро-
ведувањето на Стратегијата. Во текот на 
целиот процес, Министерството за млади 
и спорт ѝ обезбедува професионална, 
административна и техничка поддршка 
на работната група. Младинскиот совет е 
вклучен и во следење на спроведувањето 
на Стратегијата, додека министерствата 
вклучени во работата на Советот за мла-
ди подготвуваат извештаи за постигна-
тите резултати во работата со младите и 
во спроведувањето на Стратегијата. Овие 
извештаи се усвојуваат на состаноците на 
Советот и се јавно достапни на веб-стра-
ницата на Министерството. Стратегијата 
претставува клучен механизам за спрове-
дување, координација и за подобрување 
на младинската политика, како и за соз-
давање поддршка и почитувана средина 
за младите и нивните иницијативи. Врз 
основа на Стратегијата се изготвени ак-
циски планови за нејзино спроведување. 
Притоа, досега се развиени два акциски 
плана (за 2015–2017 и за 2018–2020 го-
дина). Стратегијата ги утврдува основни-
те принципи на дејствување, насоките и 
очекуваните резултати од активностите 
на сите чинители на младинската поли-
тика кон подобрување на социјалната 
положба на младите и создавање услови 
за целосно остварување на нивните пра-
ва и интереси во сите области. Целта е 
да се постигне сите секторски политики 
да ги препознаваат младите и нивните 
потреби и потенцијали и да го олеснат 
нивното учество во стратешкото одлучу-
вање, спроведување, следење и процен-
ка. Стратегијата вклучува различни цели 

https://www.mos.gov.rs/wp-content/uploads/download-manager-files/Nacionalna strategija za mlade - ENG.pdf
https://www.mos.gov.rs/wp-content/uploads/download-manager-files/Nacionalna strategija za mlade - ENG.pdf


ПРОЕКТ „МЛАДИНСКО УЧЕСТВО ЗА СИЛЕН И 
 ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА”

19

што се поврзани со младите од ранливи-
те социјални групи, младите од групата 
НЕЕТ, младите мигранти итн. Стратегија-
та е дефинирана според партиципативен 
пристап, со учество на младите и нивните 
претставници во креирањето на Страте-
гијата. 

2.3.2 Институционална рамка

Советот за млади (Youth Council/Savet 
za mlade) е јавно советодавно тело фи-
нансирано од државниот буџет. Советот 
е составен од претставници на државна-
та администрација, управно тело на по-
краината Војводина, младински органи-
зации и здруженија,  канцеларии за мла-
ди,  совети за национално малцинство  и 
експерти. Советот за млади има улога да 
предлага мерки и да иницира и усогла-
сува активности за подобрување на раз-
војот и спроведувањето на младинската 
политика. Советот брои 24 члена, од кои 
еден претседател,  десет претставници 
на државни тела,  еден претставник на 
управното тело на покраината Војво-
дина, еден претставник на советите 
на националното малцинство,  двајца 
претставници на канцелариите за мла-
ди, еден експерт и осум претставници на 
младинските организации и здруженија, 
од нив една третина се младински прет-
ставници. На состаноците на Советот за 
млади како дополнителни претставници 
можат да присуствуваат претставници 
на различни јавни институции и младин-
ски организации (како што се државни 
секретари, специјален советник на ми-
нистерот, дополнителни претставници 
на Министерството за млади и спорт, 
Национален младински совет на Србија 

– КОМС итн.). Советот за млади одржува 
најмалку два состанока годишно. Члено-

вите на Советот за млади се избираат по 
пат на објавување на јавен повик од стра-
на на Министерството за млади и спорт, 
а изборот го врши комисија формирана 
при Министерството.  Исто така, јавните 
институции активни во областа на мла-
дите, одделно номинираат претставници 
за членство во Советот на млади.

2.3.3 Облици на младинско органи-
зирање и младинско учество

Идентификувани се пет облици на мла-
динска партиципација: Студентска кон-
ференција на српските универзитети, 
Средношколска унија на ученици, На-
ционален младински совет на Србија, 
Национална асоцијација на практича-
ри на младинска работа и Национално 
здружение на локалните канцеларии за 
млади. Овие претставнички тела се фор-
мирани во согласност со националната 
легислатива во доменот на младинско 
здружување7. 

СТУДЕНТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СРП-
СКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ – СКОНУС (Student 
Conference of Serbian Universities/
SKONUS) е највисокото репрезентативно 
тело на студентите на српските универ-
зитети, регулирано со Законот за високо 
образование. Таа е основана за постигну-
вање заеднички интереси на студентите 
како партнери во процесот на високото 
образование во Србија, координирање на 
работата и воспоставување на заедничка 
политика на студентските парламенти на 
српските универзитети и за водење на 

7 Информациите за облиците на младинско 
организирање се земени од официјалниот сајт 
на youthwiki Serbia, Chapter 5: Participation на: 
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/
youthwiki/chapters/serbia/5-participation

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/serbia/5-participation
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/serbia/5-participation
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операциите утврдени со Законот. Члено-
вите на СКОНУС се студентски претстав-
ници од сите студентски парламенти на 
акредитираните универзитети во Србија. 
Студентската конференција на српските 
универзитети разгледува прашања од за-
еднички интерес за унапредување на ви-
сокото образование во Република Србија. 
Таа дава мислење до Министерството за 
образование, наука и технолошки развој, 
до Националниот совет за високо образо-
вание и до Конференцијата на српскиот 
универзитет за обезбедување, контрола 
и промовирање на образовно-научни 
активности на универзитетите. Според 
структурата, СКОНУС има Собрание, 
претседател, Претседателство, Парла-
ментарен комитет, Претседателски совет, 
Секретаријат и Алумни клуб. Собранието 
го сочинуваат студентски претставници 
делегирани од студентските парламенти 
на српските универзитети.  Собрание-
то има претседател, потпретседатели и 
секретар, кои се избираат од редовите 
на Собранието. Претседателот го из-
бира Собранието за период од две го-
дини.  Претседателството е највисокото 
тело за донесување одлуки помеѓу двете 
седници на Собранието. Претседател-
ството донесува регулативи, одлуки и 
резолуции. Парламентарниот комитет 
има претседател, заменик-претседател 
и членови на одборот.  СКОНУС има 11 
одбори8, а членовите на одборот ги вери-
фикува Претседателството. Правилник за 
работа на одборот донесува Претседа-

8 Одбор за реформа и развој на одборот за 
високо образование, одбор за меѓународна 
соработка, одбор за соработка за студентски 
стандарден, одбор за економија, научен 
одбор, одбор за заштита на животната средина, 
одбор за поддршка на јавното здравје за спорт 
и меѓународно здравје, одбор за пристапување, 
одбор за волонтирање и хуманитарни работи, 
одбор за култура, одбор за професионален 
развој на студенти.

телството. Секој одбор има свој деловник 
изработен од Претседателството. Улога-
та на Претседателскиот совет е  да ја ко-
ординира работата на универзитетите во 
Србија. Претседателскиот совет дава ми-
слења и препораки во врска со прашања-
та под јурисдикција на СКОНУС.  Претсе-
дателскиот совет се состанува најмалку 
еднаш во текот на семестарот. Претседа-
телскиот совет го сочинуваат претседате-
лот, заменик-претседателот и претседа-
тели или проректори на универзитетите 
членки.   Работата на  Секретаријатот  ја 
води и ја координира генералниот секре-
тар, кој  се избира по постапка и на начин 
утврден со Статутот. Секретаријатот има 
7 сектори и тоа за: финансии, односи со 
јавност, проекти, информатичка техноло-
гија, правни работи, обука и образование 
и за логистика. СКОНУС се финансира од 
средства од буџетот на Република Србија. 

СРЕДНОШКОЛСКАТА УНИЈА НА УЧЕНИ-
ЦИ – СУУС (Union of Secondary School 
Students of Serbia) е невладина органи-
зација основана во 2003 година. Унијата 
е независна во својата работа. Унијата е 
застапена во Министерството за млади и 
спорт, Министерството за образование 
и наука, УНИЦЕФ, Националниот демо-
кратски институт, Националниот мла-
дински совет на Србија итн. Согласно 
со структурата, Унијата има: Собрание, 
Управен одбор, Совет на алумни  и Над-
зорен одбор. Унијата има приближно 
100 000 ученици и 192 ученички совети. 
За членство во Унијата, кандидатите по-
полнуваат формулар кој е оценет од Уп-
равниот одбор. Мандатот на Управниот 
одбор трае 2 години, додека мандатот 
на останатите тела на Унијата трае една 
година.  Собранието се сретнува еднаш 
годишно, додека Надзорниот одбор се 
состанува најмалку 3 пати годишно. Сос-
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танокот на Управниот одбор и Советот 
на алумни не се регулирани. Среднош-
колската унија на ученици на Србија 
има за цел да ги претставува и застапува 
учениците од средните училишта на на-
ционално и европско ниво. СУУС е една 
од осумте европски организации кои ор-
ганизираат Социјален ден на кој учени-
ците во училиштата волонтираат со цел 
да заработат пари за подобрување на 
нивната училишна средина и културен 
живот.  Унијата нема директна улога во 
креирањето на политиките, сепак, како 
член на на Организациското биро на ев-
ропски средношколски унии, учествува 
во креирање на европските политики за 
млади и политиките за средношколско 
образование. Унијата се финансира од 
доброволни прилози на членовите, до-
броволни прилози на други физички и 
правни лица, донации или спонзорства и 
други извори во согласност со Законот.

Министерството за млади и спорт го 
поддржа формирањето на кровната ор-
ганизација Национален младински со-
вет на Србија (КОМС), како и работата и 
развојот на Националната асоцијација 
на практичари на младинска работа 
(НАПОР) и Националното здружение на 
локални канцеларии за млади. 

НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ 
НА СРБИЈА  (National Youth Council of 
Serbia/Krovna organizacija mladih Srbije, 
KOMS) е најголемото репрезентативно 
младинско тело во Србија со над  100 
младински организации или здруже-
нија на организации регистрирани во 
Србија. Согласно со структурата, На-
ционалниот младински совет на Србија 
има: Собрание, Управен одбор, Комитет 
за надзор  и генерален секретар. Улоги-
те на Националниот младински совет 

на Србија се:  формулирање политики, 
вредности и професионални мислења 
во областа на младинската работа и во 
врска со младинската работа,   учество 
на јавни расправи во врска со младин-
ската политика,  учество во младински 
совет и следење на спроведувањето на 
Националната стратегија за млади 2015–
2025, организирање настани, семинари, 
советување од областа на младинска-
та политика и други политики важни за 
младите, соработка со јавни институции, 
различни национални и меѓународни 
организации, градење на капацитети на 
нејзините членови,  собирање и обра-
ботка на документација и публикации 
за младинска политика. Националниот 
младински совет на Србија добива сред-
ства од членарина, донации, подароци, 
финансиски субвенции и друго. 

НАПОР  е Национална асоцијација 
на практичари на младинска работа 
(National Association of Youth Work 
Practitioners/Nacionalna asocijacija 
prakti/ara/ki omladinskog rada, NAPOR) 
во која членуваат  51 младинска орга-
низација и организации за млади.  Тоа 
е стручно здружение на младински ор-
ганизации, чија мисија е да создадат и 
креираат услови за гарантирање на ква-
литетот и препознавање на младинската 
работа, со цел развој на потенцијалот на 
млади и младински работници, кои при-
донесуваат за благосостојбата на заед-
ницата и општеството.   Според структу-
рата, НАПОР се состои од: Собрание, Уп-
равен одбор, извршен директор, надзо-
рен директор, Надзорен комитет и Совет 
за етички прашања. НАПОР се финан-
сира од членарина, донации, подароци, 
финансиски субвенции и друго.  Допол-
нително, НАПОР добива приход и преку 
консултантски активности.
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 2.4  ФИНСКА

Младинската политика во Финска е на-
сочена кон подобрување на условите 
во кои растат и живеат младите и кон 
поттикнување интеракција помеѓу гене-
рациите преку меѓусекторска соработка. 
Министерството за образование и култу-
ра е одговорно за целокупниот развој на 
младинската работа и младинската поли-
тика, додека општините се одговорни за 
спроведување на младинската политика и 
младинската работа на локално ниво.      

Специфични законски документи ко-
ристат различни дефиниции за поимот 
млади, што доведува до разлики во од-
нос на определувањето на возрасната 
категорија млади. Законот за млади ја 
дефинира категоријата млади како лица 
под 29-годишна возраст (Youth Act, 2017, 
Chapter 1, Section 3)9. Политиките за не-
вработеност кај младите се однесуваат 
на оние на возраст од 15 до 24 години.

2.4.1 Постојна правна рамка

Финска законски ја регулира  младин-
ската работа уште од почетокот на 1970-
тите. Законот за млади ги опфаќа мла-
динската работа, младинската политика, 
соодветните одговорности на централ-
ната и локалната власт, меѓусекторската 
соработка, како и финансирањето од 
страна на државата. Законот за млади е 
надополнет со Уредба на Владата за мла-
динска работа и политика за млади. Спе-
цифичните права и обврски на младите 
се дефинирани во други закони, како 

9 The Ministry of Education and Culture 
(2017) Youth Act, https://minedu.fi/
documents/1410845/4276311/Youth+Act+2017/
c9416321-15d7-4a32-b29a-314ce961bf06/
Youth+Act+2017.pdf

што се Законот за благосостојба на де-
цата и Законот за основно образование. 
Имплементацијата на Законот за млади 
се заснова на солидарност, културна 
разновидност и меѓународност, одрж-
лив развој, здрав начин на живот, почиту-
вање на животот и животната средина и 
меѓусекторска соработка.  Како дел од 
националната младинска работа и мла-
динска политика, Законот ги дефинира 
задачите и улогите на Министерството 
за образование и култура, регионалните 
државни административни агенции, Др-
жавниот младински совет и Комисијата 
за проценка и државна помош.   Имено, 
Законот за млади ги дефинира улогите 
и одговорностите на локалните власти, 
младинските здруженија и другите орга-
низации што се занимаваат со младинска 
работа. Законот ја прецизира  потребата 
од консултација на младите лица за пра-
шања што се во нивен интерес. Законот 
вклучува и посебни одредби за теренска 
младинска работа и за младински работ-
ници, чија цел е да им помогнат на мла-
дите што имаат потреба од поддршка. 

Националната  програма за  младин-
ска работа и младинска политика 
(Government Decree on Youth Work and 
Youth Policy 2017) се усвојува од страна 
на Владата на секои четири години. На-
ционалната програма е во согласност 
со Законот за млади, а се изготвува во 
консултативен процес кој вклучува  ин-
тервјуа со млади, истражување на за-
сегнатите страни, можност за пишување 
изјави и коментар за нацртот на програ-
мата преку интернет.  Една од  главните 
цели  на  Програмата  е да се воспостави 
перспектива за младинската политика 
како дел од одлучувањето во јавниот 
сектор.  Програмата  содржи подетални 
мерки и задачи потребни за постигну-

https://minedu.fi/en/legislation-youth
https://minedu.fi/en/legislation-youth
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вање на целите дефинирани во  програ-
мата на Владата, како и другите владини 
стратегии и  програми. Исто така, Про-
грамата  вклучува цели за европски и 
меѓународни активности на младинскиот 
сектор и ги дефинира приоритетите на 
избраните фински национални центри за 
младинска работа. Главни тематски под-
рачја на актуелната Национална програ-
ма за младинска работа и младинска по-
литика 2020–2023 година се спречување 
на социјалното исклучување и зајакну-
вање на вклученоста на младите.   Про-
грамата  вклучува  опис на  состојбата на 
младите заснована врз статистички по-
датоци и истражувања врз деца и млади.  

2.4.2 Институционална рамка

Национално тело за младински поли-
тики е Државниот младински совет10 
(The  State Youth Council) како експерт-
ско тело што му помага на Министерство-
то за образование и култура во однос на 
прашањата со младите. Ова експертско 
тело има функција на советодавно тело 
за младинска работа и младински поли-
тики. Финска нема воспоставено посеб-
на национална агенција за млади. Не-
колку министерства и нивни оддели се 
одговорни за младински прашања, про-
грами и споделување на информации 
поврзани со младите.  

Структурата на младинските организа-
ции ја сочинуваат: младински парла-
мент, совети за млади и/или младински 
советодавни одбори, студентски унии, 
средношколски унии и други младински 
невладини организации.

10 https://tietoanuorista.fi/en/nuora/

2.4.3 Облици на младинско 
организирање и младинско 
учество11

Националниот младински совет Алијанси 
(The National Youth Council Allianssi) е осно-
ван во 1992 година преку спојување на три 
организации за младинска работа: Нуорисо-
тин Кескус НТК (Nuorisotyön Keskus NTK), Цен-
тар за граѓанско образование КаКе (СНТ Civic 
Education Centre KaKe) и Национален комитет 
на фински младински организации (National 
Committee of Finnish Youth Organizations 
SNT). Алијанси е аполитична и верски неу-
трална организација, има  улога на лоби орга-
низација која моментално обединува над 140 
национални организации од младинскиот и 
образовниот сектор. Главна цел на Алијанси 
е превенција на социјалното исклучување на 
младите луѓе, што се смета за најголем про-
блем во Финска. Исто така, Алијанси има за 
цел да им помогне на младите да се развијат 
во одговорни членови на општеството и да 
го промовираат нивното учество во донесу-
вање одлуки и меѓународни активности. Тие 
се застапуваат за благосостојба на младите 
и за доволно ресурси за младинскиот сек-
тор. Алијанси нуди услуги на актерите во 
младинскиот сектор и младинската работа 
во организации, општини и парохии. Соглас-
но со структурата на управување, Алијанси 
има претседавач и заменик-претседавач. 
Највисоко тело за одлучување на Алијанси е 
Одборот составен од девет членови и девет 
заменици, кои претставуваат широк спектар 
на актери во младинскиот сектор. Членовите 
на Одборот се избираат на годишните сред-
би на кои се менува половина од неговата 
структура. Работните планови и записници 

11 Информациите за облиците на младинско 
организирање се земени од официјалниот сајт 
на youthwiki Finland, Chapter 5: Participation: 
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/
youthwiki/chapters/finland/5-participation

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/finland/5-participation
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/finland/5-participation
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на Одборот се транспарентно достапни во 
банката за материјали. Алијанси има над 
20 посветени експерти за феномени и теми 
поврзани со младите. Работата на Алијанси е 
финансирана преку субвенции за младински 
организации на Министерството за образова-
ние и култура.

МЛАДИНСКИОТ ПАРЛАМЕНТ (Youth Parlia-
ment) на Финска е формиран на почетокот 
на 1998 година. Иако не е директно дел 
од уставната структура, ниту пак се споме-
нува во Законот за млади, тој ги реализи-
ра целите споменати во двата акта преку 
зајакнување на учеството на младите луѓе. 
Младинскиот парламент е организиран 
и финансиран како дел од соработката 
на  финскиот парламент  и  Центарот за раз-
вој Опинкирјо.  Младинскиот парламент 
брои 199 члена, кои се состануваат на пле-
нарна сесија на секои две години. Членови-
те на Младинскиот парламент се ученици 
од 8 и 9 одделение (15–16 години), кои ги 
претставуваат своите парламентарни гру-
пи на локално ниво. Парламентот ја негува 
разновидноста на финското општество, 
вклучувајќи ги и учениците од специјали-
зираните училишта. Пленарната седница е 
организирана во форма на парламентарна 
сесија со која претседава претседателот на 
Парламентот. Најважен момент претставу-
ва презентирањето и дискусиите со прате-
ниците во финскиот парламент.  Во рамки 
на парламентот, група млади имаат улога 
на новинари, тие учествуваат во настан на 
кој се поставуваат прашања на политича-
рите. На оваа средба присуствува по еден 
парламентарец од секоја пратеничка група. 
Нивна задача е да одговорат на прашањата 
на младите новинари. Слична таква парла-
ментарна активност на локално ниво об-
ично има во форма на клуб на пратеници. 
Целта на Младинскиот парламент е да ги 
инспирира младите да се вклучат во пра-

вење позитивна разлика за проблеми што 
се важни за нивната генерација. 

МЛАДИНСКИ СОВЕТОДАВНИ ТЕЛА 
Според законот за  локална самоуправа, 
сите општини мора да имаат младински со-
вет или еквивалентна акциона група за мла-
ди.  Локалниот младинскиот совет (Local 
Youth Council) може да влијае врз активно-
стите за планирање, подготовка, спроведу-
вање и следење на различни активности и 
програми што се релевантни за благосос-
тојбата на жителите, здравјето, студирање-
то, животната средина, животот и јавниот 
превоз, како и за други прашања што мла-
динскиот совет смета дека се релевантни.  

СОЈУЗОТ НА ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СО-
ВЕТИ (The Union of Local Youth Councils/
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUV) 
е чадорна организација на национално 
ниво која се состои од осум окружни ор-
ганизации, индивидуално регистрирани 
во невладини организации. Функцијата 
на Сојузот на локални младински совети е 
делумно финансирана од Министерството 
за образование, а неговиот статус на мла-
динска организација е во согласност со 
Законот за  млади.  Мисијата на Сојузот е 
да соработува, да ги застапува и да ги еду-
цира локалните младински совети. Сојузот 
има улога на експертско тело за учество 
на младите во Финска кое соработува со 
младинските работници, државните служ-
беници и политичарите. Негови членки 
се и индивидуални членови на локалните 
младински совети. Членството е добровол-
но и за него се плаќа симболична члена-
рина. Членовите на Сојузот се на возраст 
од 13 до 20 години.   Највисокото тело за 
донесување одлуки е Генералното собра-
ние што се одржува еднаш годишно. Секој 
член на Сојузот има глас во Генералното 
собрание.  Генералното собрание избира 
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претседател, двајца потпретседатели и 
помеѓу четири и десет члена на одборот 
за период од една година.  Исто така, од-
лучува за планот за работа, за буџетот и за 
членарината за следната година. Целта на 
Сојузот на локалните младински совети во 
Финска е да поттикне соработка помеѓу 
локалните младински совети, да го зајакне 
учеството на младите, да го поддржи  об-
разованието за демократија и да се грижи 
за публицитетот на младинските совети на 
национално ниво. Сојузот е одговорен за 
помагање во основање на нови младин-
ски совети и едукација на младинските 
совети за нивните права, улоги и мож-
ности.  Со цел да се постигнат овие цели, 
Сојузот организира семинари, настани на 
национално ниво и училишни настани на 
локално ниво и за младинските совети и за 
претставниците на градот.  Сојузот актив-
но комуницира со властите и политичките 
чинители, како што се Министерството за 
образование и култура  и  Министерството 
за финансии. 

Сојузот работи на унапредување на мож-
ностите на младите и на донесување од-
луки, исто така на своите членки им нуди 
можност за вмрежување, интеракција и 
размена на идеи.  Ова го постигнува и 
преку „банката на материјали и знаење“ 
од отворен пристап „Ваикуте“, каде што 
бесплатно нуди информациски материја-
ли. Сојузот соработува и со  Здружението 
на финските локални и регионални власти.  
Од почетокот на 2018 година, Сојузот е 
дел од конзорциум кој е администриран 
од Младинската академија, избран од Ми-
нистерството за култура и образование, 
со цел  да функционира како центар за 
работа на млади за експертиза за младин-
ско учество, а реализиран е во соработка 
со Центарот за развој Опинкирјо.  

СТУДЕНТСКИ УНИИ ЗА ВИСОКО ОБРА-
ЗОВАНИЕ 
Секој универзитет и универзитет за 
применети науки има своја студентска 
унија основана во согласност со Зако-
нот за универзитети  и  Законот за поли-
техника12.  Членството е доброволно, но 
големо поради придобивките што ги 
имаат студентите со студентската кар-
тичка. Студентските унии ги застапуваат 
интересите на студентите при донесу-
вање одлуки, како на институционално, 
така и на локално ниво, на пример при 
изборот на претставници на телата за 
донесување одлуки на универзитетите. 
Финансирањето на униите се заснова на 
членарина и алокации од институцијата.

Поединечните студентски унии се членки на 
една од националните студентски унии: На-
ционалната унија на универзитетски сту-
денти (National Union of University Students 

– SYL), која ги претставува интересите на сту-
дените од 14 универзитети и Унијата на сту-
денти на универзитетите за применети на-
уки (University of Applied Sciences Students 

– SAMOK), која ги претставува интересите на 
студентите од 26 универзитети за примене-
ти науки. Највисокото тело за донесување 
одлуки на националните студентските унии 
е Генералното собрание, кое обично се 
одржува еднаш годишно. Главна должност 
на студентските унии е да изберат претсе-
дател и членови на одборот за период од 
една година. Исто така, тие имаат одговор-
ност да одлучуваат за содржината на пла-
нот за работа, буџетот и членарината за на-
редната година. Моќта за донесување одлу-
ки ја имаат претставници со мандат од сту-
дентските унии.  Националните студентски 
унии имаат за задача да ги штитат правата 
на студентите и да се залагаат за еднаков 

12 https://karvi.fi/app/uploads/2016/05/5-
Polytechnics-Act.pdf  
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пристап на студентите.    Двете унии имаат 
широко призната експертиза во доменот на 
образованието, домувањето, социјалната и 
здравствената заштита на студентите.  Тие 
се застапени во различни национални тела, 
вклучително како што е Советот за високо 
образование и неговите поткомитети, потоа 
комитети и работни групи при Министер-
ството за образование.  Двете организации 
се членки на Европската унија на студенти. 

УНИИ НА СРЕДНОШКОЛСКИ УЧЕНИЦИ 
Согласно со Законот за средни училишта 
и Законот за средно стручно образование, 
секоја образовна институција е должна да 
има свое ученичко тело организирано од 
ученици што го избираат својот одбор по 
пат на гласање. Ученичките унии се регис-
трирани организации кои во согласност со 
законот ги застапуваат интересите на уче-
ниците во образовната унија, но и на локал-
но ниво. Членови на унијата партиципираат 
во органите на институцијата. 

Во Финска постојат следните среднош-
колски унии: Унијата на ученици  на  сред-
ните училишта (Union of Upper Secondary 
School Students), која брои 50 000 члена; 
Националната унија на ученици од струч-
ните училишта  во Финска  (National Union 
of Vocational Students in Finland) со 100 
000 члена и Финската ученичка унија 
(Finnish Student Alliance – OSKU) со 25 000 
члена. Исто така, за учениците што збору-
ваат шведски јазик на ниво на основно и 
средно училиште постои Ученичка унија на 
шведски јазик во Финска (Swedish-speaking 
School Student Union of Finland) со 5 000 
члена. Членството во униите е доброволно 
и се базира на плаќање на членарина. Уни-
ите се финансираат преку членарина и 
финансиска помош од Министерството за 
образование и култура, согласно со Зако-
нот за млади. Во некои од униите постои и 

мрежна структура, што значи дека членови-
те се поделени на подорганизации засно-
вани врз географскиот регион. Највисокото 
тело за донесување одлуки на национални-
те средношколски ученички унии е гене-
ралното собрание. Тоа се одржува еднаш 
годишно.  Собранието ги избира претсе-
давачот и другите членови на одборот и 
одлучува за планот за работа и буџетот на 
унијата и членарината за наредната година. 
Како и во високото образование, основна 
задача на националните средношколски 
ученички организации и училишните уче-
нички унии е заштита на правата на уче-
ниците на локално и национално ниво. На 
национално ниво, униите имаат свои прет-
ставници во различни комитети и работни 
групи на Министерството за образование и 
култура, на пример, во работната група на-
менета за подобрување на системот за сти-
пендии. Униите, со исклучок на Финскиот 
студентски сојуз, се членки на  Организаци-
ското биро на европските училишни унии.

 2.5  ЛИТВАНИЈA

Младинската политика во Литванија е 
насочена кон заштита на безбедноста 
на интересите на младите во доменот на 
јавната политика, пред сè образование, 
култура, спорт, работа и вработување, 
домување, здравје, креативност и срод-
ни политики, како и  младинска работа, 
т.е. образование за млади, со цел да им 
се овозможи на младите да учат преку 
искуство во доброволни активности. 

2.5.1 Постојна правна рамка

Законот за врамување на младинската 
политика првпат е усвоен во 2003 година, 
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а неговите измени и дополнувања се ус-
воени во 2005 и 2018 година (Republic of 
Lithuania. Law on Youth Policy Framework. 
4 December 2003  No IX-1871 (last amended 
on 22 november 2005 – No X-413). Согласно 
со Законот, младинската политика прет-
ставува активност насочена кон решавање 
на младинските проблеми, создавање на 
поволни услови за формирање на млада-
та личност и нeјзина интеграција во јав-
ниот живот, како и активност, чија цел е 
да се постигне разбирање и толеранција 
на општеството и неговите индивидуални 
групи во однос на младите. Законот  ги 
утврдува принципите и полињата на спро-
ведување на политиката за млади, како и 
организацијата и управувањето со спрове-
дувањето на политиката за млади. Тој е но-
сечкиот Закон со кој се утврдуваат услови-
те за работа на младинските организации, 
како и советите за младински организа-
ции.  Законот  предвидува обврска држав-
ните органи да ги консултираат младите и 
нивните претставници. Согласно со Зако-
нот се воспоставени одговорните инсти-
туции на национално ниво: Државен совет 
за младински прашања и Совет за младин-
ски прашања на локално ниво. Имено, на 
локално ниво Законот ја утврдува улогата 
на општинските координатори за младин-
ски прашања, совети за младински пра-
шања и совети на младински организации. 
Контрола и надзор над спроведувањето 
на Законот врши Министерството за со-
цијална заштита и  труд.  Одговорноста и 
надзорот за спроведување  на младинска-
та политика му е доделена на Одделот за 
младински прашања при Министерство-
то, кој го надгледува спроведувањето на 
мерките за младинска политика усвоен 
од Европската  комисија.  Во рамки на Од-
делот е воспоставен Државен совет на 
младите.  Дополнително, во Секторот за 
семејство и заедница при Министерството 

функционира оддел за млади со следниве 
функции релевантни за младинската по-
литика: координирање на спроведување-
то на младинската политика, извршување 
национални и меѓународни обврски во 
областа на младинската политика, спрове-
дување на мерките пропишани во подел-
бите релевантни за младинската политика 
што се спроведени од Европската Унија и 
Европскиот совет, координирање на спро-
ведувањето на функцијата за заштита на 
правата на младите во државата на локал-
но ниво.  Законот, исто така,  го регулира 
спроведувањето на младинската полити-
ка на локално ниво. Согласно со Законот, 
со одлука на општински совет може да се 
формираат постојани и ад хок општински 
совети за младински прашања. Ад хок 
општинските совет за младински прашања 
имаат за цел да испитаат специфични про-
блеми.  Општинските совети се составени 
на принцип на паритет од претставници на 
младински организации и институции на 
локално ниво. Исто така, Законот предви-
дува формирање на регионални младин-
ски совети.  Координаторот за младински 
прашања им помага на општинските инсти-
туции да ја подготват и спроведат општин-
ската политика за млади.  Координаторот 
за младински прашања служи како ме-
дијатор меѓу политичарите во општината, 
службениците, како и младите. Координа-
торите за младински прашања ги надгле-
дуваат и иницираат мерките неопходни за 
спроведување на младинската политика. 
Со оглед на соодветната соработка во 
областа на младинските работи, коорди-
наторите соработуваат со Министерство-
то за социјална заштита и  труд, Секторот 
за младински работи и други институции, 
младински организации, неформални мла-
дински групи и учествуваат во развојот на 
соработката со општините на странски 
земји во областа на младинската политика.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283614
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283614
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283614
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283614
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Покрај горе споменатите програми, мла-
динската политика во Литванија се разви-
ваше и преку Националната  програма  за 
развој на младинската политика 2011–2019 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 
metų plėtros programos patvirtinimo, 2010 
m. gruodžio 1 d. nr. 1715; the Lithuanian 
Government on National Youth Policy 
Development Program 2011-2019). Минис-
терството за социјална заштита и труд беше 
одговорно за координирање на имплемента-
цијата на Националната програма за развој 
на младинската политика 2011–2019.  Неј-
зина цел беше создавање на одржливо 
опкружување и услови за развој на мла-
динската политика. Оваа програма  даде 
приоритет  на подобрување на социјалната 
вклученост на младите, со посебен акцент 
на младите луѓе кои не работат и кои не се 
вклучени во процес на образование и обука, 
промовирање на меѓусекторска соработка 
како основен принцип на интегрална мла-
динска политика, размена на добри прак-
тики за социјално вклучување на младите и 
унапредување на соработката во областа 
на младинската политика помеѓу младите 
од Европската Унија и земјите од Источна 
Европа и Кавказ.  Националната програма 
се реализираше преку Акционен план 2014–
2016 година  и Акционен план 2017–2019 
година.  Во секоја од специфичните цели 
на акциониот план се наведени акциите, ус-
ловите за спроведување, распределбата на 
буџетот и одговорните институции за негова 
имплементација. 

Акциониот план за развој на националната 
младинска политика 2020 (National youth 
policy development action plan for 2020)13 

13 The National youth policy development action 
plan for 2020, https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/62166ed2695711eaa38ed97835e
c4df6?jfwid=32wf90sn  

има за цел да обезбеди развој на системот 
на социјална заштита што ги задоволува раз-
личните потреби на младите луѓе. Негови 
цели се младите да се развијат во совесни, 
граѓански, патриотски, зрели, културни и 
креативни личности; да бидат активен дел 
од општеството;  да го развиваат и коорди-
нираат системот на младинска работа и 
да обезбедат развој на инфраструктура за 
вработување на млади со цел да се олеснат 
конзистентните и квалитетни активности на 
младите и младинските организации,  да се 
зголеми вклученоста на младите во органи-
зирани активности и да се обезбеди сора-
ботка помеѓу јавниот, приватниот и невла-
диниот сектор преку развој на кохерентна 
младинска политика заснована на докази и 
знаење. Одговорни институции за спрове-
дување на меѓусекторскиот акционен план 
се: Министерството за животна средина, 
Министерството за култура, Министерството 
за  одбрана, Министерството за здравство, 
Министерството за образование и наука, 
Министерството за правда, Министерството 
за надворешни работи, Министерството за 
економија, Министерството за внатрешни 
работи, Министерството за земјоделство. 
Овие институции секоја година до први фев-
руари го известуваат Министерството за со-
цијална заштита и труд за спроведување на 
акциониот план.   

2.5.2 Институционална рамка 

Литванскиот совет за младински прашања 
(The Council for Youth Affairs) е воспоставен 
како колегијална советодавна институција, 
која функционира во рамките на Одделот 
за младински прашања врз социјална осно-
ва, со рамноправно партнерство од прет-
ставниците, делегирана од државните ин-
ституции и од Литванскиот младински со-
вет (LiJOT). Задача на Советот за младински 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387971
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387971
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387971
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387971
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/62166ed2695711eaa38ed97835ec4df6?jfwid=32wf90sn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/62166ed2695711eaa38ed97835ec4df6?jfwid=32wf90sn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/62166ed2695711eaa38ed97835ec4df6?jfwid=32wf90sn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/62166ed2695711eaa38ed97835ec4df6?jfwid=32wf90sn
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прашања е решавање на основните пробле-
ми во однос на младинската политика и да-
вање на предлози до Одделот за младински 
прашања за спроведување на младинската 
политика што ги задоволува потребите на 
младите и младинските организации. Одлу-
ките на Советот за младински прашања за 
Одделот за младински прашања има само 
советодавна природа. Советот вклучува 12 
члена: 6 претставници на државните инсти-
туции и 6 претставници на младински орга-
низации, кои се делегирани од Литванскиот 
младински совет (LiJOT). 

Агенцијата за меѓународна младинска 
соработка (Agency of International Youth 
Cooperation) е јавна непрофитна инсти-
туција формирана во 1999 година од 
страна на Државниот совет за младински 
прашања и Литванскиот совет за младин-
ски прашања. Главната цел на Агенција-
та е да обезбеди развој на меѓународ-
ната младинска соработка и успешно 
учество на литванските млади во програ-
мите на Европската унија за млади.

2.5.3 Облици на младинско 
организирање и младинско 
учество14

ЛИТВАНСКИОТ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
(Lithuanian Pupil‘s Parliament LMP) е основан 
во 1999 година. Регистриран е како невлади-
на организација во чии состав влегуваат 95 
средни училишта од цела Литванија.  За да 
се стане член на овој Парламент, учениците 
од училиштата мора да учествуваат на демо-
кратски избори што се спроведуваат во две 
фази.  Првата фаза се одвива во средното 

14 Информациите за облиците на младинско 
организирање се земени од официјалниот сајт 
на youthwiki Lithuanian, Chapter 5: Participation: 
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/
youthwiki/chapters/lithuania/5-participation

училиште, втората – во општината. Бројот на 
членови избрани во секоја општина зависи 
од големината на општината.

Работата на Литванскиот ученички парла-
мент е организирана во 6 комисии, кои ги оп-
фаќаат: човековите права, културата, здрав-
ството, надворешните работи, образование-
то и социјалните прашања.  Сите одделни 
членови избираат, во согласност со нивните 
вештини и компетенции, во кои комисии са-
каат да работат. Секоја комисија има претсе-
дател одговорен за координирање на рабо-
тата на комисијата. Членките на комисијата 
се организирани и на ниво на регионална 
група15. Секој регион има и претставник што 
му припаѓа на одборот. Одборот на Литван-
скиот ученички парламент се состои од прет-
седател и двајца заменици, регионални прет-
седатели. Литванскиот ученички парламент, 
исто така, има три работни групи: односи со 
јавноста, превенција и контрола на употреба 
на психоактивни супстанции и работна група 
за благосостојба на децата. Надзорен орган 
на Литванскиот ученички парламент е Коми-
сијата за етика и процедури. 

ЕВРОПСКИ МЛАДИНСКИ ПАРЛАМЕНТ 
ВО ЛИТВАНИЈА 
Европскиот младински парламент во 
Литванија (European Youth Parliament, 
EYP) ги поттикнува младите на независ-
но размислување и ја охрабрува млада-
та популација активно да учествува во 
јавниот живот. Eвропскиот младинскиот 
парламент го сочинуваат  национални 
комитети во кои се вклучени илјадници 
млади волонтери за стимулирање.  Ев-
ропскиот младински парламент започна 
со активности во Литванија на почетокот 
на 2013 година.

15 Во Литванија има 10 региони: Вилнус, Каунас, 
Клаипеда, Паневезис, Утена, Алитус, Сијаулија, 
Таураж, Маријамполе, Телсија.

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/lithuania/5-participation
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/lithuania/5-participation
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Европскиот младински парламент е 
една од најголемите европски институ-
ционални платформи, чии активности се 
фокусирани на политичка дебата, меѓу-
културни средби, политичка свест и раз-
мена на идеи меѓу младите од цела Евро-
па.    Мисијата на Европскиот младински 
парламент во Литванија е да ја поттикне 
свеста на младите, интересот за Литва-
нија, европската политика и социјал-
ните проблеми што преовладуваат;  да 
се обезбеди можност за младите да ги 
искажат своите ставови; да ги развиваат 
своите лични способности; да се промо-
вира меѓукултурната, меѓурелигиозната, 
идеолошката и практичната размена.

ЛИТВАНСКИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ (The 
Lithuanian Youth Council LiJOT) е најго-
лемата невладина, непрофитна чадорна 
организација  на националните младин-
ски организации и регионалните сојузи 
на младинските организации.  Советот 
брои 62 члена (невладини младински ор-
ганизации) и претставува повеќе од 200 
000  млади луѓе во Литванија. Советот  е 
полноправна членка на Европскиот мла-
дински форум и  го координира ЕУРО-
ДЕСК Литванија. Советот е организација 
што ги застапува интересите на младите 
и ја подготвува младинската политика. 
Тој е партнер на Владата што го форми-
ра Советот за младински прашања. 

УНИЈАТА НА СТУДЕНТИ ВО ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ (Lithuanian National Union 
of Students – LSS) е независна и невлади-
на организација основана во 1992 година. 
Оваа организација е создадена од најак-
тивните претставници на студентите во 
земјата.  Унијата на студенти во високото 
образование ги претставува правата на 
литванските студенти и ги обединува сту-
дентските организации на високообразов-

ните институции од целата земја.   Унијата 
ги проширува и ги зајакнува контактите со 
владини институции, национални и меѓу-
народни младински и студентски органи-
зации, како и други организации и обра-
зовни институции. Членовите на Унијата на 
студенти во високото образование  се сту-
дентски репрезентативни организации.  Со 
овие организации управуваат претставници 

– избрани студенти.   Студентските репре-
зентативни организации делегираат свои 
претставници во највисоката структура за 
управување со Унијата. Литванската нацио-
нална унија на студенти е активна членка 
на Европската студентска унија, Нордиска-
та унија на студенти, Форумот за економија 
на знаење и e основач на Студентската 
унија на балтичките држави. Унијата на сту-
денти во високото образование, исто така, 
соработува со Министерството за млади за 
социјално осигурување и Министерството 
за труд, владини институции одговорни за 
образовна политика и со други организа-
ции.  Унијата на студенти во високото об-
разование е здружение финансирано од 
хонорари на членовите, поддршка добиена 
од поединци, добротворни организации 
и добротворни донации во согласност со 
одредбите во  Законот за фондови за до-
бротворни цели и поддршка,  како и од 
донации од невладини организации, меѓу-
народни јавни организации (здруженија) и 
други законски добавени средства.

ЛИТВАНСКИОТ СРЕДНОШКОЛСКИ СОЈУЗ 
НА УЧЕНИЦИ (Lithuanian School Students’ 
Union – LMS) е доброволно, непрофитно 
здружение, кое ги обединува советите на 
учениците од литванските училишта. Сред-
ношколскиот сојуз на ученици ги претставу-
ва учениците од средните училишта преку 
формирање на политики за образование и 
млади, едукација на ученици, придружу-
вање кон нив во заеднички активности во 
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соработка со владини и невладини инсти-
туции, создавање заедница за училиштата 
и нивните ученици. Средношколскиот сојуз 
на ученици е главната платформа за развој 
и имплементација на образованието и мла-
динската политика за учениците во учи-
лиштата, соработува со секторите на Вла-
дата, општеството, бизнисот и образова-
нието. Средношколскиот сојуз на ученици 
ги претставува учениците од училиштата 
преку формирање на групи за влијание на 
млади и образовна политика, како и преку 
соработка со владини и невладини инсти-
туции. Сојузот ги обединува учениците од 
училиштата за решавање на заедничките 
проблеми и собира, анализира и промови-
ра упатства за ученици средношколци во 
Литванија и развива меѓународни односи 
меѓу учениците и организира состаноци, 
дебати и конференции на релевантни теми 
за учениците. Согласно со дефинирани-
те цели во периодот 2012–2016 година, 
Сојузот настојуваше да стане чадорна ор-
ганизација на литванските средношколски 
автономии, советите на средношколци 
на ниво на  градови/области и советите 
на информативните средношколски цен-
три. Средношколскиот сојуз на ученици во 
Литванија се состои од  претседател, Од-
бор, Комисија за ревизија и Канцеларија 
на претседател.  

 

 2.6  КИПАР

Популацијата на млади во Кипар е дефи-
нирана во согласност со Националната 
стратегија за млади. Таа ги опфаќа мла-
дите во возрасната група од 14 до 35 го-
дини. На ист начин, категоријата млади е 
дефинирана од страна на Младинскиот 
одбор на Кипар при Националната аген-
ција за млади.

2.6.1 Постојна правна рамка

Националната стратегија за млади на Ки-
пар 2017–2022 (National Youth Strategy of 
Cyprus)16 е усвоена од Советот на министри 
во 2017 г. и претставува носечки документ 
во домен на политиките за млади. Визијата 
на Националната стратегија е сите млади 
луѓе на Кипар да имаат еднакви можности 
за зајакнување со цел да го достигнат својот 
целосен потенцијал во сите аспекти на жи-
вотот и да ги развиваат своите таленти во 
своја корист и во корист на општеството. 
Стратегијата опфаќа 8 области и поставу-
ва 2 цели во секоја област. Националната 
стратегија за млади не идентификува спе-
цифични целни групи во младинската попу-
лација, иако три од приоритетите вклучени 
во областа на социјалното вклучување се 
насочени главно кон млади луѓе со помалку 
можности. Стратегијата е изготвена во кон-
султативен процес во коj учествуваа прет-
ставници на младинските организации, како 
што се Младинскиот одбор на Кипар (Youth 
Board of Cyprus), Кипарската организација 
на младински клубови, Кипарскиот детски 
парламент и Европскиот младински парла-
мент. Консултативниот процес е спроведен 
во рамки на Националната младинска кон-
ференција организирана во 2015 година на 
која учествуваа повеќе од 300 млади луѓе со 
различно потекло. Додека, консултациите 
со младите за спроведување на Стратегијата 
се одвиваат на ад хок основа. 

За потребите и имплементација на Страте-
гијата развиени се два акциски плана. Пр-
виот акциски план на стратегијата се 
однесува на периодот 2017–2019 година, а 
е евалуиран од Советот на министри. Додека 
вториот е изготвен за период 2020–202217, а 

16 https://youthpolicy.onek.org.cy/en/national-
youth-strategy/youth-strategy-paper/

17 https://youthpolicy.onek.org.cy/en/national-
youth-strategy/action-plans/

https://youthpolicy.onek.org.cy/en/national-youth-strategy/
https://youthpolicy.onek.org.cy/en/national-youth-strategy/
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неговата имплементација, исто така, ќе биде 
предмет на евалуација.  

2.6.2 Институционална рамка 

Министерството за образование, кул-
тура, спорт и млади првенствено е од-
говорно во однос на спроведување на 
Националната стратегија за млади. Исто 
така, Министерството е одговорно за 
доставување на акциони планови, из-
вештаи за напредокот и идните чекори 
на Стратегијата што ги подготвува мла-
динскиот одбор до Советот на министри 
на Кипар. 

Младинскиот одбор на Кипар (Youth 
Board of Cyprus) е формиран во 1994 
година како владина агенција основа-
на за решавање на младински прашања, 
дизајнирање и управување со младински 
програми и иницијативи, поддршка на 
поединци и субјекти во искористување 
на можностите за финансирање, како и 
производство и дистрибуција на инфор-
мации за младинските политики и мож-
ности.  Младинскиот одбор на Кипар се 
стреми да промовира напредок и прос-
перитет кај сите млади луѓе на Кипар, 
без оглед на верата и етничкото потекло, 
преку ефикасно справување со нивни-
те проблеми18. Исто така, го промовира 
нивното активно учество во социјалниот, 
економскиот и културниот развој на на-
шата земја. Младинскиот одбор работи 
и како Национална агенција за европски 
програми „Еразмус+“ во областа на мла-
дите и „Европски солидарен корпус“. Од-
борот работи под покровителство на 
Министерството за образование,  култу-
ра, спорт и млади, како највисок орган, 
одговорен за младите на Кипар.  Мла-

18 https://www.eyca.org/members/cyprus

динскиот одбор на Кипар на Советот на 
министри му предлага унифицирани по-
литики или специјализирани програми 
и ги спроведува одобрените политики и 
програми релевантни за младите. Тој се 
информира за прашањата што ги засе-
гаат младите при надлежните служби 
на релевантни министерства и ги прет-
ставува своите ставови пред Владата во 
врска со нив. Одборот учествува на сос-
таноци на меѓународни младински орга-
низации и развива билатерални контакти 
со соодветни младински тела на други 
земји.  Одборот дефинира протоколи/
програми за соработка со соодветните 
тела за млади од други земји за постигну-
вање на целите на Одборот; предлага, во 
консултација со други државни агенции, 
спроведување на научни студии во врска 
со потребите на младите и мерки за нив-
но исполнување.  Управниот одбор, во 
форма на нацрт-закон, изготвува  буџет, 
кој е предмет на одобрување од страна 
на Советот на министри и тој е предмет 
на усвојување во Претставничкиот дом.  

2.6.3 Облици на младинско органи-
зирање и младинско учество

Структурата на детски и младински орга-
низации во Кипар ја сочинуваат: Детски 
парламент на Кипар, Претставнички дом 
на млади,  Кипарски младински совет, 
Панкипарска федерација на студентски 
сојузи и Панкипарски комитет за коорди-
нација на средношколските ученици19.

19 Информациите за облиците на младинско 
организирање се земени од официјалниот сајт 
на youthwiki Cyprus, Chapter 5: Participation: 
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/
youthwiki/chapters/cyprus/5-participation

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/cyprus/5-participation
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/cyprus/5-participation
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ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА КИПАР
Детскиот парламент на Кипар (The Cyprus 
Children’s Parliament) е формиран во 2001 
година за време на традиционалната мани-
фестација на Недела на децата, кога група 
деца симболично ги заземаа  местата на 
членовите на кипарскиот парламентот.  Со 
поддршка на претседателот на кипарскиот 
парламент беше одлучено овој симболичен 
настан да прерасне во формална седница, 
која се одвива по примерот на вообичаените 
седници на кипарскиот парламент и да биде 
под негово претседавање.  Инициран од 
овие настани, основан е Детскиот парламент 
како постојано тело, кое работи во текот на 
целата година, а не како настан во рамки на 
Неделата на децата. Детскиот парламент е 
формиран со цел да им обезбеди учество 
на децата во процесот на идентификување 
на проблемите и дефинирање на мерките за 
спроведување на Конвенцијата за правата 
на детето. Првиот статут на Детскиот пар-
ламент е  усвоен, едногласно, на пленарна-
та работна сесија во 2004 година. Во него 
детално се дефинира улогата на Детскиот 
парламент како тело за поддршка, со права 
и обврски за правилното работење и развој 
на новата институција. Согласно со статутот, 
дете „парламентарец“ може да биде секое 
лице на возраст под 18 години, кое има ле-
гален постојан престој на Кипар.  Детскиот 
парламент се состои од 80 членови со пра-
во на глас: 56 кипарски Грци и 24 кипарски 
Турци. Членовите се претставници на петте 
области на Републиката.  Тие имаат мандат 
од две години и се избираат од окружните 
изборни собранија кои се состојат од деле-
гати предложени од Советот на ученици на 
средни училишта и од делегати од училишта 
(до 10 %) кои аплицираат за членство. Пар-
ламентот избира претседател, ректори и 
секретари и назначува специјални коми-
сии.  Парламентот се свикува на пленарни 
работни сесии на секои два месеци и на све-

чена годишна сесија со која раководи прет-
седателот на Претставничкиот дом на Кипар. 
Со цел да се обезбеди ефикасна дискусија 
за прашањата и проблемите, формирани се 
специјализирани комитети за контрола на 
законодавството, образование, здравство и 
животна средина, за култура, како и за печат 
и комуникација. Детскиот парламент е одго-
ворен за изнаоѓање финансиски средства за 
ефикасно работење на институцијата.  

ПРЕТСТАВНИЧКИ ДОМ НА МЛАДИ
Претставничкиот дом на млади (the House of 
Young Representatives) е годишна иницијати-
ва организирана за прв пат во 2016 година од 
Младинскиот совет на Кипар и младинската 
невладина организација „Кипарска младин-
ска диплома“. Тоа е тридневен настан на кој 
младите луѓе од Кипар спроведуваат симула-
ција на Претставничкиот дом на Републиката. 
Членовите на Претставничкиот дом на млади 
се собираат за усвојување на извештаи пре-
ку симулирање на парламентарни комисии. 
Не се утврдени специфични критериуми во 
врска со учеството на настанот. Поканата 
за учество се однесува на сите млади од Ки-
пар на возраст од 16 до 30 години, при што 
двете одговорни организации прават избор 
на 56 учесници. Претставничкиот домот на 
млади, како што е наведено на веб-страница-
та на иницијативата, има за цел да стане ин-
ституција во Кипар која ќе им даде постојан 
простор на младите да ги искажат своите ста-
вови за сè што ги засега, на политичко ниво 
и на ниво на донесување одлуки. Учесниците 
се поделени во 5 парламентарни комитети за: 
надворешни и европски прашања, вработу-
вање, внатрешни работи, образование и жи-
вотна средина. Секој парламентарен комитет 
дискутира за одредена тема и подготвува 
извештај за темата на која се разговара, а 
се гласа на пленарна седница.  Доколку из-
вештајот биде одобрен, тој ќе им биде преда-
ден на соодветните министри при Владата и 
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друга администрација, со мандат да го земат 
предвид извештајот и да го вклучат во одго-
ворностите на секое министерство. Програ-
мата е финансирана од Младинскиот одбор 
на Кипар (Youth Board of Cyprus20). 

КИПАРСКИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ (The 
Cyprus Youth Council CYC) е доброволна, 
невладина и непрофитна организација 
формирана во 1996 година. Кипарскиот 
младински совет дејствува како платфор-
ма за размена и комуникација помеѓу сите 
младински невладини организации во 
Кипар. Советот дејствува на национално 
ниво и брои повеќе од 60 грчко-кипарски 
и турски-кипарски организации, организа-
ции членки, подмладоци на политичките 
партии и неполитички младински органи-
зации. Негова цел е промовирање на дија-
лог и соработка помеѓу младите во Кипар и 
нивно поврзување со младите во Европа и 
светот. Право на членство во Советот имаат 
лица на возраст од 18 до 40 години. Советот 
го сочинува Генерално собрание, Секрета-
ријат и Комитет за финансиска контрола. 
Генералното собрание е врховно тело на 
Советот.  Со одлука на Секретаријатот, Ге-
нералното собрание се состанува еднаш 
годишно. На него учествуваат претставници 
од сите организации членки на Советот. Ге-
нералното собрание ги усвојува извештаите 
за активностите и финансиските извештаи, 
дискутира за прашања што ги засегаат мла-
дите, изготвува општа рамка за работа на 
Советот, носи одлуки за претставување и 
учество на Советот на локално и меѓународ-
но ниво, изготвува и усвојува резолуции. Се-
кретаријатот е составен од 9 члена – претсе-
дател, четири претставника од политичките 
партии и четири преставници на неполитич-
ки организации. Членовите на Секретарија-
тот се избираат од кандидатури поднесени  
од организациите со полноправно членство 

20 https://onek.org.cy/en/

за двегодишен мандат. Секретаријатот ги 
извршува одредбите на Деловникот и одлу-
ките донесени на Генералното собрание, а 
има обврска членовите – организациите да 
ги информира во врска со прашања од за-
еднички интерес. Комитетот за финансиска 
контрола е составен од три члена од редов-
ните на организациите членки, избрани на 
Генералното собрание за период од две 
години, почнувајќи од датумот на избор и 
имаат право на глас.   Советот е социјален 
партнер во структурниот дијалог за промо-
вирање на политичкото учество на младите. 
Советот лобира кај креаторите на политики 
за голем број прашања поврзани со млади-
те. Советот е во постојана соработка со Ев-
ропскиот младински форум. Се финансира 
од различни извори од Кипарскиот младин-
скиот одбор и европските програми. 

ОПШТИНСКИТЕ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ 
(The Municipal/Community Youth Councils) 
почнуваат да се формираат кон крајот на 
2001 година со поддршка на локалните 
власти и Одборот за млади на Кипар. Досе-
га се формирани 28 општински и 11 младин-
ски совети нa ниво на заедници21.  Улогата 
на Одборот е да даде поддршка и помош на 
општинските и локалните власти во врска 
со активностите или прашања од корист на 
младите. Исто така, помошта и поддршката 
може да биде финансиска, техничка и сове-
тодавна за активности, програми или дури 
и инфраструктурни проекти кои можат да 
бидат развиени. Општинските младински 
совети работат во согласност со статутите и 
прописите утврдени од Младинскиот одбор 
на Кипар и во соработка со локалните власт. 
Со општинскиот младински совет секогаш 
претседава член на советот на општина-
та.  Уште двајца-тројца членови на советот 

21 Согласно со територијалната поделба, Кипар 
е поделен на 6 дистрикти, 39 општини и 576 
заедници.
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на општината, во зависност од бројот на 
членови, се избирани од локалните власти, а 
останатите членови се избрани од локални-
те младински невладини организации.  Ако 
бројот на кандидати е поголем од утврде-
ниот, тогаш се одржуваат избори.  Советот 
на млади и општината подготвуваат годи-
шен план за акција, адресиран до младите, 
вклучително и финансискиот буџет. Слично 
на тоа, тие препорачуваат решенија за ре-
шавање на проблемите со кои се соочуваат 
младите во локалната заедница.  Понатаму, 
тие можат да препорачаат спроведување на 
инфраструктурни проекти, програми и ак-
тивности за придобивки на младите од се-
која општина и заедница. Локалните власти 
финансиски ги поддржуваат општинските 
младинските совети на ниво на заедница-
та. Специфични програми и активности мо-
жат да бидат спонзорирани од Кипарскиот 
младинскиот одбор или да добиваат фи-
нансиска помош од приватниот сектор во 
форма на грантови за одредена програма 
или активност.

ПАНКИПАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА СТУ-
ДЕНТСКИ СОЈУЗИ (The Pancyprian Federation 
of Student Unions POFEN)  е признат соција-
лен партнер во Кипар, основан во 1973 годи-
на. Панкипарската федерација на студентски 
сојузи брои 18 организации членки. Највисок 
орган на Федерацијата е Конгресот. Постојат 
редовни и вонредни конгреси.  Редовниот 
конгрес се одржува еднаш годишно. Конгре-
сот е составен од сите студентски членки на 
Сојузот, претставени од постојани претстав-
ници и нивни заменици. Во периодот помеѓу 
два конгреса, највисокото раководно тело е 
Административниот комитет.  Извршниот од-
бор на Административниот комитет е Секре-
таријатот. Тој има девет членови (претседател, 
потпретседател, генерален секретар, благај-
ник и уште пет члена) и е составен од прет-
ставници на студентските сојузи членки. Сите 

здруженија на студенти се претставени од 
најмалку еден член на Секретаријатот.  Се-
кретаријатот се избира за едногодишен ман-
дат до следниот редовен конгрес. Системот 
за гласање следи одредена регулатива во за-
висност од бројот на членови што ги има се-
кој студентски сојуз. Фреквенцијата на соста-
ноците на Секретаријатот е редовна. Целите 
на Федерацијата се насочени кон поддршка, 
унапредување и имплементација на правата 
и интересите на кипарските студенти. Леги-
тимни средства што се на располагање на 
Федерацијата за остварување на целите се 
учество и застапеност во комитетите и тела-
та кои одлучуваат за студентски и други ака-
демски прашања, како и учество во органите 
на сите институции за високо образование. 
Федерацијата се финансира преку такса и 
членарина на организациите членки, како и 
преку финансиски средства што ги издвојува 
Кипарскиот младински одбор. Дополнителни 
извори на финансирање се донации, остави-
ни, собирање средства, придонеси и кој било 
друг приход што Федерацијата го добила.

Работата на Панкипарскиот комитет за ко-
ординација на средношколските ученици 
(Pancyprian Student Coordination Committee 
P.S.E.M) е регулирана  во согласност со општи-
те прописи за работа на државните средни 
училишта на Министерството за образование, 
култура, спорт и млади.  Комитетот е насо-
чен кон постигнување на целите за заштита 
на правата на учениците во образованието, 
како и нивната застапеност во процесите на 
донесување одлуки поврзани со училишните 
реформи и другите образовни политики и ра-
боти.  Секретаријатот на Комитетот брои 10 
членови: претседател, потпретседател, гене-
рален секретар, благајник и уште шест члена. 
Претставниците во Панкипарскиот комитет 
за координација на средношколските учени-
ци се избираат по пат на тајно гласање. Уче-
ничките совети имаат централен совет на 
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ученици, кој се состои од претседател, пот-
претседател, генерален секретар, благајник 
и уште тројца членови. Седумте члена на цен-
тралниот совет на ученици од секое училиште 
гласаат преку тајно гласање за двајца члено-
ви што ќе го претставуваат нивното училиште 
во Регионалниот комитет за координација на 
ученици. Панкипарскиот комитет за коорди-
нација на средношколските ученици се мену-
ва на секоја година врз основа на избраните 
претставници од горенаведените процеси, а 
неговите редовни состаноци се одржуваат на 
секои два месеци. Комитетот се финансира 
од средства на Кипарскиот младински одбор.

 2.7  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Носечки документи што го регулираат 
учеството на младите и младинските поли-
тики се Законот за младинско учество и мла-
дински политики и актуелната Национална 
стратегија за млади (2016–2025). Национал-
ната стратегија за млади (2016–2025), како и 
Законот за младинско учество и младински 
политики, ги дефинира младите како лица на 
возраст од 15 до 29 години, а во некои локал-
ни стратегии коишто беа дизајнирани по На-
ционалната стратегија, возрасната граница е 
до 30 години. Законот за младинско учество 
и младински политики во член 3, став 3 го 
дефинира младинското учество како процес 
што им овозможува на младите учество и за-
едничко носење на одлуки за програми што 
директно или индиректно го обликуваат жи-
вотот на младите. 

Дополнително, учеството на младите во ви-
сокото образование е регулирано со Законот 
за високо образование (2020), а учеството на 
младите на пазарот на труд со Оперативните 
мерки на АВРСМ и Гаранцијата за млади. 

2.7.1 Постојна правна рамка

Законот за младинско учество и младински 
политики („Сл. Весник на РСМ“, бр. 10/2020) 
е изготвен во согласност со претходно усво-
ената Национална стратегија за млади (2016–
2025). Законот претставува правна рамка со 
која се обезбедува учеството на младите во 
креирање на политики што ги таргетираат 
младите. Законот ги регулира формите на 
младинско организирање, учеството на мла-
дите во процесот на креирање на младински 
политики и донесување одлуки што се од-
несуваат на нив, стратешките документи на 
национално и локално ниво, активностите 
и мерките што ги преземаат органите на др-
жавната управа и единиците на локалната 
самоуправа за унапредување на положбата 
на младите во општеството, како и инфор-
мирање и заедничко планирање на актив-
ности поврзани со и за младите. Во рамки на 
Законот се дефинирани основните поими: 
млади, младинско учество, младинска рабо-
та, младински работници. Исто така, Законот 
ги утврдува основните начела, како што се: 
еднаквост, независност, транспарентност, 
мултикултурализам, меѓуетничка вклученост, 
одговорност и солидарност и други. Законот 
ги регулира формите на младинско учество, 
како и младинското организирање и прет-
ставување преку младинските организации, 
организациите за млади, младинските ча-
дорни организации, националното собрание 
на млади. Законот ја обврзува Агенцијата за 
млади и спорт да води регистар на младин-
ски организации. Финансирањето на Законот 
е предвидено преку издвојување на најмал-
ку 0,3 % од буџетот на државата и 0,1 % од 
буџетот на општините, општините во градот 
Скопје и Градот Скопје на годишно ниво. 

Националната стратегија за млади прет-
ставува стратешки документ со кој се утвр-
дуваат среднорочните цели и приоритети за 
развој на младинските политики и унапреду-
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вање на интересите на младите, а ги утврдува 
и организациските, финансиските и адми-
нистративните мерки за нивно остварување. 
Содржината на Националната стратегија 
за млади, начинот за нејзино изготвување 
и усвојување и периодот на важност се ут-
врдени во делот на политиките за млади од 
Законот за младинско учество и младински 
политики. Стратегијата и Акцискиот план 
се изработуваат од страна на Агенцијата за 
млади и спорт, а ги донесува Владата. Првата 
Национална стратегија за млади се однесува 
на период 2005–2015 година. Таа беше изгот-
вена во процес што беше спроведен во три 
фази: јавен повик за вклучување на работни 
групи, средби на работните групи во рамки 
на приоритетните области утврдени во Стра-
тегијата и јавни дискусии за презентација 
на нацрт-текстот на Стратегијата. Втората 
Национална стратегија за млади (2016–2025) 

се надоврзува на напорите за системско уна-
предување на положбата, задоволување на 
потребите и на интересите на младите. На-
ционалната стратегија за млади е подготвена 
и е во согласност со меѓународните докумен-
ти, ратификувани од страна на Република Се-
верна Македонија, кои ги афирмираат пра-
шањата поврзани со младите. Националната 
стратегија за млади (2016–2025) е развиена 
преку активно вклучување на Владата, прет-
ставници на релевантни институции, како 
и претставници на младите и младинските 
организации кои дадоа свое мислење за де-
ветте22 приоритетни области во Стратегијата. 
Во процесот на подготовка беа формирани 
четири работни групи и во него земаа учество 
повеќе од 500 заинтересирани претставни-
ци од засегнатите страни во младинскиот 
сектор. Во усвоената верзија, недостасуваа 
акцискиот план, индикаторите и буџетот за 

22 Сите интервенции се поделени во следниве девет 
области: младинско учество, младинско инфор-
мирање, локална младинска работа, образование, 
вработување и поддршка пред вработување, култу-
ра, спорт, здравје и квалитет на живот. 

имплементација. Сепак,  акцискиот план е 
усвоен подоцна во 2017 година. Активно-
стите што се утврдени со Стратегијата треба 
да ја подобрат социјалната и економската 
положба на младите и да создадат средина 
што ќе им овозможи на младите уживање на 
нивните права, задоволување на потребите 
и интересите. Средства за спроведување на 
Стратегијата се обезбедуваат од буџетот на 
Владата, која е задолжена за подготовка на 
годишни извештаи. 

Покрај Националната стратегија, Законот 
предвидува и изготвување на локални стра-
тегии за млади. Тоа е стратешки документ во 
кој, во согласност со Националната страте-
гија, се утврдуваат среднорочни цели и при-
оритети за развој на младинските политики 
и унапредување на интересите на младите 
на локално ниво и се утврдуваат организаци-
ски, финансиски и административни мерки 
за нивно остварување. Локалните стратегии 
и акциските планови се донесуваат од стра-
на на општините, кои се обврзани за нивна 
реализација и за формирање на локални 
младински совети, канцеларии за млади и 
младински центри. 

Регулирање на студентското и среднош-
колското учество 
Студентските сојузи се граѓански органи-
зации основани во согласност со Законот 
за здруженија и фондации (2010, 2011, 
2016). Тие се независни тела со канцеларии 
на факултетите или универзитетите. Со-
гласно со Законот за високо образование, 
студентското собрание треба да биде дел 
од структурата на високообразовните ин-
ституции. Како внатрешна организација на 
собранијата, тоа треба да биде регулирано 
со статутот на секој поединечен факултет. 
Законот за високо образование предвиду-
ва студентско собрание на факултет и сту-
дентско собрание на универзитет. 
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Согласно со Декларацијата за правата на 
средношколците 2006, „секое училиште 
треба да има законски признат ученич-
ки совет, избран по демократски пат од 
страна на средношколците“. Правото на 
учество треба да биде загарантирано со 
закон, со цел  „средношколците да имаат 
влијание врз содржината на предавањата, 
методите на предавање, наставната содр-
жина и книгите“, како и „средношколците 
мора да имаат подеднакво влијание како 
и професорите во процесот на носење 
одлуки во училиштето“. Наспроти ваквите 
декларативни заложби, средношколското 
организирање во Македонија не е законски 
уредено. Единствен официјален документ 
каде што се среќава средношколското ор-
ганизирање е „Стратегијата за развој на 
образованието 2018–2025 и акциски план“, 
каде што во приоритетната мерка 4.3. и 
активностите 4.3.1. од Акцискиот план на 
Стратегијата се посочува: „Воведување за-
конски измени за зајакнување на учеството 
на ученичките тела во училиштата“, при 
што се посочува дека нацртот на закон-
ските измени е изготвен и тие треба да 
бидат усвоени. Голем придонес за вове-
дување на учеството на ученичките тела 
во училиштата дадоа Коалицијата СЕГА во 
партнерство со МОФ и Меѓаши, како и со 
МОН, преку иницијатива за интегрирање на 
ученичкото учество во Законот за средно 
образование, која беше доставена до МОН 
во ноември 2017 година23. Недостигот на 
правно регулирање доведе до непостоење 
на единствена легитимна средношколска 
организација (унија) која ќе ги претставува 
средношколците на државно ниво. Сепак, 
во практиката постојат две средношколски 
организации: Сојуз на средношколци на 
РСМ и Унија на средношколци на РСМ. 

23 zakonzasredno.pdf (sega.org.mk), Предлог-
закон: Анекс 1 – Предлог-закон за ученичко 
организирање и учество.pdf (nvosorabotka.gov.
mk)

2.7.2 Институционална рамка

Агенцијата за млади и спорт е владино 
тело кое е основано со цел да работи на 
прашања поврзани со младите. Тоа е одго-
ворно за координација на активностите на 
министерствата во однос на прашања што 
ги засегаат младите. Во рамки на Агенција-
та за млади и спорт постои посебен сектор 
којшто е наменет за млади. Секторот за 
млади врши работи што се однесуваат на 
сферите на интерес и потребите на млада-
та популација во земјата и признавањето 
на улогата на младите во развојот на РСМ. 
Агенцијата за млади и спорт ја координи-
ра работата на Националното собрание за 
млади и Националното советодавно тело 
при Владата на Република Северна Маке-
донија како највисока форма на младинско 
учество во согласност со Законот за мла-
динско учество и младински политики.

На локално ниво, сервисите за млади се де-
финирани во Законот за младинско учество 
и младински политики, согласно со кој се 
предвидува формирање на Канцеларија за 
млади  во рамки на општините и општините 
во градот Скопје и Градот Скопје. Канцела-
ријата за млади има за цел да ја координи-
ра работата на младите на локално ниво. 
Таа е обмислена да претставува примарна 
точка за пристап на младите на локално 
ниво. Законот во делот на услуги за мла-
ди предвидува формирање на Младински 
центар, како фокални точки каде што се 
подготвуваат и спроведуваат програми 
што ја подобруваат благосостојбата на 
младите, развојот на личниот, социјалниот 
и професионалниот живот на младите, ин-
формации од важен интерес за младите и 
други аспекти од животот на младите. Од-
говорни за работата во младинските цен-
три се младинските работници. Општините 
веќе започнаа со отворање на младински 

https://www.sega.org.mk/images/E-Library/PositionPapers/zakonzasredno.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81 1 - %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD  %D0%B7%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%B8 %D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81 1 - %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD  %D0%B7%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%B8 %D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81 1 - %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD  %D0%B7%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%B8 %D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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центри24. Согласно со Законот, органите на 
државната управа, општините, општините 
во градот Скопје и Градот Скопје се долж-
ни да одредат службеник за млади25, лице 
одговорно за работењето на Канцеларијата 
за млади за координирање, спроведување 
и следење на прашања од интерес на мла-
дите во делокругот на надлежностите на 
институцијата. Службениците за млади из-
готвуваат годишни извештаи за работата 
на институциите во делокругот на младите 
што ги поднесуваат до Агенцијата за млади 
и спорт и ги објавуваат на веб-страниците 
на органите на државната управа, општи-
ните, општините во градот Скопје и Градот 
Скопје. 

2.7.3 Облици на младинско органи-
зирање и младинско учество 

Како посебни форми на младинско ор-
ганизирање ќе бидат анализирани здру-
женијата кои промовираат младинско 
учество и младински политики: Коали-
цијата на младински организации СЕГА, 
Националниот младински совет на Ма-
кедонија и Сојузот за младинска работа 
од Македонија. Како облици на младин-
ско организирање и младинско учество 
ќе бидат анализирани  и Националното 
собрание на млади, локално собрание 
на млади, национално советодавно 
тело на младински политики, локални 
младински совети, студентски сојузи, и 
унии/сојузи на средношколци. Тие се 
предвидени во законот, но досега не се 
спроведени во практиката. Дополнител-

24 До крајот на јули 2021 се отворени два 
младински центри (Куманово и Кавадарци). 

25 До крајот на јули 2021 вкупно 55 општини 
имаат назначено службеник за млади. Види: 
Службеници_за_млади_институции_и_општини.
pdf (ams.gov.mk)

но се анализирани и студентските сојузи 
и униите на средношколци.

КОАЛИЦИЈАТА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ СЕГА е национална платформа на 
младински организации која лобира за за-
конски измени во доменот на младинските 
политики, дава поддршка на младинскиот 
активизам, обезбедува пристап до инфор-
мации и учество на младите во активности-
те за решавање на нивните проблеми. СЕГА 
е основана во 2004 година како чадорна 
организација со колективно членство кое, 
до август 2021 година, брои 21 организа-
ција членка. Согласно со воспоставена-
та структура на управување, Коалицијата 
СЕГА е составена од следниве тела: Собра-
ние, составено од сите членови; Управен 
одбор, составен од пет претставници од 
полноправните членови и Надзорен одбор, 
составен од тројца претставници од члено-
вите на Собранието. Извршната структура е 
организирана во Централната канцеларија, 
која се наоѓа во Прилеп, која е управувана 
од страна на извршен директор. СЕГА ак-
тивно беше вклучена при креирањето, но 
и спроведувањето на двете национални 
стратегии за млади (2005–2015 и 2016–2025), 
како и при креирањето на Законот за мла-
динско учество и младински политики. Од 
2008 година, СЕГА активно се застапува и 
за воведување на моделот на локален мла-
дински совет кој сега е дел од Законот за 
младинско учество и младински политики26. 

НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИОТ СОВЕТ 
НА МАКЕДОНИЈА – НМСМ e сојуз на здру-
женија и фондации од Република Северна 
Македонија. НМСМ е основан во 2013 годи-
на од страна на 55 организации. Во момен-
тот, НМСМ обединува 51 организација: 17 
младински организации, 20 организации за 
млади, еден сојуз, 7 подмладоци на други 

26 https://www.sega.org.mk/en/about-us/about-sega

http://www.ams.gov.mk/images/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
http://www.ams.gov.mk/images/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
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организации и 6 придружни членки, со цел 
да се промовираат и застапуваат младите и 
правата на младите во Македонија. Нацио-
налниот младински совет на Македонија е 
дел од Европскиот младински форум, ЕМФ. 
Мисијата на НМСМ е да ги претставува инте-
ресите и потребите на младите луѓе како вр-
ска со сите чинители и да обезбеди вклучу-
вање и активно учество на младите во про-
цесот на донесување одлуки на секое ниво. 
Со НМСМ раководи Управен одбор, кој се 
состанува помеѓу две седници на Генерал-
ното собрание. Управниот одбор е составен 
од 7 членови избрани од Собранието на 
НМСМ. Со Секретаријатот на НМСМ раково-
ди генералниот секретар, а останатите чле-
нови на Секретаријатот се координаторите 
што раководат со посебните оддели, како и 
асистентите што му даваат целосна поддрш-
ка на Секретаријатот во своето работење. 
Надзорот над работата на органите и телата 
на НМСМ го врши Надзорниот одбор, како 
независно тело составено од три члена. Чле-
новите на Надзорниот одбор се избираат од 
Собранието на НМСМ и тој има за задача да 
ја контролира целокупната работа на телата 
на НМСМ, со посебен акцент на контрола на 
материјалните и финансиските операции на 
Советот27. 

СОЈУЗОТ ЗА МЛАДИНСКА РАБОТА (СМР) 
е мрежа на понудувачи на младинска рабо-
та, младински организации и организации 
што работат со и за младите. Согласно со 
својата мисија, Сојузот се застапува за регу-
лирање и стандардизација на младинската 
работа, поддршка на младинските работ-
ници и подигање на јавната свест за зна-
чењето на младинската работа. Највисок 
орган на СМР е Собранието и во неговиот 
состав влегува по еден претставник од ор-
ганизациите членки. Собранието се соста-
нува на редовна седница еднаш годишно. 

27 http://www.nms.org.mk/za-nas/#sekretarijat

Со СМР управува Управниот одбор, како 
највисокото управно тело кое раководи 
со организацијата помеѓу две собранија. 
Претседателот на Управниот одбор исто-
времено е и правен застапник на СМР. Се-
кретаријатот на СМР е оперативен орган 
кој е задолжен за спроведување на сите 
активности од областа на тековното рабо-
тење на СМР. Со Секретаријатот раководи 
генерален секретар28. 

Во однос на формите на практикување 
учество во процесите на донесување на 
одлуки на национално ниво, Законот за 
младинско учество и младински политики 
предвидува формирање на Национално 
собрание на млади и Национално совето-
давно тело за младински политики.

НАЦИОНАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ 
се воспоставува со главна цел да ги изби-
ра претставниците на младите во Нацио-
налното советодавно тело за младински 
политики. Работата на Собранието се регу-
лира со деловник. Собранието на млади го 
свикува иницијативниот одбор од најмалку 
две третини од формите на младинско ор-
ганизирање29 од регистарот. Оперативните 
трошоци за организирање на собранијата 
по претходно доставен финансиски план 
се финансираат од обезбедените средства 
во буџетот на Република Северна Македо-
нија од надлежниот орган на државната 
управа надлежен за работите од областа 
на младите.

НАЦИОНАЛНОТО СОВЕТОДАВНО ТЕЛО 
ЗА МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ има за цел да 
воспостави соработка помеѓу младинските 

28 https://smr.org.mk

29 Младински организации, организации за 
млади и младински чадорни организации во 
согласност со глава II од Законот за младинско 
учество  и младински политики, 2020.
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претставници и претставниците на органите 
на државната управа, кое има советодавна 
и надзорна улога при спроведувањето на 
младинските политики и активностите за 
млади. Советодавното тело е составено од 
претставници именувани од органите на др-
жавната управа, но не повеќе од осум члено-
ви и девет младински претставници избрани 
од Националното собрание на млади, од кои 
еден е претседател. Членовите именувани од 
органите на државната управа имаат мандат 
од две години со право на уште еден избор. 
Младинските претставници избрани од На-
ционалното собрание за млади имаат мандат 
од две години со право на уште еден избор. 
Советодавното тело има деловник за работа. 
Административна, финансиска и логистич-
ка поддршка за работата на Советодавното 
тело обезбедува Владата на Република Се-
верна Македонија. Неговите надлежности 
опфаќаат: давање на мислење и препораки 
за спроведување на прописите и младински-
те политики; мислење за Националната стра-
тегија за млади и за Акцискиот план за спро-
ведување на Националната стратегија за 
млади; мислење за буџетските средства на-
менети за млади, како и предлози, мислења и 
препораки за финансирање на активностите 
поврзани со младите; иницирање на постап-
ки за разгледување на прашања за млади до 
Владата и Собранието на Република Север-
на Македонија; предлагање на постапки за 
воспоставување на механизми за оценување 
на младинското учество и остварување на 
младинските интереси во општествениот 
живот; објавување извештаи (тематски и 
периодични) за правата, можностите и по-
требите на младите во Република Северна 
Македонија. Советодавното тело ги следи 
препораките на Европската унија за млади и 
се застапува за подобрување на политиките 
за млади; организира настани и консултации 
за својата работа со младински организа-
ции и млади и врши други работи поврзани 

со младите и нивните интереси, согласно со 
овој Закон и Деловникот за работа од членот 
14 став 5 од Законот. До подготовката на 
оваа анализа, Советодавното тело сè уште не 
е воспоставено.

ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ 
Локалните младински совети се бираат од 
страна на Локалното собрание на млади. 
За конституирање на Локалното собрание 
на млади се свикува иницијативен одбор 
кој е задолжен за распишување на повик за 
конститутивно локално собрание за мла-
ди во согласност со статутот на општините, 
општините во градот Скопје и Градот Скопје 
по принципот на транспарентност и јавност. 
Иницијативниот одбор се формира само 
за одржување на конститутивното локално 
собрание за млади. Во Собранието на млади 
можат да членуваат младински организации, 
организации за млади, политички подмла-
доци, ученички и студентски организации 
и други облици на младинско здружување. 
Формите на организирање и здружување не 
мора да бидат регистрирани во општините, 
општините во градот Скопје и Градот Скопје, 
но мора да имаат активности на територијата 
на општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје во чиешто собрание членуваат. 
Формите на организирање кои членуваат во 
годишното собрание за млади номинираат 
делегат и заменик- делегат, кои се жители 
на општината, општините во градот Скопје 
и Градот Скопје на возраст од 15 до 29 го-
дини. 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.

Формирањето на локалните младински со-
вети е предвидено во согласност со статутот 
на  општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје. Работата на локалните мла-
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дински совети е регулирана со Законот за 
младинско учество и младински политики 
(2020). Тие имаат советодавна и застапувачка 
улога во единиците на локалната самоупра-
ва од делокругот на младински прашања 
и политики. Претставниците на локалниот 
младински совет имаат право да предлагаат 
точки на дневен ред на советот на единици-
те на локалната самоуправа што ги засегаат 
младите; да иницираат прашања за млади 
од делокругот на работата на единиците на 
локалната самоуправа; да иницираат, учест-
вуваат и да даваат повратни информации за 
процесот на локална младинска стратегија и 
други политики; да доставуваат информации 
до општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје за прашања што се однесува-
ат на младите и да вршат други советодавни 
и застапнички работи. Бројот на членови на 
локалните младински совети треба да е не-
парен и да не надминува повеќе од една тре-
тина од членовите на советот на општината, 
општините во градот Скопје и Градот Скопје, 
но не може да биде помалку од пет лица. Чле-
новите на локалните младински совети имаат 
мандат од две години со право на уште еден 
избор. Членовите на локалните младински 
совети се верификуваат од страна на советот 
на општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје по добиена одлука за избор на 
членови од страна на Собранието на млади 
на општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје. Од избраните членови на ло-
калниот младински совет се избираат претсе-
дател и заменик-претседател. 

Законот за високо образование предвиду-
ва формирање на студентско собрание на 
ниво на поединечните факултети и на ниво 
на универзитет. Во студентското собрание 
на факултетот членуваат претставници на 
студентите кои се избираат секоја година, по 
пат на непосредни избори, со тајно гласање. 
Право за учество на изборите (да бираат и да 

бидат бирани) имаат сите активни запишани 
студенти во академската година, на сите три 
циклуси на студирање на факултетот. Избо-
рот на претседател и членови на студентско-
то собрание на факултетот го распишува де-
канот на факултетот во рок од 30 дена пред 
неговото одржување. За таа цел се формира 
посебна изборна комисија составена од 
претседател, заменик-претседател и членови 
на комисијата. Мнозинството на комисијата е 
составено од студенти, во согласност со ста-
тутот на факултетот. Студентските собранија 
при универзитетите се тело на универзитетот 
во кое членуваат претставници на студенти 
на ниво на универзитет. Универзитетското 
студентско собрание е составено од делеги-
рани студентски претставници од редовите 
на факултетските студентски собранија, и 
тоа по изборот на претставници на факул-
тетското студентското собрание, се делеги-
раат двајца за членови на универзитетското 
студентско собрание. Претседателот на сту-
дентското собрание на универзитетот се из-
бира од редот на претставниците назначени 
на студентското собрание на универзитетот. 
Претседателот и членовите на студентското 
собрание на универзитетот имаат мандат од 
една година со право на уште еден избор. 
Ваквата динамика на изборите за студентски 
тела ја отежнува работата на универзитетите 
и нема голем ефект во практиката. Таа созда-
ва големи трошоци и обврски на факултетите 
и универзитетите во однос на нивно органи-
зирање и не обезбедува доволно време за 
адаптација и ефикасност на студентите во 
телото. Студентското собрание на универзи-
тетот избира свои студентски претставници 
во сенатот и другите тела на универзитетот. 
Исто така, универзитетското собрание пред-
лага студентски правобранител пред сенатот 
на универзитетот. Универзитетското собра-
ние се грижи за квалитетот на студентскиот 
стандард, квалитетот на процесот на студи-
рање, запазување на студентските права и ин-
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тереси. Студентското собрание на универзи-
тетот може да им предложи на раководните 
тела, како што се ректоратот или деканатите, 
да финансираат студентски активности. Сту-
дентските собранија се финансираат преку 
средства на високообразовната институција, 
како и од легати, подароци, тестаменти, при-
лози и други извори. Високообразовните 
институции се должни да овозможат авто-
номно располагање со средства за работа на 
студентските собранија во согласност со За-
конот за високо образование и општите акти 
на високообразовните институции. Додека, 
високообразовните институции го надгледу-
ваат рационалното трошење на средствата 
доделени на студентските собранија, на на-
чин утврден со нивниот статут.

СОЈУЗОТ НА СРЕДНОШКОЛЦИ НА РЕПУ-
БЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА –  ССРСМ 
е непрофитно, независно, непартиско уче-
ничко движење формирано во 2017 г. во 
Тетово. Тој обединува средношколци од 
гимназиите и стручните училишта во држа-
вата. Сојузот се залага за обединување на 
сите средношколци во едно силно сред-
ношколско движење.  Во согласност со 
својата структура, Сојузот има претседател, 
Извршен одбор и младински амбасадори. 
Младинските амбасадори на Генералното 
собрание бираат претседател и Извршен 
одбор со мандат од две години. Претседа-
телот го претставува ССРСМ и на национал-
но и на меѓународно ниво. Исто така, тој ги 
претставува сите средношколци во Северна 
Македонија, соработува со секој претстав-
ник и член во Сојузот, и е одговорен за ко-
ординирање на сите активности на ССРСМ. 
Тој го свикува и претседава со Генералното 
собрание и со Извршниот одбор. Исто така, 
предлага пет до девет кандидати за чле-
нови на Извршниот одбор до Генералното 
собрание. Кандидатите за претседател на 
ССРСМ треба да бидат најмалку шест месе-

ци активни во Сојузот, да бидат ученици од 
прва, втора или трета година, а не смеат да 
бидат политички афилирани. 

УНИЈАТА НА СРЕДНОШКОЛЦИ НА РЕПУ-
БЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА е форми-
рана и поддржана од ученици од седум 
средни училишта30 во 2021 година. Унија-
та е формирана со примарна цел за изна-
оѓање на предлог-решенија за новонаста-
натиот проблем околу државната матура 
и формирање, систематизација и изградба 
на стабилна средношколска организација 
во која секој средношколец ќе има право 
да го искаже својот став и да придонесе за 
реформи во образованието. Долгорочните 
цели на Унијата се предлог-реформи за по-
добрување на образованието; одржување 
на постојана комуникација помеѓу врсни-
ците на ниво на целата држава и пријател-
ски и колегијални односи помеѓу среднош-
колците. Унијата е замислена да функцио-
нира преку делегирање на претставници 
од средните училишта што ја поддржуваат 
нејзината работа. 

30 СУГС гимназија „Орце Николов“ – Скопје, СУГС 
гимназија „Георги Димитров“ – Скопје, СУГС 
гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ – Скопје, 
СУГС гимназија „Јосип Броз-Тито“ – Скопје, 
СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино, СУГС 

„Здравко Цветковски – ГУЦ“ – Скопје и  „Браќа 
Миладиновци“ – Скопје
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КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА 
ОБЛИЦИТЕ НА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО

Во поголемиот број држави опфатени со 
оваа компаративна проценка, прашања-
та за младинско учество се регулираат со 
еден сеопфатен закон, кој на општо ниво 
ги регулира аспектите во младинската 
сфера. Имено, вакво законско решение 
имаат Србија31, Македонија32, Финска33 
и Литванија34. Младинското учество во 
овие држави, во најголем дел, е регули-
рано преку еден закон што ги дефинира 
основните поими, општите цели на мла-
динската партиципација и младинските 
политики; ги утврдува постапките за до-
несување и следење на имплементација-
та на стратешките документи; пропишу-
ва формирање на различни владини тела 
со пропорционална застапеност на мла-
дите во нив; и ги дефинира и регулира 
облиците на младинско организирање. 
Воедно, ова законско решение ги проп-
ишува надлежностите на определени ор-
гани на власта на централно, регионално 
и на локално ниво во спроведувањето на 
младинските политики. 

Австрија, Словенија и Кипар немаат еден 
унифициран закон со кој се регулираат 
интересите, правата и партиципација-
та на младите, ниту пак постои најава 
за негова подготовка. Во австриското 
законодавство значајни законски акти 
во сферата на младинското учество се: 
Федералниот акт за унапредување на 
младите, со кој се промовираат мерки 

31 Закон за млади.

32 Закон за младинско учество и младински 
политики.

33 Закон за млади.

34 Законот за врамување на младинска политика. 

Направената проценка наведува на 
генерален заклучок дека колку е 
поголема регионалната блискост 

помеѓу државите вклучени во проценка-
та, толку е посличен применетиот модел 
на младинска партиципација.  

Постојат мали разлики во однос на оп-
ределување на поимот млади. Имено, 
поимот млади најшироко е определен 
во кипарското законодавство каде што 
согласно со Националната стратегија за 
млади на Кипар 2017–2022, под млади 
се подразбираат сите лица на возраст 
14–34 години. Во Финска поимот млади 
се однесува на лицата под 29 години, но 
фокусот на активности е ставен на лица-
та во возрасната група од 12 до 24 годи-
ни. Во Кипар, Србија, Словенија и Ма-
кедонија, долната граница за опфат на 
младите е поставена на 15 години, а во 
Австрија и Литванија, долната граница 
за опфат на младите лица е поставена на 
14 години. Во определување на горната 
граница се издвојува Србија, каде што 
во категоријата млади влегуваат лица 
на 30 години. Во преостанатите држави, 
горната граница е поставена на 29 го-
дини. Интересно е да се забележи дека 
согласно со Стратегијата за млади на 
Австрија, главниот фокус е на младите 
на возраст од 14 до 24 години, но сепак 
тој е проширен на лицата под 30 години. 
Австрија е единствена во однос на пар-
тиципативната демократија на младите 
кои можат да учествуваат во изборните 
процеси како избирачи од 16 години, 
но  како кандидати учествуваат на избо-
ри, како и младите во останатите држави, 
со навршени 18 години.    

3
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и активности за неформално образо-
вание на младите и младинска работа 
и Актот  за федерално застапување на 
младите, кој обезбедува претставување 
на проблемите на младите пред носите-
лите на политички одлуки на федерално 
ниво. Посебно законско решение што е 
воведено во австриското законодавство 
е Регулативата за проценка на влија-
нијата врз младите (Youth check, 2013) 
со која законски се обврзуваат сите ми-
нистерства однапред систематски да 
ги разгледуваат законските проекти со 
цел да се утврди  нивното влијание врз 
децата и младите. Регулативата има за 
цел да ја прошири перспективата на во-
зрасните и да овозможи општество кое 
е „по мерка на младите“ за деца и млади 
во Австрија. Во Словенија евидентирани 
се неколку закони што ја третираат оваа 
проблематика: Законот за јавен интерес 
во младинскиот сектор, кој се смета за 
најсеопфатен и обврзувачки официја-
лен документ со кој се дефинираат по-
требите и/или правата на младите и се 
пропишува решавањето на младинските 
прашања и Законот за младински совет, 
со кој се регулирани статусот, рабо-
тењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младински совет на 
Словенија и младинските совети на ло-
калната заедница. Носечки документ во 
доменот на политики за млади во Кипар 
е Националната стратегија за млади.

Покрај законските решенија, младин-
ското учество многу често се обликува 
и насочува преку меката легислатива, 
односно со стратешки документи, про-
грами и акциски планови. Вакви доку-
менти, кои ги даваат насоките за развој 
на младинското учество и младинските 
политики, се усвоени во земјите што се 
предмет на проценката. Австрија, Ср-

бија, Македонија и Кипар35  имаат из-
готвено посебни стратегии за млади. Во 
основа, стратегијата за млади има за цел 
преку еден континуиран процес да ги 
унапреди и зајакне политиките за млади. 
Најчесто одговорни за спроведување на 
стратегијата се посебни министерства за 
млади и спорт (Србија) или агенција за 
млади и спорт (РС Македонија). Највисок 
орган одговорен за координација и сле-
дење на спроведувањето на Национал-
ната стратегија за млади е Младинскиот 
одбор на Кипар при Министерството за 
образование, култура, спорт и млади. 
Додека следењето на спроведувањето 
на стратегијата и формирањето на ра-
ботни групи поврзани со стратегијата се 
во домен на владата (Србија, РС Маке-
донија). Посебна национална  програма 
за  младинска работа и политика за мла-
ди усвојуваат владите на Финска и Лит-
ванија36. Одговорно за имплементaција 
на Програмата во Литванија е Минис-
терството за социјална заштита и труд. 
Слично е и во Словенија, иако не постои 
посебна стратегија за млади, усвоена е 
долгорочна десетгодишна Резолуција за 
националната програма за млади 2013–
2022, која претставува општ стратешки 
јавен документ или акционен план во кој 
се интегрираат главните насоки што тре-
ба да се следат при креирање политики 
за младински прашања на национално 
ниво. 

Подготовката на законските решенија 
што ги засегаат младите, како што се 
законите за млади, стратегиите, нацио-
налните програми и акциските планови 

35 Стратегијата во Кипар преставува клучен 
документ за регулирање на младинското 
учество.

36 Национална програма за развој на младинска 
политика 2011–2019.
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најчесто се одвива преку консултативен 
процес кој во најголем дел од државите 
е утврден преку законски решенија, а во 
помал дел претставува утврдена практи-
ка (РС Македонија и Кипар). 

Во Република Северна Македонија со 
закон се предвидува изготвување на ло-
кални стратегии за млади. 

ВЛАДИНИ ТЕЛА ЗА МЛАДИ
Најголем дел од државите имаат фор-
мирано владини тела кои се посветени 
на младинската партиципација и мла-
динските политики (Литванија, Австрија, 
Словенија, Србија, Македонија, Финска, 
Кипар). Па така, во Литванија таква е На-
ционалната агенција за млади, чија цел 
е да обезбеди развој за меѓународна 
младинска соработка и успешно учество 
на литванските млади во  програмите 
на  Европската унија  за млади.  Во Ав-
стрија слична функција има Центарот за 
младински компетенции при Одделот за 
семејство и млади во федералната вла-
да. Центарот дејствува како агенција за 
млади и ги координира клучните актив-
ности, обезбедува информации и вешти-
ни и воспоставува контакти со експерти. 
Кипарскиот младински одбор е влади-
на агенција за решавање на младински 
прашања. Тој креира и управува со мла-
дински програми и иницијативи и сл. До-
полнително, Младинскиот одбор работи 
како Национална агенција за европски 
програми „Еразмус+“ во областа на мла-
дите и „Европски солидарен корпус“. Во 
Србија е воспоставено посебно Минис-
терство за млади Србија, а во Република 
Северна Македонија, Агенција за млади 
и спорт. Финска нема воспоставено по-
себна национална агенција за млади. 
Неколку министерства и нивни оддели 
се одговорни за младински прашања, 

програми и споделување на информа-
ции поврзани со младите.  

ОБЛИЦИ НА МЛАДИНСКА 
ПАРТИЦИПАЦИЈА
Најчести облици на младинска парти-
ципација се националните и локални 
младински совети, студентските сојузи 
и ученичките унии. А поретки се младин-
ските парламенти и професионалните 
здруженија на младински работници.    

НАЦИОНАЛНИ СОВЕТОДАВНИ ТЕЛА ЗА 
МЛАДИНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА
Националните владини советодавни 
тела, работни или експертски групи, се 
предвидени/воспоставени во сите држа-
ви што се предмет на оваа проценка. Со-
ветот за млади на Владата на Република 
Словенија е консултативно тело форми-
рано во согласност со Законот за јавен 
интерес во младинскиот сектор. Сове-
тот има своја структура и е финансиран 
од буџетот на Канцеларијата за млади 
на Република Словенија. Во Словенија 
Советот е составен од претставници на 
младински организации и разни минис-
терства на еднаква основа. Национални-
от младински совет на Србија е совето-
давно тело со функција за усогласување 
на активности поврзани со развојот и 
спроведувањето на младинската по-
литика и предлагање мерки за нејзино 
подобрување. Во Финска е востановен 
Државниот младински совет, експертско 
тело кое му помага на Министерството 
за образование и култура во однос на 
прашањата со младите. Ова експертско 
тело има функција на советодавно тело 
за младинска работа и младински поли-
тики. Литванскиот младински совет е ко-
легијална советодавна институција, која 
функционира во рамките на Одделот за 
младински работи врз социјална основа, 
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со рамноправно партнерство од прет-
ставниците, делегирана од државните 
институции и од Литванскиот младински 
совет. Во Австрија е воспоставена На-
ционална работна група за младински 
дијалог и младинска партиципација. Таа 
воспоставува соработката помеѓу феде-
ралните и провинциските власти и други 
актери во доменот на младински поли-
тики, со цел да овозможат младински 
дијалог и да ја унапредат младинската 
партиципација. 

Во Република Северна Македонија, иако 
е предвидено со Законот за младинско 
учество и младински политики, сè уште 
не е воспоставено Национално совето-
давно тело за младински политики. Со-
гласно со Законот, Советодавното тело 
ги следи препораките на Европската 
Унија за млади и се застапува за подо-
брување на политиките за млади. Тоа 
е задолжено за организација на наста-
ни и консултации за својата работа со 
младински организации и млади и за 
вршење на други работи поврзани со 
младите и нивните интереси, согласно 
со овој Закон и деловникот за работа. 
Административната, финансиската и ло-
гистичката поддршка за работата на Со-
ветодавното тело ја обезбедува Владата 
на Република Северна Македонија.

МЛАДИНСКИ ПАРЛАМЕНТИ 
Обликот на обезбедување на партици-
пација на младите во форма на мла-
дински парламенти не е застапен во 
сите држави, предмет на оваа проценка. 
Имено, младински парламент се среќа-
ва во Австрија (на национално и на ре-
гионално ниво), Финска, Кипар (Детски 
парламент на Кипар и Претставнички 

дом на млади37) и Литванија (Литвански 
ученички парламент и Младински пар-
ламент на Литванија во ЕУ). Во Финска, 
младинскиот парламент е организиран 
и финансиран како дел од соработката 
на  финскиот парламент  и  Центарот за 
развој Опинкирјо.  Кипарскиот и фин-
скиот парламент посебен акцент ставаат 
на мултиетничката застапеност на прет-
ставниците во парламентите. Во Финска 
учество во парламентот се обезбедува 
и за учениците од специјализираните 
училишта. Начините за партиципација 
се различни. Имено, партиципацијата во 
литванскиот парламент е по пат на де-
мократски избори, спроведени на ниво 
на училиште и општина. Финскиот мла-
дински парламент има диверзификуван 
пристап во однос на членството и тоа 
преку спроведени избори, номинации, 
дискусија или слично. За учеството во 
програмата на Младинскиот парламент 
на Кипар заседава посебна комисија, 
која одлучува врз основа на учество во 
натпревар, додека учеството во Прет-
ставничкиот дом на млади на Кипар се 
обезбедува преку селекција на млади 
лица пријавени по електронски пат. 
Литванскиот парламент работи на на-
ционално и регионално ниво. Финскиот 
парламент функционира на национално 
и локално ниво, при што на локално ниво 
функционира во вид на клуб на пратени-
ци. Националниот младински парламент 
се состанува двапати годишно, неговите 
активности се финансирани од буџетот 
на Владата. Во Европскиот младински 
парламент во Литванија учество земаат 
37 европски земји и неговите активности 
се насочени кон поттикнување дебати, 
меѓукултурни средби, политичка свест и 
размена на идеи меѓу младите од Европа.

37 Организиран еднаш годишно како тридневен 
настан.
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НАЦИОНАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ/
ОРГАНИЗАЦИИ најчесто претставуваат 
чадорни организации што ги застапуваат 
интересите на своите членки. Младин-
ски совети се воспоставени во Австрија, 
Словенија, Србија, Финска, Литванија, 
Кипар и во РС Македонија. Овие совети 
во Австрија се воспоставени на три ни-
воа: национално, регионално и локално. 
Националните младински совети се сос-
тојат од млади/младински организации 
и здруженија. Во Кипар младинскиот со-
вет е платформа на сите младински не-
владини организации во државата. Инте-
ресно е да се забележи дека возрасната 
граница за право на учество во Советот 
во Кипар е поставена од 18 до 40 години. 
Покрај националниот младински совет, 
во Словенија има два локални совети, а 
во Кипар 28 општински и 11 младински 
совети во заедница. Некои од нив се вос-
поставени во согласност со општиот за-
кон, додека во Австрија нивната работа 
се регулира согласно со Сојузниот акт 
за застапување на младите. Австрискиот 
национален младински совет обедину-
ва организации со многу различни цели 
и идеолошка припадност, како што се 
членки со седиште во политичките пар-
тии и цркви до претставници на отворе-
но младинско работење, етнички групи и 
малцинства, како и провинциски младин-
ски советодавни комитети. Се финанси-
раат од средства од членарина, дона-
ции, подароци, финансиски субвенции 
и друго. Додека советите во Австрија се 
финансираат од страна на членките, др-
жавата и донации. Контролен механизам 
за употреба на средствата е воспоставен 
во Словенија. Изворите за финансирање 
на Националниот совет во Кипар се раз-
лични, вклучувајќи ги изворите од европ-
ските програми. 

Во Република Северна Македонија по-
стојат две чадорни организации кои се 
активни во полето на младинско учество 
и младинска политика: Коалиција на 
младински организации СЕГА и Нацио-
налниот младински совет на Македонија, 
кој е дел од Европскиот младински фо-
рум. Овие две организации се генерално 
вклучени во сите процеси на креирање 
на политики и донесување одлуки на на-
ционално ниво. 

Треба да се нагласи дека Законот за 
младинско учество и младински поли-
тики  поставува соодветни услови за 
практикување на легитимно учество на 
младинските претставници на национал-
но ниво. Имено, Националното собрание 
на млади во Република Северна Маке-
донија, кое треба да биде составено 
од голем број младински организации, 
е одговорно да избере претставници 
за Националното советодавно тело за 
младински политики, со што избраните 
младинските претставници добиваат ле-
гитимитет од младинскиот сектор да ги 
претставуваат интересите на младите во 
процесите на донесување одлуки. Со-
гласно со Законот, Националното сове-
тодавно тело треба да ги запазува сите 
принципи на транспарентност, инклузив-
ност, партиципативност како и коуправу-
вање. Ваквата практика би подразбира-
ла исклучителен пример за сеопфатност 
и инклузивност во однос на младинското 
учество во европски рамки.  

ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ
Практиката на формирање на локални 
младински совети не е подеднакво за-
стапена во земјите што се предмет на 
оваа проценка. Имено, формирањето 
на локални младински совети во дел 
од државите зависи од начинот на те-
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риторијалното организирање (региони, 
општини, заедници, дистрикти). Во дел 
од државите, Австрија, Словенија, Кипар 
и Македонија, локални младински сове-
ти се формирани само во дел од општи-
ните. Во Словенија има некои општини 
каде што во рамки на советите има по-
себни тела, како на пример комитет или 
комисија за млади.  Тие ги поврзуваат 
локалните младински организации и ја 
претставуваат основната структура за 
учество на младите во јавните работи 
на локално ниво. Во Финска и Литванија 
локалните младински совети на нацио-
нално ниво, во облик на чадорна органи-
зација, се соединети во сојуз на локални 
младински совети. На Кипар локалните 
младински совети работат во соглас-
ност со статутите и прописите утврдени 
од Младинскиот одбор на Кипар и во 
соработка со локалните власти. Локал-
ните совети во Кипар може да добиваат 
финансиска поддршка и од приватниот 
сектор. 

Во Република Северна Македонија фор-
мирањето на локални младински совети 
е предвидено со Законот за младинско 
учество и младински политики, имајќи ги 
предвид локалните и меѓународните ис-
куства и практики, при што членовите на 
советот се бираат од страна на младите 
во локалната заедница, односно од ло-
калното собрание за млади. Локалните 
младински совети имаат советодавна и 
застапувачка улога во единиците на ло-
калната самоуправа од делокругот на 
младински прашања и политики. 

СТУДЕНТСКИТЕ СОЈУЗИ/УНИИ дејству-
ваат како независни, невладини органи-
зации (Литванија, Македонија). Работата 
на студентските сојузи/унии најчесто е 
регулирана со законите за високо обра-

зование (Србија, Македонија, Финска). 
Словенија има посебен закон – Закон 
за здружување на студенти, кој го ре-
гулира статусот, работењето и актив-
ностите на студентските здруженија во 
Словенија. Во најголем број од држа-
вите, студентските сојузи ги претставу-
ваат сите универзитети што се под на-
длежност на министерствата (Австрија, 
Србија, Словенија, Литванија), додека 
во Финска постојат две национални 
студентски унии:  Национална унија на 
универзитетски студенти, што  ги прет-
ставува интересите на студените од 14 
универзитети и Унија на студенти на 
универзитите за применети науки, што 
ги претставува интересите на студентите 
од 26 универзитети за применети науки. 
Во Република Северна Македонија не 
постои национален сојуз или унија што 
би ги обединил, односно обединила 
постојните универзитетски студентски 
собранија. Унијата на студенти во висо-
кото образование во Словенија именува 
претставници во јавни тела, како што е 
Словенечката агенција за обезбедување 
квалитет за високото образование. Не-
кои од студентските сојузи обезбедуваат 
посебни услуги со поволности за своите 
студенти (Финска, Австрија). Тие имаат 
јасно дефинирана структура и избор на 
претставници по демократски пат. Из-
борите се непосредни, во некои држави 
(Австрија, Словенија) тие се одвиваат 
на секои две години, а во некои на една 
(Македонија, Кипар). Членство во Унија-
та на студенти во високото образование 
во Литванија се прави по пат на деле-
гирање на членови од репрезентативни 
студентски организации. Средствата во 
однос на најголем дел од студентските 
сојузи/унии се обезбедуваат од буџетот 
на државата (Србија), во Словенија се 
обезбедуваат од такси за концесии (при-
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времени и повремени работни места за 
ученици и студенти). Од членарини се 
финансираат кипарскиот, македонскиот 
и австрискиот сојуз. Австрија има посеб-
на мултисекторска комисија за внатреш-
на контрола на работата на сојузот. Над-
зор врз користењето на јавни средства 
од страна на Словенечкиот студентски 
сојуз врши Судот за ревизија и  Комеса-
рот за информации. Унијата на студенти 
во високото образование на Литванија 
е финансирана од хонорари на члено-
вите, поддршка добиена од поединци, 
добротворни организации и добротвор-
ни донации (донирани) во согласност со 
одредбите во Законот за фондови за до-
бротворни цели и поддршка,  како и до-
нации од невладини организации, меѓу-
народни јавни организации (здруженија) 
и други законски остварени средства. 
Дополнителни извори на финансии на 
Кипарскиот студентски сојуз се донаци-
ите, оставините, придонеси и други при-
ходи што ги добива федерацијата. 

Во Република Северна Македонија сту-
дентските собранија, согласно со Зако-
нот за високо образование, се форми-
раат од страна на факултетот, со што се 
намалува степенот на нивна самостој-
ност. Во минатото, тие беа посамостојни 
организации формирани согласно со За-
конот за здруженија и фондации. 

УНИИТЕ НА СРЕДНОШКОЛЦИ најчесто 
се организирани како невладини орга-
низации, кои се независни во својата 
работа (Србија, Литванија). Во Австрија 
застапеноста на учениците е дефинира-
на со Актот за  претставеност на учени-
ците. Законот за здружување на студен-
тите претставува уредбата за активност 
на Средношколска унија на ученици во 
Словенија.  Во Финска униите на сред-

ношколци се формирани во согласност 
со Законот за средни училишта и Зако-
нот за средно стручно образование во 
согласност со кои постои унија на учени-
ци во средните училишта, унија на уче-
ници од стручните училишта, и Ученичка 
унија на шведски јазик во Финска. Во 
Кипар, Панкипарскиот комитет на сред-
ношколските ученици е регулиран во со-
гласност со општите прописи за работа 
на државните средни училишта на Ми-
нистерството за образование, култура, 
спорт и млади. Во некои земји среднош-
колците се организирани на три нивоа, 
општинско, регионално и национално 
(Австрија, Литванија), во Кипар на ниво 
на училиште, регион и на национално 
ниво. Додека во другите држави органи-
зацијата е само на национално ниво. Тие 
имаат своја структура и мандат на избра-
ните претставници. Некои од униите не-
маат директно влијание врз креирањето 
на политиките за млади и за среднош-
колско образование (Србија). Најголем 
дел од униите се финансираат од до-
броволни приходи од физички и правни 
лица, донации или спонзорства (Србија), 
политички партии (Австрија).

Во Република Северна Македонија из-
останува законско решение за регули-
рање на здружувањето на средношкол-
ците. Меѓутоа, во Македонија постојат 
две унии што ги застапуваат интересите 
на средношколците пред донесувачите 
на одлуки. Униите се воспоставени са-
моиницијативно што укажува на потре-
бата од уредување на средношколското 
учество во Законот за средно образова-
ние со цел да се следат воспоставените 
трендови во анализираните држави.
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ПРЕПОРАКИ

 z Учество на локално ниво

4. Да се обезбеди јакнење на ка-
пацитетите на службениците за 
млади во органите на државната 
управа и општините во насока на 
навремена, квалитетна и реле-
вантна испорака на предвидените 
обврски.

5. Да се обезбеди целосна приме-
на на функцијата службеник за 
млади во практиката во однос на 
координација на младинската ра-
бота и улогата на медијатор меѓу 
политичарите во општината, служ-
бениците и младите (согласно со 
примерот во Литванија).

6. Да се испитаат можностите за 
вмрежување на локалните мла-
дински совети за да се споделува-
ат позитивни практики и успешни 
приказни по примерот на Финска.

7. Општините и Агенцијата за млади 
и спорт редовно да документира-
ат успешни практики од постој-
ните локални младински совети 
заради локална, национална и 
меѓународна промоција.

 z Учество во високото образование

8. Да се воспостави систем на за-
должително информирање на 
претставниците на студентските 

4

Врз основа на направената компа-
ративна проценка на државите што 
беа избрани заради сличностите во 

моделите на младинско учество, ги пред-
лагаме следните препораки што цениме 
дека се применливи во македонски кон-
текст и ќе придонесат кон зголемување и 
зајакнување на младинското учество во 
сите сфери на општественото живеење.

 z Учество на национално ниво

1. Да се обезбеди задолжително 
вклучување на младите и младин-
ските претставници во консулта-
циски процеси при правење на 
измени или кога се креираат за-
конски решенија што ги засегаат 
младите согласно со примерите 
во Австрија и Словенија. 

2. Да се унапреди меѓународната 
соработка на формите на нацио-
нално младинско учество (На-
ционалното собрание за млади и 
Национално советодавно тело за 
младински политики) за размена 
на добри практики за социјално 
вклучување на младите.

3. Да се воспостави база на знаење 
(истражувања, закони, програми, 
стратегии, прирачници) поврзани 
со младинско учество и младин-
ска работа, од отворен пристап, 
согласно со примерот од Финска.
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сојузи при подготовка на нови 
акти што се релевантни за сту-
дентите согласно со примерот на 
Словенија.

9. Да се обезбеди именување на 
претставници (од студентските  
сојузи) во јавни тела, како што е 
Агенцијата за квалитет во високо-
то образование (согласно со при-
мерот од Словенија). 

10. Да се зголеми мандатот на сту-
дентските тела од една на две 
години преку измени и дополну-
вања на Законот за високо обра-
зование, во насока на подобра 
координација и редуцирање на 
трошоците и обврските на факул-
тетите и универзитетите во однос 
на нивно организирање.  

11. Да се обезбедат финансиски 
средства од буџетот за финанси-
рање на студентските унии, а кон-
тролата за нивната употреба да се 
врши преку специјално воспоста-
вено тело по примерот на Слове-
нија или Австрија.

12. Да се воспостави  национална 
унија или сојуз што ќе ги обеди-
ни универзитетските студентски 
собранија, со што би се зајакнало 
општественото влијание на сту-
дентите. 

13. Да се овозможи поголема са-
мостојност на студентските собра-
нија, кои согласно со Законот за 
високо образование сега се фор-
мираат од страна на факултетот.    

 z Учество во средното образование

14. Да се изготви законско решение 
во однос на претставувањето на 
учениците средношколци преку 
измени и дополнувања на Законот 
за средно образование. 

15. Да се предвиди законско реше-
ние со кое учениците од средните 
училишта ќе бидат обединети во 
едно репрезентативно тело што 
ќе ги обедини сите средношкол-
ски организации и ќе ги застапува 
нивните интереси пред носите-
лите на политики што ја засегаат 
оваа категорија на млади. 

16. Да се обезбеди претставници 
на средношколската унија да би-
дат застапени во Националното 
советодавно тело при Владата на 
Северна Македонија.

17. Да се воведе форма на редовна 
консултација на средношколците 
преку јавни, директни средби со 
претставници од Владата и прет-
ставници на парламентарните 
групи да поставуваат прашања за 
проблеми што ги засегаат по при-
мерот на Финска.

18. Да се обезбедат финансиски 
средства од буџетот за финанси-
рање на средношколската унија, 
а контролата за нивната употреба 
да се врши преку специјално вос-
поставено тело.
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