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[ИЗВЕШТАЈ] 
за досегашната работа на проширената работна група за избирање младински 

претставник во Управниот одбор на Регионалната канцеларија за млади на 

Западен Балкан (RYCO) 
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КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Работната група за избирање на младински претставник во Управниот одбор на Регионална 

канцеларија за млади на Западен Балкан (RYCO) има за цел да го избере младинскиот 

претставник во Управниот одбор на RYCO. Работната група беше модел договорен во 

координација на Агенцијата за млади и спорт со претставници на младински организации 

кои беа на настаните кои го придружуваа самитот во Пари 2016 и организации кои беа дел од 

претходна работна група за консултациуи. Првичната работна група, која што подоцна беше 

проширена се состоеше од 9членови номинирани од организации и 5 членови номинирани од 

институции. Работната група е формирана од страна на Агенцијата на млади и спорт со 

одлука на директорот на Агенцијата, Марјан Спасески. Во одлуката се наведува дека 

работната група е администрирана и фасилитирана од страна на вработените на Агенцијата 

за млади и спорт. Официјално, работна група е формирана на 17.12.2015г од страна на 

Агенцијата за млади и спорт како поддршка за тогашните претставници на Македонија во 

RYCO.  

Во текот на целиот процес Националниот младински совет на Македонија ги забележа 

следните нерегуларности: 

1. Нецелеосно објавени резултати за изборот на членовите на работната група на веб-

страната на Агенцијата за млади и спорт. Беа објавени само имињата на членовите но 

не и организациите преку кои тие се номинирани 

2. Неусвоен правилник за избор на претставникот за Управниот одбор поради 

неможност работната група да исполни кворум за заседавање 

3. Агенцијата за млади и спорт не предвидуваше покривање на патни трошоци за 

членовите кои живеат надвор од град Скопје 

4. Најава на официјалните состаноци на работната група два дена пред истите да се 

одржат 

5. Недоставување на податоци од јавен карактер за сите организации кои имаат 

аплицирано во работната група. Беа доставени три барања до АМС и на ниту едно не 

беше даден овој одговор. 

6. Дел од организациите кои се дел од работната група не поседуваат ниту веб-страна 

нити фејсбук профил (немаа јавно гласило) 

7. Минимум три организации (Здружение за младинска едукација е-млади, 

Здружение за промоција на здрав живот кај младите Еликсир Плус, Здружение на 

граѓани Лео Скопје) имаат неактивен статус во Централниот регистар, што значи 

дека во претходната година не поднеле финансиски и наративни извештаи, што 

подразбира дека не можат да бидат дел од работната група 

8. Прифатена апликација за член на Управен одбор од лице кое е дел од работната група 

(Миле Димески) што е спротивно на критериумите во повикот. 

9. Спроведувањето на изборите имаше свои недостатоци, кои ја загрозуваа 

легитимноста на истите 
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ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА 

 

Јавниот повик за проширување на работната група беше  поставен на веб страната на 

Агенцијата за млади и спорт на 13.07.2016г. Беа наведени повеќе услови кои организациите 

на номинираните членови за работната група требаше да ги исполнат за нивниот член да 

стане дел од работната група.  Претходно, критериумите беа заедно усогласени на заеднички 

состанок помеѓу Агенцијата за млади и спорт и младинските организации.дел од ус ловите 

беа организациите кои што номинираат член да имаат јавно гласило,да се активни минимум 

3 години, а при аплицирањето да поднесат тековна состојба и свој извештај за реализирани 

активности во 2015 година. На јавниот повик кој што траеше единаесет работни дена, се 

пријавија 66 членови номинирани организации. Прифатени беа 52 члена од страна на 

граѓанските организации (достапни во прилог 2), додека 14 беа одбиени поради нецелосна 

документација. На веб страната на Агенцијата за млади и спорт беа публикувани имињата на 

избраните членови, но не и на организациите кои што ги номинирале. Членовите на 

претходната работна група останаа составен дел на работната група. Официјалната бројка на 

членови пред првиот состанок беше 67 членови. 

На денот на најавата на повикот се одржа прес конференција во седиштето на Агенцијата за 

млади и спорт каде Директорот Марјан Спасески изјави: 

ʺГи дефиниравме чекорите и процесите на избор на младинскиот претставник, кој ќе биде 
член на Управниот одбор на Регионалната канцеларија за младинска соработка. Се работи за 
отворен и транспарентен процес, кој ќе му даде можност и право на секој млад човек 
кој активно работи во рамки на младинските организации во нашата држава 1̋ 

 

СРЕДБИ НА РАБОТНАТА ГРУПА  

 

Првиот работен состанок на проширената работна група се одржа на 08.08.2016 во 

просториите на Агенцијата за млади и спорт. Поканата за состанок беше испратена нецел 

работен ден пред одржувањето на состанокот (05.08.2016). Од 67 членови на работната група, 

25 беа присутни. Според одлуката на директорот на Агенцијата за млади и спорт, 

вработените од Агенцијата го водеа состанокот. Пред почетокот на работата дел од 

членовите на работната група побараа да се објави листата на членови на работната група со 

организацијата која што ги номинирала. Финалната листа на членови заедно со 

организациите кои што ги номинирале беше доставена до сите членови, но не беше јавно 

достапна. Дел од членовите на работната група побараа да се создаде правилник за работа на 

работната група.По негодување од страна на фасилитаторите од страна на Агенцијата за 

                                                                 
1 Целосното соопштение е достапна на следниот линк  - http://ams.gov.mk/odnosi-so-
javnosta/soopstenija/1041-2016-07-13-11-34-43 
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млади и спорт, ова барање беше делумно прифатено одноно беа назначенитројца членови од 

работната група кои за задача си зедоа да  изработат правилник. Овој Правилник за работата 

на работната група понатаму требаше да биде усвоен од членовите на работната група. 

(достапен во прилог3) Главната точка за разговор која беше наметната од страна на 

Агенцијата на млади и спорт беа условите за кандидирање за местото на младински 

претставник во Управниот одбор на RYCO.  

Вториот работен состанок на работната група се одржа на 12.08.2016. Поканата беше 

доставена на неполн работен ден пред самиот состанок. На состанокот беа присутни 29 од 67 

членови. Вториот работен состанок имаше две цели,  да го усвои правилникот кој го 

изработија тројцата членови на работната група и да ги финализира условите и 

критериумите за кандидатурите за младински член во Ууправниот одбор на RYCO. Дел од 

членовите изразија загриженост за дел од организациите кои што номинирале член во 

работната група. Се изрази сомнеж дека тие организации немаат јавни гласила, а со тоа не ги 

исполнуваат условите за номинирање на член во работната група. Поради тоа беше побаран 

увид во документацијата на јавниот повик и апликациите кои што стигнале. Агенцијата за 

млади и спорт го одби ова барање, и посочи дека информациите треба да се бараат според 

законот за слободен пристап до информации. Дури ни после 3 барања според законот за 

слободен пристап до информации членовите на работната група немаат јавен увид во 

апликациите за проширување на работната група. Понатаму се премина на гласање на 

деловникот за работа, при што на гласањето на членот 2, став 4 беше изгласано дека 

Агенцијата за млади и спорт нема право на глас во работната група. 14 од присутните 

гласаа за овој став, 12 членови гласаа против додека 2 члена беа воздржани. Ставот на дел од 

членовите е дека институциите си имаат сопствен претставник во управниот одбор на RYCO, 

па оттаму нема потреба организациите да одлучуваат за младинскиот претставник. Сепак, по 

гласањето за задржување на овој став во правилникот дел од членовите заминаа и 

состанокот мораше да биде прекинат.  

Продолжението на вториот работен состанок требаше да се одржи на 16.08.2016, како што 

беше договорено на претходниот работен состанок. Поради малиот одѕив на членовите, и 

претходно воспоставениот кворум од страна на Агенцијата за млади и спорт од 50 + 1 член за 

одржување на работен состанок, состанокот не се одржа. Исто така, Агенцијата за млади и 

спорт ги информираше оние членови кои што пристигнаа дека јавниот повик за кандидати за 

младински претставник во управниот одбор на RYCO мора да биде публикуван на истиот ден 

поради краткиот временски период што преостанува до крајниот датум Во овој период, 

Националниот младински совет исто така испрати писмо до амбасадите на Германија, 

Австрија и Франција, Делегацијата на ЕУ во Македонија, како и мисијата на ОБСЕ во Скопје во 

кое ги посочи предизвиците во процесот дотогаш, и апелираше на поддршка и пристап до 

надлежните за да се направи напор за коректен и транспарентен процес. 

Во текот на следните недели следеше период без работни состаноци, иако членови на 

работната група преку електронска комуникација бараа средба (прилог 4). Беа доставени 

писма од членови на работната група и од Националниот младински совет на Македонија до 

повеќе странки.  Две писма беа упатени со барање до Агенцијата за млади и спорт за увид во 

апликациите на членовите на работната група со цел отфрлање на сомнежот и недовербата 
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кон нив, изземање на правото на глас на институциите и прочистување на работната група 

доколку се докаже дека одредени организации кои што номинирале членови не ги 

исполнуваат условите.  

Со оглед на основаниот сомнеж членови на работната група своеволно проверуваа дел од 

граѓанските организации кои што ги сметаа за  спорни. Три од проверените осум 

организации имаат статус  неактивни во Централниот регистар на Република 

Македонија што значи дека никако не можат да поднесат годишен извештај за работа 

до Агенцијата, што беше еден од условите на повикот за членови на работната група. 

(прилог 5)Со оглед на сериозноста на ситуацијата, дел од членовите повторно писмено 

побара увид во документацијата од проширувањето на работната група и прочистување на 

работната група од членовите номинирани од организации кои што не ги исполнуваат 

условите. (прилог6 ). 

 

ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА РИКО 

 

Поради тоа што после 16.08.2016 не добивме ниту една покана за состанок на работната 

група, а останаа да се дефинираат клучни работи кои процесот би го направиле 

транспарентен, легитимен, легален и инклузивен, дел од членовите на работната група преку 

електронската комуникација побараа состанок. На ова одговорот од претставникот на 

Агенција за млади и спорт беше дека процесот ќе касни одредено време, а состаноци не може 

да се закажуваат по барање на 5-6 членови на работната група. По барањето за состанок, на 

мејлинг дискусијата се приклучи уште еден член на работната група со навредливи и 

невистинити содржини за членовите кои побараа да се случи состанок. (прилог 7)  

Последниот состанок на работната група беше закажан на 13.09.2016 година, еден работен 

ден пред датата одредена за состанок. На овој состанок присуствуваа 50 членови од вкупно 

67. Фасилитаторите на процесот објаснија дека овој состанок е само за гласање и инститираа 

изборот на младинскиот претставник да се случи веднаш, без простор за дискусија. Тројца од 

членовите на работната група пробаа да посочат одредени нерегуларности кои сметаа дека 

треба да се истакнат пред да се продолжи со гласање, но тоа не го дозволија фасилитаторите 

на Агенцијата за млади и спорт. Истите тие коментари за нерегуларности на процесот беа 

доставени до АМС неколку часа пред состанокот на писмено. На јавниот повик за претставник 

за Управен одбор се пријавија тројца кандидати, Бојана Наумоска, Миле Димкоски и Горан 

Ѓорѓиев. Гласањето се случи, без прочистен избирачки список, без да им е одземено правото 

на глас на институциите и без да се отстранат од работната група организациите со статус 

неактивни. Не се утврди ниту како Миле Димкоски е кандидат за претставник во Управен 

одбор,  кога истовремено е и член на работната група која го бира претставникот, нешто што 

според повикот за членови на УО не е дозволено(прилог 8) Не беше дозволен простор да се 

отвори прашањето за кандидатурата на Бојана Наумоска, која работи како надворешен 

соработник во Собрание на Република Македонија, а државните институции имаат избрано 

свој претставник. На состанокот беше дозволен мониторинг од страна на Националниот 
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младински совет на Македонија. По спроведениот прв круг на гласање, Бојана имаше 31 глас, 

Горан имаше 19 гласа, а Миле имаше 0 гласа. Се направи кратка пауза со цел Изборната 

комисија да спреми гласачки ливчиња за вториот круг на гласање. По паузата, вториот круг 

на гласање се одвиваше во еднаква атмосфера, со тоа што повеќе од половина од претходно 

присутните делегати веќе не беа присутни. Имаше обид од набљудувачот на Националниот 

младински совет на Македонија да се претстават документите за неактивноста на 

организациите, со цел спречување на нивнотот гласање, по што настана мал момент на 

упатени лични навреди и негирање и стуткување на документите без да бидат ни погледнати 

од изборната комисија. Гордана Цекова, која истовремено беше делегат со право на глас од 

Агенцијата и покрај тоа што на претходниот состанок на работната група се одлучи АМС да 

нема право на глас со 14 гласа против, 12 за и 2 воздржани, што стои и во записникот од 

средбата испратен од АМС. Покрај тоа, г. Цекова си даде право да ги негира документите кои 

беа претставени иако е фасилитатор, односно не смее да наметнува свое мислење.  

По гласањето се утврди дека нема кворум, односно само 31 делегат гласаше. Од нив, 28 гласа 

беа за Бојана, 3 гласа за Горан. По гласањето Гордана Цекова излезе пред сите и најави дека 

изборите се поништуваат поради недоволен кворум, највувајќи дека ќе следат информации 

за наредните активности.  

Следниот ден, по пат на електронска комуникација, ни беше соопштено дека Агенцијата за 

млади и спорт повторно го објавува повикот за кандидати за претставници во Регионалната 

канцеларија за млади без претходна консултација со работната група. Повикот се уште е 

отворен и трае до 21.09.2016 година. Сомневањата за легитимноста на дел од работната 

група и сите останати дилеми не се решени и отфрлени, а гласањето не е закажано.  
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