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1. Членки на Националниот Младински Совет на Македонија 
 

Унии 
Сојуз на извидници на Македонија 

Црвен Крст на Македонија 

 
Младински организации 

AЕГЕЕ Скопје  
Гоу Грин – Скопје 

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово 

Европско здружение на  студентите по право во РМ – ЕЛСА РМ 

ЕМСА Македонија 
ИАЕСТЕ Македонија 

Исламски младински форум 

Клуб на оратори - Скопје 
Креактив - Скопје 

Младите Можат - Скопје 
Младински образовен форум 

JEF Македонија 
Младинска алијанса - Тетово 
Младински совет - Струмица 

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА 
Европски центар СН7 – Тетово 

Cr8ive8 – Скопје 
Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола 

Форум на млади - Битола 
Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово 

Центар за развој на заедницата - Кичево 
Совет за превенција на малолетничка деликвенција – СППМД 

Студентска организација „ИЗЛЕЗ“ 
 

Организации за млади 
АКВА-Струга 

Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал 
Младински културен центар - Битола 

Мултикултура - Тетово 
Регионален центар за одржлив развој - Гевгелија 

Организација на жени - Свети Николе 
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ЦИВИЛ - Центар за слобода 
Здружение на млади АУРОРА - Тетово 

Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар 
Х.Е.Р.A. 

Фондација Фокус - Велес 
ПСМ Фондација 

Економско образование за млади менаџери – Junior achievment 
Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип   

РЕАКТОР - истражување во акција 
Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово 

Фондација Метаморфозис - Скопје 
 

Подмладоци на политички партии 
МОДОМ 

Демократска унија за интеграција 
ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина 

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија 
НСДМ - Нова социјалдемократска младина 

Унија на млади сили на ВМРО-Народна партија 
Млади социјалисти на Македонија 

Демократски Сојуз на млади 
СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија 

Обединета младина за Македонија 
 

Придружни членки 
Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21 Ресен 

Младински Сојуз – Крушево 
СТАР-СТАР Скопје 

Институт за развој на заедницата – Тетово 
СИРМА – Куманово 

 
 
 
 
 

Адреса: 
Национален младински совет на Македонија 

Бул. Партизански одреди 47/3-15 
1000 Скопје, Македонија 

е-пошта: info@nms.org.mk 
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2. Работни тела на НМСМ 
 
 
 
Генерално собрание 
Досега се одржани вкупно три Генерални собранија на НМСМ.  
Првото, основачко Генерално собрание се одржа на 30 јуни 2013-та година, каде што 
НМСМ беше основан од 55 организации. 
 
Управен одбор 
Управниот одбор на НМСМ е составен од 7 членови со мандат од 2 години. 
Сегашниот управен одбор беше избран на основачкото Генерално собрание се 
состои од: 
1. Ивана Давидовска – Претседател 
2. Дона Костуранова – Потпретседател 
3. Антонио Јовановски – Член на Управен одбор 
4. Арбен Ристеми – Член на Управен одбор 
5. Горан Ѓорѓиев – Член на Управен одбор 
6. Иван Јованов – Член на Управен одбор 
7. Даниел Калајџиески – Член на Управен одбор (даде оставка во октомври 2014-та, 
поради конфликт на интереси) 
 
Секретаријат 
Секретаријатот на НМСМ е составен од 5 членови. Со секретаријатот раководи 
Генералниот секретар придружен од Асистент генерален секретар, Финансиски 
администратор и два асистенти проектни координатори. 
Секретаријатот е составен од: 
1. Ивона Крстевска – Генерален секретар 
2. Благица Петрова – Асистент генерален секретар 
3. Дејан Јовчески – Финансиски асистент 
4. Бесарт Љачи – Асистент проектен координатор 
5. Андреа Угриноска -  Асистент проектен координатор 
 
Освен главната канцеларија во Скопје, НМСМ во 2014-та отвори 6 регионални 
канцеларии раководени од организации членки на сојузот. 
 
База на обучувачи 
Базата на обучувачи е формирана во август  2014-та година преку отворен повик 
поставен од Секретаријатот и Управниот одбор на НМСМ.  
Базата се состои од 32 млади обучувачи и координатор. 
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3. Проектна работа 

 
Реализирани проекти: 
 
3.1  Национално младинско организирање 
Во рамките на проектот „Национално младинско организирање“, Секретаријатот на 
НМСМ распиша повик и отвори 6 регионални канцеларии во 5 статистички региони 
низ Р. Македонија. Регионалните канцеларии се раководени од регионални 
координатори кои беа номинирани од нивните матични организации кои се 
кандидираа за регионални канцеларии на НМСМ. Регионални канцеларии и 
регионални координатори: 
 
- Полошки регион: Мултикултура – Тетово; 
регионален координатор: Арлинда Мазлами 
- Југозападен регион: Центар за развој на заедница – Кичево и АКВА – Струга; 
регионален координатор Кичево: Ариан Лиани 
Струга: Славица Јовческа 
- Пелагониски регион: Младински културен центар – Битола; 
регионален координатор: Иво Ивановски 
- Источен регион: Фондација за развој на заедницата – Штип; 
регионален координатор: Мариана Ангелова 
- Североисточен регион: Центар за интеркултурен дијалог - Куманово 
регионален координатор: Драгана Јовановска 

 
 
 
3.2  Младинско граѓанско образование 
Трибина: Менталното здравје на младите е важно! 
На 12 август во просториите на ЕУ Инфоцентарот се одржа трибина на тема 
„Менталното здравје на младите е важно“. 
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Тренинг за тренери 
Во периодот од 28 август до 5 септември НМСМ ја формираше базата на обучувачи. 
Во истиот период беа спроведени обуки на дваесеттина тренери кои се дел одбазата.  
 

         
 

 
 

  
 
Каскадни обуки 
Во склоп на проектот „Младинско граѓанско образование“ Националниот младински совет на 
Македонија ќе спроведе 40 локални обуки за млади низ целата држава во најмалку 20 
општини. 
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                                    Тетово                                                                                          Могила 
 

                                                                       
                                     
                                 Кавадарци                                                                                      Кичево 
 
 
 

                  
                    
                              Крива Паланка                                                                           Кривогаштани 



 
9 Наративен извештај за 2014-та година 

   
 
 
 

                   
                            
                                     Скопје 2                                                                                        Скопје 3 
          
                               

 
 
3.3 Преглед на младинските политики во Р. Македонија 
Проектот беше поддржан од Фондација Фридрих Еберт и Фондација Конрад 
Аденауер. Во рамки на овој проект беше реализирано истражување за младинските 
политики преку анализа на прашалник и фокус групи, како и национална 
конференција „Младински политики и учество на младите во процеси на креирање 
на политики“. Како резултат на проектот произлезе публикацијата „Преглед на 
младинските политики во Македонија“. 
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3.4 Инспирирај младинско учество 
 
Состанок со регионалните координатори 
На 18 февруари во Скопје се одржа состанок со регионалните координатори со цел 
нивно информирање за проектот „Инспирирај младинско учество“ и координирање 
на нивните активности во рамки на проектот. 
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Состанок со База на обучувачи на НМСМ 
На 4 март во просториите на НМСМ се одржа координативен состанок со базата на 
обучувачи каде што се дискутираше за понатамошните активности на базата. 
 

 
 
 

 
 
Младински отворени денови 
Во рамки на проектот „Инспирирај младинско учество“ се организираа шест 
младински отворени денови каде што се промовираше НМСМ во различни региони но 
и им овозможи на младинските организации и младите од тие региони да се сретнат 
и да се вмрежат меѓусебно. 
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                                     Битола                                                                                Кичево 
 
 

      
 
                                  Скопје                                                                  Тетово 
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                               Куманово                                                                  Штип 
 
   
                               
Промотивна кампања „Кој си носи чадорче...“ 
 
Промотивната кампања „Кој си носи чадорче...“ започна со објавување награден 
конкурс за дизајн идеи од млади креативци за кој младите покажаа голем интерес. 
На нашата меил адреса пристигнаа 32 креативни дизајн идеи од кои одбравме четири 
и со нив одржавме целодневна дизајн работилница која ја водеше искусен дизајнер. 
 

 
 
 
Резултат на овој награден конкурс проследен со дизајн работилница беа четири 
префинети дизајн решенија кои понатаму ги користевме во нашата промотивна 
кампања. 
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Состанок со политичките подмладоци 
На 22 април, во Скопје се одржа состанок на Управниот одбор и Секретаријатот на 
НМСМ со политичките подмладоци, членки на НМСМ. На состанокот беше 
дискутирано воглавно  за важноста на соработката на политичките подмладоци со 
граѓанските организации и за нивните потреби кои можат да се пресретнат со 
работата на НМСМ. 
 

 
 
Национална конференција  
На 19 мај, во Скопје се одржа Националната конференција „Како институциите 
инспирираат младинско учество?“. Г. Чарлс Гарет, Британскиот Амбасадор во 
Република Македонија; Д-р Фатмир Бесими, Вицепремиер за eвропски прашања и 
Ивана Давидовска, Претседателка на НМСМ дискутираа за потребата на младите да 
учествуваат во политичките процеси подеднакво со другите чинители, заедно со 
присутните млади и претставници на голем број организации. 
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Проекти во тек: 
 
3.5 Младинско учество 
 
3.6 Младинско информирање 


