
 

 Врз основа на член 36 став (1) точка (15) од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38-г од Статутот на Општина Крива 

Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010, 08/2014, 02/2018, 

03/2019 и 08/2021), а во врска со член 17 од Законот за младинско учество и младински 

политики („Служен весник на Република Северна Македонија“ бр.10), Претседателот на 

Совет  на Општина Крива Паланка го донесе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За формирање на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка 

 

1. Со ова Решение се формира Локално собрание на млади на Општина Крива 

Паланка. 

 2.  Врз основа на спроведената постапка за формирање на Локалното собрание на 

млади на Општина Крива Паланка согласно Јавниот повик за членство во Локалното 

собрание на млади на Општина Крива Паланка распишан на ден 21.02.2022 година од страна 

на Иницијативниот одбор во соработка со Општина Крива Паланка и објавен на 

официјалната веб страна на Општината како и Записникот од спроведениот Јавен повик за 

членство во Локалното собрание на млади на Општина Крива Паланка заведен под бр.09-

496/30 од 10.03.2021 година, се врши избор на членовите на Локалното собрание на млади на 

Општина Крива Паланка. 

 3. За членови на Локалното собрание на млади на Општина Крива Паланка се 

назначуваат: 

 

- Тамара Илиевска, делегат, номинирана од „Црвен крст Крива Паланка”; 

- Давид Јакимовски, заменик делегат, номиниран од „Црвен крст Крива Паланка”; 

- Ангела Тасевска, делегат, номинирана од Центар за младински иницијативи „ Цик-

Цак” Крива Паланка; 

- Дамјан Китановски, заменик делегат, номиниран од Центар за младински иницијативи 

„ Цик-Цак” Крива Паланка; 

- Искра Димитриевска, делегат, номинирана од КУЗ „Карпош”; 

- Андреа Стефановска, заменик делегат, номинирана од КУЗ „Карпош”; 

- Милан Јанковски, делегат, номиниран од Кошаркарски клуб „Крива Паланка”; 

- Филип Георгиевски, заменик делегат, номиниран од Кошаркарски клуб „Крива 

Паланка”; 

- Никола Герасимовски, делегат, номиниран од ЛК СДММ Крива Паланка; 

- Стефан Ангеловски, заменик делегат, номиниран од ЛК СДММ Крива Паланка; 

- Марио Цветковски, делегат, номиниран од Фудбалски клуб „Осогово” Крива Паланка; 

- Бојан Павловски, заменик делегат, номиниран од Фудбалски клуб „Осогово” Крива 

Паланка; 

- Јован Станболиски, делегат, номиниран од Здружение граѓански центар за одржлив 

развој „ЕГРИ” Крива Паланка; 

- Клементина Димитрова, заменик делегат, номинирана од Здружение граѓански центар 



за одржлив развој „ЕГРИ” Крива Паланка; 

- Михаил Давитковски, делегат, номиниран од КУЗ „Распеани Паланчани” Крива 

Паланка; 

- Оливер Станковски, заменик делегат, номиниран од КУЗ „Распеани Паланчани” Крива 

Паланка; 

- Алекс Георгиевски, делегат, номиниран од Пингпонгарски клуб Крива Паланка; 

- Матеј Колевски, заменик делегат, номиниран од Пингпонгарски клуб Крива Паланка; 

- Доминик Николовски, делегат, номиниран од СОУ „Ѓорче Петров” Крива Паланка; 

- Горана Симонова, заменик делегат, номинирана од СОУ „Ѓорче Петров” Крива 

Паланка; 

- Филип Пејчиновски, делегат, номиниран од ЗПСК „РУЕН” Крива Паланка; 

- Филип Костадиновски, заменик делегат, номиниран од ЗПСК „РУЕН” Крива Паланка. 

 

4. Членовите на Локалното собрание на млади на Општина Крива Паланка 

присуствуваат на седниците на Локалното собрание на млади и учествуваат во работата и 

одлучувањето, како и во подготовката на документи и други активности. 

 

 5. Локалното собрание на млади во соработка со Општина Крива Паланка го распишува 

повикот за членови на Советот на млади и врши избор на истите по пат на непосредни 

избори со тајно гласање на кое право на глас имаат делегатите. 

 

6. Локалното собрание на млади во својата работа е должно да го почитува Законот за 

младинско учество и младински политики („Служен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.10) и Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина 

Крива Паланка“ бр. 08/2010, 08/2014, 02/2018, 03/2019 и 08/2021). 

 7. Ова Решение влегува на сила од денот на неговото донесување. 

 

 

  Совет на Општина Крива Паланка 
                                                                                                                     Претседател, 
                                                                                                               Изабела Павловска 
 

 
                                                                                               _________________________ 

 


