
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

За разгледување на апликациите по спроведениот Јавен повик за конституирање на 

Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка   

 

 

 Општина Крива Паланка во согласност со член 17 став (1) од Законот за младинско 

учество и младински политики („Служен весник на Република Северна Македонија“ бр.10) 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), отпочна постапка за 

конституирање на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка. 

 Во функција на тоа на ден 21.02.2022 година Општина Крива Паланка распиша Јавен 

повик за избор на членови на Локалното собрание на млади на Општина Крива Паланка кој 

беше објавен на веб страната на Општината. Рок за пријавување и номинирање на кандидати 

беше во времетраење од 7 (седум) дена од денот на објавувањето и траеше заклучно 

28.02.2022 година. Со повикот сите млади од младински организации, организации за млади, 

политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско 

здружување кои работат и функционираат на територијата на Oпштина Крива Паланка се 

повикаа и имаа можност да се пријават и номинираат претставници во Локалното собрание 

на млади. 

 

 Заклучно со 28.02.2022 година, до Општина Крива Паланка пристигнаа 11 (единаесет) 

апликации со кои се номинираат членови во Локалното собрание на млади и тоа: 

 

- Номинација од „Црвен Крст Крива Паланка” каде што за претставници се номинирани 

Тамара Илиевска како делегат и Давид Јакимовски како заменик делегат; 

- Номинација од Центар за младински иницијативи „Цик-Цак” Крива Паланка каде што 

за претставници се номинирани Ангела Тасевска како делегат и Дамјан Китановски 

како заменик делегат; 

- Номинација од КУЗ „Карпош” Крива Паланка каде што за претставници се 

номинирани Искара Димитриевска како делегат и Андреа Стефановска како заменик 

делегат; 

- Номинација од Кошаркарски клуб „Крива Паланка” каде што за претставници се 

номинирани Милан Јанковски како делегат и Филип Георгиевски како заменик 

делегат; 

- Номинација од ЛК СДММ Крива Паланка каде што за претставници се номинирани 

Никола Герасимовски како делегат и Стефан Ангеловски како заменик делегат; 

- Номинација од Фудбалски клуб „Осогово” Крива Паланка каде што за претставници 

се номинирани Марио Цветковски како делегат и Бојан Павловски како заменик 

делегат; 

- Номинација од Здружение граѓански центар за одржлив развој „ЕГРИ” Крива Паланка 

каде што за претставници се номинирани Јован Стамболиски како делегат и 

Клементина Димитрова какон заменик делегат; 

- Номинација од КУЗ „Распеани Паланчани” Крива Паланка каде што за претставници се 

номинирани Михаил Давитковски како делегат и Оливер Станковски како заменик 

делегат; 

- Номинација од Пингпонгарски клуб „Крива Паланка” каде што за претставници се 

номинирани Алекс Георгиевски како делегат и Матеј Колевски како заменик делегат; 



- Номинација од СОУ „Ѓорче Петров” Крива Паланка каде што за претставници се 

номинирани Доминик Николовски како делегат и Горана Симонова како заменик 

делегат; 

- Номинација од ЗПСК „РУЕН” Крива Паланка каде што за претставници се 

номинирани Филип Пејчиновски како делегат и Филип Костадиновски како заменик 

делегат; 

 

Врз основа на увидот во апликациите, Иницијативниот одбор заедно со надлежното лице 

од Општина Крива Паланка утврдија дека истите се поднесени од страна на овластени форми 

на младинско организирање и здружување и дека сите 11 (единаесет) пријави за член во 

Инцијативниот одбор се уредни и со комплетна документација и се во согласнот со Законот 

за младинско учество и младински политики и Статутот на Општина Крива Паланка. 

 

Врз основа на горенаведеното, ценејќи ги пропишаните услови кои се исполнети во 

целост, Иницијативниот одбор заедно со надлежното лице од Општина Крива Паланка 

изврши избор на членови на Локалното собрание на млади во кој влегуваат сите номинирани 

кандидати за делегат и заменик делегат од заинтересираните форми на младинско 

организирање и здружување и тоа: 

 

- 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. 

 

 

 

 
ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР, 

 
                            Ангела Крстевски-КУЗ Карпош Крива Паланка ______________ 

                               Кристијан Стефановски-Пингпонкарски клуб Крива Паланка ____________ 

                         Стефан Стојановски-ЗПСК Руен Крива Паланка______________ 


