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З А П И С Н И К бр. 2 

 
 Од втората седница на Локалното собрание на млади на Општина Гевгелија, 
одржана на 16 мај, 2022 година, во Салата за одржување седници на Совет на 
Општина Гевгелија, со почеток во 13:00 часот. 
 
 На седнцицата беа поканети сите делегати и заменик делегати, по електронски 
пат. На седницата присуствуваа 13 члена: Сашко Проданов- делегат номиниран од 
УМС на ВМРО-ДПМНЕ Гевгелија, Мартин Илиев- делегат номиниран од ЛО Црвена 
Младина од Гевгелија- Левица, Марија Јовановска- делегат номиниран од ОО Црвен 
крст Гевгелија, Ангела Шаренкова- делегат номиниран од „Мулутимедија“ Здружение 
за мултимедијална култура Скопје, Надја Шопова, заменик-делегат номиниран од 
„Мулутимедија“ Здружение за мултимедијална култура Скопје, Ѓорге Костаќев- 
заменик-делегат номиниран од Центар за едукација, култура и активизам МУЛТУС 
Гевгелија, Кристијан Алчинов- делегат номиниран од Здружение на пчелари 
„Апитоксин“- Гевгелија, Благоја Панов- делегат номиниран од Регионален центар за 
одржлив развој Гевгелија, Трајче Динев- заменик-делегат номиниран од Регионален 
центар за одржлив развој Гевгелија, Надиица Несторова- делегат номиниран од СДСМ 
Гевгелија, Дејан Марков- заменик-делегат од СДСМ Гевгелија и Милчо Јовановски- 
делегат номиниран од СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија. 
 
 Седницата ја отвори претседавачот на ЛСМ, Ангела Шаренкова и откако 
констатираше дека на седницата се присутни мозинство членови и утврди дека има 
кворум за работа, го предложи следниот  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

 1. Усвојување на Записник од Конститутивната седница на Локалното собрание 
на млади на Општина Гевгелија, 
 2. Усвојување на Предлог-Деловник за работа на Локалното собрание на млади 
на Општина Гевгелија, 
 3. Предлог-Одлука за распишување Јавен повик за Локален младински совет, 
 4. Разно. 
 
 Бидејќи одредениот записничар, Петар Јанчев, не беше присутен поради 
користење одмор, претседавачот ја предложи Марија Јовановска за записничар. 
  
 Без никакви забелешки, дневниот ред и предлогот за записничар беа 
едногласно усвоени, со 13 за, по што се премина на поединечно рагледување по 
точките од дневниот ред. 
 
 Бидејќи немаше никој за дискусија по првата точка, со 13 гласа за беше усвоен 
Записникот од Конститутивната седница на Локалното собрание на млади на Општина 
Гевгелија. 
  
 По однос на втората точка, по изработката на Предлог-Деловникот за работа на 
Локалното собрание на млади на Општина Гевгелија од страна на работната комисија 
за изготвување, актот во работна верзија им беше доставен на сите членови во ЛМС, 
при што сите забелешки по однос на иститот, беа вметнати во координација со  
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претставникот на општинската администрација. Со 13 гласа за, Деловникот за работа 
на ЛСМ на ОГ беше усвоен. 
 
 Во врска со третата точка од дневниот ред, Собранието едногласно изгласа 
Јавниот повик за Локален младински совет да биде распишан по враќањето на 
претставникот на Општинската администрација од одмор, со рок на важност од 15 
дена, на веб-страната на Општина Гевгелија. 
 
 По отворената расправа за четвртата точка Разно, членот Милчо Јованов се 
јави за збор. Во својата дискусија го истакна прашањето за просторија за одржување 
на седниците и другите активности на ЛСМ на ОГ, како и за можноста за формирање 
Локален младински центар. При што како локација беа понудени Пионерски дом- 
Гевгелија и дел од просториите, каде е сместен Шаховскиот клуб „7 Ноември“- 
Гевгелија. 
 Исто така, беше потенцирано и да се разговара со Агенцијата за млади и спорт 
во врска со помош за отворањето канцеларија бидејќи рокот за формирање на ЛСМ на 
ОГ беше пролонгиран. Откако беа исцрпени точките по дневниот ред за втората 
седница на ЛСМ на ОГ, претседавачот ја затвори седницата. 
 
  
            бр. 08-1918/2                                                                             записничар, 

16.09.2022 г.                                                                      Марија Јовановска                                                                   
 Гевгелија                                                                                         с.р.     
   
                                                                                                    ЛСМ на ОГ 

                                                                                                              Претседавач 
                                                                                                         Ангела Шаренкова 
                                                                                                                      с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


