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З А П И С Н И К  

од спроведениот Јавен повик за конституирање на Локално собрание на млади во 
Општина Гевгелија 

 Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади во 
Општина Гевгелија, согласно Законот за младинско учество и младински политики, 
распиша два Jавни повика за членство во Локалното собрание на млади, кои беа 
објавени на веб-страната на Општина Гевгелија. Првиот јавен повик беше објавен на 
21 февруари, а вториот на 14 март, 2022 година, со важност од 15 работни дена. Во 
утврдените рокови, пристигнаа 9 апликации со номинирани делегати и заменик-
делегати, претставници на младински организации, организации за млади, политички 
подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско 
здружување кои реализираат активности на подрачјето на општина Гевгелија. И тоа: 
 
 - Сашко Проданов за делегат и Јордан Јовановски за заменик-делегат 
номинирани од Унија на млади сили на ВМРО- ДПМНЕ Гевгелија, 
 - Мартин Илиев за делегат и Христијан Шопчев за заменик-делегат 
номинирани од ЛО Црвена младина на Левица Гевгелија; 
 - Марија Јовановка за делегат и Душко Јанев за заменик-делегат 
номинирани од ОО Црвен крст Гевгелија, 
 - Ангела Шаренкова за делегат и Надја Шопова за заменик-делегат 
номинирани од „Мултимедија“ Здружение за мултимедијална култура Скопје, 
 - Тијана Ристовска за делегат и Ѓорѓе Костаќев за заменик-делегат 
номинирани од Центар за едукација, култура и активизам „МУЛТУС“ Гевгелија, 
 - Кристијан Алчинов за делегат и Андон Ангов за заменик-делегат 
номинирани од Здружение на пчелари „Апитоксин“ Гевгелија, 
 - Благоја Панов за делегат и Трајче Динев за заменик-делегат номинирани 
од Регионален центар за одржлив развој Гевгелија,  
 - Надица Несторова за делегат и Дејан Марков за заменик-делегат 
номинирани од ОО СДСМ Гевгелија, 
 - Милчо Јовановски за делегат од СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија. 
 
 Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади во 
Општина Гевгелија ги разгледа сите поднесени апликации со номинирани кандидати 
за членови на Локалното собрание на млади, утврдувајќи дека сите предлози се 
уредни, поткрепени со комплетна документација, наведена во Јавниот повик, со што 
одлучи да се достави предлог до Градоначалникот на општина Гевгелија сите 
горенаведени членови да бидат дел од Локалното собрание на млади во Општина 
Гевгелија. 
 
бр. 08-542/12            Иницијативен одбор за 
29.04.2022 год.       конституирање на Локалното собрание 
Гевгелија                                                              на млади во Општина Гевгелија: 
 
                                 1. Милчо Јовановски с.р. 
                                2. Тијана Ристовска  с.р. 
                                                                                      3. Ангела Шаренкова с.р. 
 
 


