
  

Предлог од Градоначалник  

 

Врз основа  член  36 став (1) точка 1 и точка 15 од  Законот  за локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 22 став (1) точка 13 и 

став (3) од истиот Закон, член 2 и член 20 од Законот за младинско учество и младински политики 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и согласно Стратегијата за 

млади на Општина Кочани бр. 09-1508/1 од 11.07.2019 година,  Советот на Општина Кочани на 

ден 16.12 2020 година донесе 

Програма 

 за млади на Општина Кочани за 2021 година 

 

I. 

 Програмата за млади на општина Кочани произлегува од потребите на младите кои се 

потенцирани во Стратегијата за млади на Општина Кочани бр. 09-1508/1 од 11.07.2019 година 

донесена од Советот на Општина Кочани. Оваа програма се донесува во согласност со одредбите 

од Законот за младинско учество и младински политики заради исполнување на целите на законот. 

Стратегијата за млади на Општина Кочани претставува важен документ, од кој се очекува 

регулирање на односите помеѓу младите и сите други чинители во општеството, со посебен акцент 

на локалната самоуправа и на Советот на Општината како носители на политиките на локално 

ниво, понатаму локалната заедница, како и бизнис секторот, кои треба да ги препознаат потребите 

на младите и во согласност со своите можности да одговорат на истите.   

     Стратешките приоритети, во Стратегијата за млади на Општина Кочани се засновани на три 

столба. Трите столба ги претставуваат насоките и мерките кои треба да се имплементираат за 

младите на локално ниво. Самата имплементација на истите го вклучува целиот инклузивен 

процес помеѓу младите и Локалната самоуправа. 

 

- Прв столб: Буџет за млади 

Планирањето на буџетот и одвојување на посебна ставка за млади со цел имплементација 

на стратегијата, претставува појдовна позиција за развој на младинскиот активизам и учество на 

младите во процесот на донесување политики, како креатори за младинските политики на локално 

ниво. За оваа цел неопходно е да се има визија и однапред да се планира за процентуално и 

прогресивно зголемување на оваа ставка во Буџетот на Општината, при што во целиот процес е 

неопходно вклучување на младите и младинските организации, со цел мерките и активностите за 

планираната буџетска година да бидат препознаени како приоритет на младите.  

Во согласност со Стратегијата за млади на Општина Кочани за 2021-ва година се 

планирани помеѓу 1 до 1,5 % од Буџетот на Општина Кочани, но согласно укажаните зголемени 

можностите на Општина Кочани за оваа програма во 2021-ва година се одвоени вкупно 

3.600.000,00 денари, што претставува солидна основа за започнување на видливи младински 

активности и зголемено младинско учество.  

 

- Втор столб: Развој на капацитети 

Оваа компонента првенствено претставува изградба на активни и пред се долгорочни и 

оддржливи организации на млади, како имплементатори/креатори на политиките за млади на 

локално ниво. Во овој контекст неопходна е потребата од формирање на Локален младински совет 

како репрезентативно тело на младите на локално ниво, за што Општина Кочани во периодот кој 

следи преку обезбедување на техничка поддршка од Агенцијата за млади и спорт во соработка со 

Мисијата на ОБСЕ во Скопје ќе формира локалниот младински совет, во согласност со одредбите 

од Законот за младинско учество и младински политики. 

Вториот столб - развојот на капацитетите има за цел да даде мал придонес за ,,Brain drain’’ 

(одливање на човечки ресурси) ситуацијатата, односно нејзино намалување со следење на новите 

современи политики од веќе изградените младински тела на национално ниво, како и вклучување 

и учество во работата на овие национални младински тела. Во оваа насока неопходно е да се 

овозможи јакнење на капацитетите на младите преку обуки, иницирање и поддршка на младински 

иницијативи, кампови и други активности преку кои младите ќе стекнуваат нови знаења, ќе ги 

следат новите младински политики и трендови, односно младите од нашата општина ке можат да 



  

се афирмираат на локално, национално и меѓународно ниво.  

 

 

За да оваа компонента – развој на младинските капацитети биде комплетна, неопходно е 

формирање на Младински центар кој ќе биде локален бренд, чадор и мотиватор за развој на 

капацитетите на локално ниво, кој ќе биде опремен со цел да одговори на потребите на младите – 

вклучувајќи компјутери, интернет, мини библиотека, веб-страна, публикации, простор за 

организирање на дебати, работилници и други активности, а секако и ангажирани млади кои имаат 

силно искуство и познавање во оваа област. 

 

- Трет столб: Kвалитетни услуги и поголема достапност за младите. 

Услугите како стожер помеѓу младинските организации и локалната самоуправа треба да бидат 

преку воспоставување на добри односи помеѓу активните чинители во овие процеси со 

идентификување и подобрување на бројот на квалитетни младински услуги на Општина Кочани.  

Предвидени се: усвојување на стратегијата за млади од Советот на Општина Кочани  (документот 

е усвоен од страна на Советот на Општина под бр. 09-1508/1 на 11.07.2019 година), креирање на 

буџетска ставка за млади во Буџетот на Општина Кочани, систематизирање на работно место и 

вработување (или прераспоредување на веќе вработено лице) на соработник за млади и младински 

политики во Општина Кочани и отворање и поддршка на младински центар . 

 

Врз основа на стратешкото планирање цели на оваа Програма се: 

- Јакнење на младинскиот активизам и младинското учество на локално ниво  

- Учество на младите во процесите на креирање на политики за млади 

- Активно информирање, промоција и заштита на интересите на младите. 

 

1. Јакнење на младинскиот активизам и младинското учество на локално ниво 

 

1.1.Младинскиот активизам и младинското учество на локално ниво ќе значи и поголема 

поддршка за маргинализираните групи на млади и нивна инклузија во општествениот живот. 

Младите од 15 до 29 години за активно да бидат вклучени во креирањето на младинската 

политика (збир на мерки и активности кои се преземаат за да се задоволат потребите на на 

младите, со цел остварување на нивниот цел потенцијал) потребно е да имаат обезбедено 

основни услови. Освен буџет, опремена канцеларија во која ќе може да дејствуваат е од 

суштинско значење. Во реновираните простории на МКЦ ќе се обезбеди  просторија со опремa, 

мебел, озвучување, ладење и греење која ќе функционира како центар за млади. Средствата во 

висина од 2 700 000,00 денари ќе се обезбедат од Капитални расходи од буџетот на Општина 

Кочани за 2021 година. 

1.2.За зголемување на свесноста кај младите за волонтерство и проактивно вклучување во 

општествените процеси потребно е изработка, печатење и дистрибуција на информативни и 

едукативни материјали за младите. За оваа активност се предвидени 100 000,00 денари. 

1.3.Обуките за јакнење на младинските капацитети односно: градење тимови и лидерство, 

застапување и лобирање, стратешко планирање и изработка на ЕУ проекти, професионална 

ориентација и младински активизам се активност за која се потребни 140 000,00 денари. 

 

2. Учество на младите во процесите на креирање на политики за млади 

 

2.1. Младинското учество претставува процес кој им овозможува на младите учество и заедничко 

носење на одлуки за политики и програми кои директно или индиректно го обликуваат животот на 

младите. Формирањето на Локалниот младински совет на Општина Кочани е иницијална каписла 

при канализирањето на младинското учество. Овој локален младински совет ќе биде линкот 

помеѓу Општина Кочани и потребите на младите. Тој ќе овозможи услови за организирано 

дејствување на младите на институционалното ниво. 

 Младинска работа претставува организиран и систематски процес на едукација поддршка 

на автентичен развој на младите со цел остварување на нивниот целокупен личен, социјален и 



  

општествен потенцијал и нивно активно вклучување во животот на заедницата. Поттикнувањето 

на младинската работа директно  преку планот и програмата на Локалниот младински совет за 

работа ќе се спроведуваат активности во кои ќе бидат вклучени младите како поединци и групи од 

неформални организации и млади вклучени во формални младински организации. За активностите 

на Младинскиот совет се предвидени средства во висина од 100 000,00 денари. 

2.2. Организирање на младински локални иницијативи и акции од областа на екологијата и 

образованието ќе биде дел од процесите за креирање локални политики, како и  поддршка на 

аплицирани проекти од млади и младински организации од општина Кочани. Предвидени 

средства 460 000,00 денари. 

 

3. Активно информирање, промоција и заштита на интересите на младите 

 

3.1. Поголемата вклученост и информираност на младите е од исклучителна важност. 

Активностите кои ќе се реализираат, планираат, новините, настаните и слично мора да се 

достапни за младите. Општина Кочани преку програмите за поддршка во образованието, култура, 

социјала и права на децата предвидува низа активности кои ги засегаат младите. За сите 

активности кои ќе произлезат од Локалниот младинскиот совет и локалната самоуправа, како 

јавни повици од било која област, стипендии, обуки, културни настани, волонтерски барања, 

социјални помошти и слично ќе треба да се изготви веб страна. На истата младите освен 

информирањето за локалните повици и политики ќе можат и да учествуваат во планирањето и 

реализацијата на проекти значајни за младите. Ажурирањето на веб страната се очекува да биде 

волонтерки од страна на младите. Веб страната ќе биде изготвена и уредувана од млади 

волонтери со поддршка на вработените од Општина Кочани. Предвидени средства 100 000,00 

денари. 

 

 4. Средства за реализација на Програмата за млади на Општина Кочани за 2021 

година 
 За реализација на Програмата за млади на Општина Кочани за 2021 година предвидено е 

од Буџетот на Општина Кочани да се издвојат вкупно: 3 600 000,00 денари. 

 

РЕКАПИТУЛАР 

 

Ред бр. Опис на активности Средства во МКД 

1.  Јакнење на младинскиот активизам и младинското 

учество на локално ниво 

Опремување на канцеларија од Капитални расходи 

на Општина Кочани 

    240 000,00 

 2 700 000,00 

2.  Учество на младите во процесите на креирање на 

политики за млади 

 

  560 000,00 

3.  Активно информирање, промоција и заштита на 

интересите на младите 

 

   100 000,00 

В К У П Н О 3 600 000,00 

 

 

II. 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Кочани“. 

 

Бр.09-2650/1 

16.12.2020 година 

Кочани 

Претседател на  

Советот на Општина Кочани 

Томе Солевски 

                                                                


