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З А П И С Н И К 

 
                Од одржаната јавна дебата во рамки на проектот ReLOaD2 (Регионална 
локална демократија 2) што го реализира Општина Кочани преку Програмата за развој 
на Обединетите нации (УНДП), на 21.12.2021 година (вторник), со почеток во 12:00 
часот, во салата на Советот на Општина Кочани.  

На јавната дебата присуствуваа: Биљана Георгиевска – проектен менаџер за 
програмата за Регионална локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2); Елена 
Димитровска – раководителка на Секторот  за планирање и развој; претставници на 
десетина граѓански организации; претставници од општинската администрација и 
граѓани на Општина Кочани. На седницата присуствуваа и претставници од медиумите 
во општина Кочани. 

Владо Филипов како координатор на проектот за Регионална локална 
демократија 2  за Општина Кочани ја отвори јавната дебата и во кратки црти ги запозна 
присутните со проектот, ЛОД-методологијата и приоритетите за Општина Кочани. 

Биљана Георгивска како проектен менаџер даде поопширно образложение за 
проектот, застапеноста на ниво на Република, финансирањето на ЕУ преку УНДП како 
и целите на проектот и на јавната дебата.  

За збор се јавија неколку претставници од различни граѓански организации во 
врска со приоритетите на општината со што беа направени мали корекции и тоа: во 
точката 1. Заштита на животна средина - беше дополнето со превенција и заштита од 
пожари а точката 3. Социјална инклузија - беше дополнета  со подточка Поддршка на 
проекти со цел зголемена вработеност на лицата со попреченост и корекција во 
подточката Подобрување на квалитетот на живот на лица со потешкотии во развој 
наместо деца со потешкотии во развој, додека точката 2. Туризам и точката 4. 
Младински иницијативи остана исти како што беа предложени. 

По  поставените прашања од страна на претставниците од ГО и граѓаните на 
општина Кочани беа дадени одговори на сите прашања од страна на претставникот од 
УНДП и претставниците од општинската администрација. 

По завршената расправа присутните беа информирани дека следната активност 
ќе биде објавување на првиот јавен повик кон крајот на месец јануари во 2022 година. 

Со ова беше затворена јавната расправа. 
 
Прилог: 

- Список на присутни на Јавната дебата. 
- Коригирани приоритети на општина Кочани 
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ПРИОРИТЕТИ ЗА ОПШТИНА КОЧАНИ 

 

1. Заштита на животна средина 
 
1.1 Развој и поддршка на проекти со еколошки активизам за превенција од 

загадување на воздухот, дивите депонии, сливовите на речните корита и 
превенција и заштита од пожари; 

1.2 Промоција за зачувување на биодиверзитетот – природните реткости и 
богатства во заштитени подрачја; 

1.3 Поддршка на проекти и едукација од областа на енергетската ефикасност и 
обновливи извори на енергија и поддршка на иновативни проектни 
активности за заштита на загадување преку примена на еколошки мерки. 
 

2. Туризам 
 
2.1 Развој и промоција на туристичките потенцијали на територија на општина 

Кочани; 
2.2 Развој на рурален и алтернативен туризам преку искористување и промоција 

на културно-историско наследство, природните убавини и реткости за 
креирање на богата и разновидна туристичка понуда во општина Кочани; 

 
3. Социјална инклузија 

 
3.1 Вклучување на децата од образовниот процес, младите лица и лица со 

посебни потреби во спортско-општествената сфера на животот, со цел 
зајакнување на спортскиот дух како значаен аспект во развојот на здрав начин 
на живот; 

3.2 Подобрување на квалитетот на живот на лицата со тешкотии во развојот; 
3.3 Поддршка на проекти со цел зголемена вработливост на лицата со 

попреченост. 
 

4. Младински иницијативи 
 
4.1 Поддршка на проекти и активности за подобрување на вештините и 

способностите на младите невработени лица за нивно вработување и 
самовработување во зависност од потребите на пазарот;  

4.2 Поддршка на проекти и активности за поголема вклученост на младите во 
општината преку младинскиот активизам и волонтеризам, нивна 
социјализација како и вклученост во проекти од културата; 

4.3 Поттикнување на здрав живот и здрави навики кај младите преку спортски 
активности; 

4.4 Превенција од насилство во семејството, врсничко насилство (булинг) 
заштитата на физичкото и менталното здравје. 

 
 


	Записник јавна дебата
	Корегирани приоритети  на општина Кочани

