
                                Записник за одржана јавна трибина 

Во просториите на Мултикултурниот центар – Кочани на 11 април со почеток од 18 

часот се оддржа јавна трибина за презентација на Локалниот младински совет (ЛМС) и 

утврдување на приоритетите за дејствување и предлог активности за годишната работна 

програма за млади. 

На трибината присуствуваа претставници на младински и средношолски 

организации, млади лица, претставници на Совет на Општина Кочани, на Комисијата за 

еднакви можности на жените и мажите и граѓани, Локалниот младински совет ги 

презентираше предлог – приоритетите на младинската програма, во делот на јакнењето на 

младинските капацитети, обезбедување на работни простории, еколошки и спортски 

активности, едукации и вклучување на младите од сите заедници како активни чинители 

во локалната средина. 

  На самиот почеток на трибината службеникот за млади на Општина Кочани имаше 

воведен збор и даде кратко појаснување за целиот процес и постапка на формирање на 

ЛМС, од формирањето на Иницијативниот одбор па се до изборот на членовите на 

Локалниот младински совет. По објаснувањето на постапката, ги претстави редоследно 

сите членови на Локалниот младински совет и му даде збор на Претседателот на 

Локалниот младински совет - Иле Матеничарски. 

Претседателот на ЛМС заедно со сите други членови во кратки црти ги кажаа 

нивните размислувања во врска со изготвувањето на програмата, приоритетите на кои 

планираат да се задржат како и условите за реализација на програмата. 

Членовите на ЛМС како приоритети спомнаа повеќе видови на едукации за 

младите, како укажување на прва помош, превенција од дрога, алкохол, цигари и трговија 

со луѓе, обуки за изработка на проекти и други едукативни дејности, кои ќе бидат 

реализирани со помош на стручни лица од институциите во Општина Кочани.  

Исто така во однос на екологијата и заштитата на животната средина спомнаа 

повеќе еколошки акции и пошумувања, а во однос на спортот, организирање на 

натпревари во различни спортови и други спортски активноси. 

По искажаните идеи и предлози од страна на членовите на ЛМС, претседателот на 

ЛМС ги повика присутните да дадат свои предлози и идеи кои би сакале да бидат дел од 

програмата на Локалниот младински совет на Општина Кочани. 

Присутните на трибината дадоа свои предлози во делот активноста на Локалниот 

младински совет во културата, туристичка промоција на градот Кочани, родовата 

сензибилност и застапеност, јакнење на младинските капацитети преку обуки и едукации 

и фондови за проектно вклучување на младинското тело. 



На самиот крај претседателот на ЛМС им се заблагодари на присутните за нивното 

присуство на трибината, како и за сите предложени идеи за активности кои треба да бидат 

вклучени во програмата.  

На трибината присуствуваа вкупно 37 лица од кои 15 жени и 22 мажи. 

 

                                                                           

 

                                                                                        Претседател на Локален младински совет 

                                                                                                             Иле Матеничарски 
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