
Врз основа на членот 36, став 1, точка 15  од Законот за локалната самоуправа  

(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 21 и член 22 став 1 точка 5 од истиот 

Закон и член 7 од Закон за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 

49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013; 44/2014; 

61/2015; 154/2015, 39/2016 и 11/2018), Советот на Општина Кочани на седница одржана на ден 

13.12.2018 година донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

за култура на Општина Кочани за 2019 година 

 

I 

I. ЦЕЛИ  

Со оваа програма Општина Кочани, како локална самоуправа, самостојно, во рамките на 

законот ги уредува и врши работите од јавен интерес од локално значење во областа на 

културата, утврдени со Законот за локалната самоуправа и Законот за културата. 

Со членот 22 од Законот за локалната самоуправа утврдена е Листа на надлежности на 

општините. Согласно точка 5 од ставот 1 на истиот член, Општините се надлежни за вршење 

на работи во областа на културата - институционалната и финансиската поддршка на 

културните установи и проекти; негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и 

слични  културни вредности; организирањето културни манифестации; поттикнувањето на 

разновидни специфични форми на творештво. 

Согласно член 7 од Законот за културата, локален интерес во културата, во смисла на овој 

закон, е културата што е јавен интерес од локално значење за граѓаните во единиците на 

локалната самоуправа. Локалниот интерес во културата, неговиот обем и неговото остварување 

се утврдуваат со општите акти на единиците на локалната самоуправа. Локалниот интерес во 

културата се финансира согласно со програмата за култура што ја донесува советот на 

единицата на локалната самоуправа, согласно со закон. Локалниот интерес во културата се 

остварува согласно со овој закон, прописите за локалната самоуправа и за одделните дејности 

во културата. 

Со Програмата за култура на Општина Кочани за 2019 година се опфатени активности 

насочени кон поддршка, организирање и реализирање на содржини и манифестации од областа 

на културата кои се од интерес на локалната заедница преку обезбедување на институционална 

и финансиска поддршка на културни установи и проекти, заживување на урбаната култура и 

поголемо вклучување на младите во креирањето на истата, негување на фолклорот и обичаите, 

организирање на културни манифестации и поттикнување на разновидни форми на творештво. 

Програмата за култура на Општина Кочани за 2019 година ги определува стратешките 

приоритети на Општина Кочани преку поддршка во сите облици на остварувањето на 

културата на локално ниво, пред се заради остварување на нејзините основни цели и тоа: 

 Обезбедување активен однос на Општина Кочани кон задоволување на потребите и 

интересите на граѓаните од областа на културата и создавање на услови за заживување 

на урбаната култура; 

 Сочувување, поддршка и афирмирање на културниот идентитет на Општина Кочани; 

 Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на 

Општина Кочани; 



2 

 

 Создавање услови за развој на културата, поддршка и промоција на здруженија, 

организации и поединци кои работат во полето на културата и 

 Воведување нови форми на културно изразување, поттикнување на разновидноста во 

културата на локално ниво. 

 

Преку остварување на целите на  Општина Кочани  утврдени во оваа Програма од областа 

на културата за 2019 година, Општина Кочани ќе обезбеди: 

 Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно – уметнички 

манифестации; 

 Реализирање на манифестации, програми и проекти кои даваат посебно обележје на 

Општина Кочани; 

 Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и 

странство во Општина Кочани; 

 Унапредување на меѓународната културната комуникација врз реципрочна основа со 

збратимените градови на Општина Кочани; 

 Остварување продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и 

фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници; 

 Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во реализирање на 

Програмата. 

 

II. АКТИВНОСТИ 

Активностите на Општина Кочани во областа на културата во 2019 година ќе бидат насочени 

кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на стратешките цели на оваа 

Програма, и тоа преку: 

1) Организирање на манифестации и проекти од областа на културата во организација на 

Општина Кочани; 

2) Поддршка на проекти на други институции, граѓански здруженија и поединци кои 

традиционално реализираат културни содржини од интерес на локалната заедница; 

3) Издавачка дејност на Општината и печатење на промотивни материјали и 

4) Поддршка на здруженија, организации и поединци кои нудат нови идеи и разновидност 

во областа на културата; поддршка на други  непланирани настани, проекти, 

манифестации, изведувачи . 

 

1 )  ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА 

КУЛТУРАТА ВО  ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

Општина Кочани во 2019 година ќе ги организира следните културни манифестации: 

1.1 „Денови на кочанскиот ориз “ 

Манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“, чиј организатор е Општина Кочани, го 

популаризира оризот – симболот на кочанскиот крај. Таа е спој на традицијата и современиот 

уметнички израз и приказ на патот на оризот од нива до трпеза. Оваа манифестација ја чува 

традицијата во оризопроизводството. Духовното и материјалното културно наследство се 

пренесува преку песната, орото, народните обичаи, традиционалната кујна, изложувањето на 

старовремски предмети и алатки за обработка на ориз. 

 Идејните рамки на програмските активности се во фолклорот и традицијата, а оризот – 

кочанското бело злато е лајт-мотив на манифестацијата. Во културните содржини на 

манифестацијата се настојува на автентичен начин традицијата да се спои со современата 

естетика. „Деновите на кочанскиот ориз“ со својот меѓународен предзнак се повод за нови 
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пријателства, преку гостувањата на официјални општински, стопански и културни делегации 

од различни држави. 

Првата манифестација посветена на оризот се одржала 1992 година, кога со одлука на 

Собранието на Општина Кочани бил формиран првиот Одбор за организација. Во рамките на 

дводневното празнување, на 21 и 22 октовмри се одржал Фестивалот на детско поетско 

творештво „Октомвриски искри“ и поетската вечер со Светлана Христова Јоциќ, а Друштвото 

на ликовни уметници од Кочани ја приредило својата прва групна изложба. 

Манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“ во 2019 година во организација на Општина 

Кочани ќе се одржи по 28-ми пат. Во 2019 година се планира истата да се реализира во 

соработка со фолклорно здружение од Кочани со кое ќе се разгледат и дефинират подеталните 

содржини од манифестацијата, при што ќе се задржи главниот централен настан 

традиционалното зажнејување на оризот преку презентација на традиционалната, рачна жетва 

на ориз на нивите во Кочанско, дополнет со презентација на традиционалната храна. Се 

планира можноста фолклорното здружение да помогне со подготвување на сценариото  на 

настанот за зажнејување и на културната програмата за настап на фолклорните групи и 

изведувачи, при што се планира секоја наредна година организацијата за манифестацијата 

„Денови на оризот“ да се организира во соработка со различно фолклорно друштво од Кочани. 

За организирањето на оваа манифестација ќе се донесе посебна Програма. 

За реализацијата на оваа манифестацијата потребни се средства за: ноќевање, репрезентација, 

договорни услуги- хонорари, набавка на прехранбени продукти, набавка на сувенири, 

озвучување, снимање, изработка на пропаганден материјал (печатарски услуги) и др. 

Планирани средства од буџетот на Општината: 800.000 денари 

1.2. „Петровден“ 

Согласно член 9 од Статутот на Општина Кочани, празници на Општината се: Денот 

Петровден (12 Јули) и 7 Септември - денот на ослободувањето на  Кочани од фашистичката 

окупација. 

Празникот „Петровден“ Општина Кочани го одбележува како ден на Општината, но и како  

духовен празник на Кочани. Одбележувањето на овој празник  на Општината ќе се реализира 

во соработка со Црковниот храм „Св. Ѓорѓи“  со одржување на литија во чест на апостолите 

Св. Петар и Павле како и преку организирање на духовна академија, и настап на познати 

изведувачи. Празникот „Петровден“ со своја програма го одбележува и Националната установа 

Домот на културата „Бели мугри“ Кочани, а Општината се приклучува со свои културни 

содржини.  

Општина Кочани при чествување на празникот 7 Септември - денот на ослободувањето на  

Кочани од фашистичката окупација, истиот како настан ќе го збогати со одржување на 

свечената седница на Советот на Општина Кочани на која ќе се доделат:  Награда за значајно 

остварување за развој на Општина Кочани, Награда за животно дело, Награди на првенци на 

генерација на општинските основни и средни училишта; Награди за ученици на општинските 

основни и средни училишта кои освоиле прво место на државни првенства од акредитирани 

институции и од прво до трето место на меѓународни натпревари. 

Планирани трошоци: сцена, авторски хонорари, озвучување, репрезентативни трошоци и 

пропаганден материјал. 

Планирани средства од Општината: 180.000 денари 

 

 

1.3. “Урбан фест“ 

“Урбан фест“е младински фестивал. 

Примарната цел на фестивалот е развивање на урбаната култура, пред се културата која 

директно ги засегнува младите. Фестивалот финансиски ќе биде поддржан од Општина Кочани 

во соработка со други јавни институции, здруженија и организации. Акцент се става на 

вклучување на младите во организацијата на фестивалот.  
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Програмска шема на фестивалот: изработка на мурали и графити, настап на музички групи на 

повеќе точки во градот, повеќе видови на работилници, предавања на теми кои ја засегнуваат 

младата и прогресивна младина, продажни штандови со различни содржини (ракотворби, 

минијатурни ликовни изработки, музички плочи, цедеа, стари инструменти, книги, стрипови и 

слично). 

Се планира фестивалот да се организира во летниот период кога фреквенцијата на луѓе е 

најголема и градот е најпосетен, а истиот би се организирал во соработка со граѓанско 

здружение. 

Планирани средства од Општината: 600.000 денари 

 

1.4. Новогодишен концерт на ОМУ „Ристо Јуруков “ 

Новогодишниот концерт за општина Кочани претставува многу значаен културен настан, на 

кој може да се види неприкосновениот квалитет на основното музичко училиште„Ристо 

Јуруков“ од Кочани со неговите наставници и ученици. Концертот во 2019 година ќе се одржи 

по 17 -ти пат во организација на Општина Кочани, а во реализација на ОМУ „Ристо Јуруков“ 

Кочани.  

Планирани средства од Општина: 170.000 

1.5. „Меѓународен ден на Ромите“ 

Осми април е денот посветен на историјата и културата на Ромите, кој се одбележува низ 

целиот свет. Меѓународниот ден на Ромите и оваа година ќе се реализира преку предложените 

програми на здруженија на граѓани од ромска националност, а Општината финансиски ќе ги 

поддржи активностите планирани за одбележување на денот на Ромите. Со организирање на 

овие културни активности се потенцира значењето на културните вредности и специфики на 

Ромската заедница, се поттикнува соживотот, толеранцијата и разбирањето во заедницата. 

Меѓународниот ден  на Ромите ќе се одбележи со пригодни културно- спортски активности 

кои ќе имаат за цел да ги вклучат сите возрасни категории на граѓани. 

Планирани средства: 120.000 денари 

 

1.6. Вкупно планирани средства за организирање на манифестации и 

проекти од областа на културата во организација на Општина Кочани: 

1.870.000 денари 

 

2) ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ГРАЃАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И 

ПОЕДИНЦИ КОИ ТРАДИЦИОНАЛНО РЕАЛИЗИРААТ КУЛТУРНИ СОДРЖИНИ ОД 

ИНТЕРЕС ЗА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

2.1. Општина Кочани  во 2019 година финансиски ќе ги поддржи  следните културни настани, 

фестивали, граѓански здруженија и поединци:  

 

2.1.1 Драмски аматерски фестивал (ДАФ) 

Во 2019 година  Драмскиот аматерски фестивал слави 60 години од постоењето на фестивалот. 

Како и во претходните години, ДАФ ќе продолжи да ја збогатува својата програма со различни 

настани и да го шири своето поле на делување. Општина Кочани секоја година финансиски го 

поддржува фестивалот во рамки на своите можности. Фестивалот е од големо и непроценливо 

значење не само за градот, туку и за целата држава. 

Планирани средства: 150.000 денари 

 

 

 



5 

 

2.1.2. Баскерфест 

Баскерфест е фестивал на акробати кој кај публиката наидува на многу позитивни реакции,  во 

општина Кочани ќе се реализира по 4-ти пат. На фестивалот настапуваат акробати од повеќе 

земји на светот: Бугарија, Канада, Швајцарија, Германија, Италија, Латвија и други. 

Фестивалот се одржува во повеќе градови во државата. Термините за одржување на истиот ќе 

бидат дополнително објавени. 

Планирани средства: 135.000 денари 

2.1.3. Влашка средба 

Секоја година Здружението на Власите “Грамостеањ“ традиционално организира средба на 

Власите од Република Македонија. Средбата се одржува на падините на Осоговските планини, 

а Општина Кочани ја поддржува со технички персонал, финансиска и материјална помош. 

Планирани средства: 15.000 денари 

 

2.1.4.Вечер на афоризми 

Веќе 5 години по ред се одржува културната содржина „Вечер на македонскиот афоризам“, 

настан на кој присуствуваат афористичари од цела Македонија. Организатор на „Вечер на  

македонскиот афоризам“ е Афористичкaта репрезентација на Македонија со седиште во 

Општина Кочани. 

Планирани средства: 15.000 денари 

 

2.1.5.Поддршка на фолклорните друштва и здруженија 

Општина Кочани и во 2019 година финансиски ќе ги поддржува фолклорните друштва и 

здруженија од Кочани. 

Планирани средства: 180.000 денари 

 

2.1.6. Поддршка на музичка продукција 

 Општина Кочани за 2019 година планира да поддржи проект од музичката продукција како 

издавање на ЦД, ДВД и слично. 

Планирани средства: 60.000 денари 

 

2.1.7. Вкупно планирани средства за поддршка на проекти на други 

институции, граѓански здруженија и поединци кои традиционално 

реализираат културни содржини од интерес на локалната заедница: 

555.000 денари 

 

2.2. Критериуми за распределба на средства од Програмата за култура 

2.2.1 Општи критериуми: 

За обезбедување на финасиска/ техничка поддршка за организирање/реализирање на планиран 

настан, проект и др. од Програмата за култура на Општина Кочани  барателот поднесува 

барање за одржување / организирање на културниот настан кое ги содржи следните податоци:  

 финансиска конструкција на проектот/настанот, 

 цел на настанот, 

 место и време на одржување.  

 во кој дел му е потребна финансиската поддршка од Општината. 
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2.2.2. Посебни критериуми за разгледување и оценување на пријавените проекти / настани / 

активности од страна на здруженијата и поединци од Општина Кочани заради распределба на 

средства од буџетот на Општина Кочани: 

Заради аплицирање на средства од буџетот на Општина Кочани, Општина Кочани секоја 

година распишува јавен повик за пријавување на прокети од областа на културата. 

Пристигнатите предлог -проекти ќе ги разгледува и рангира посебна Kомисијата формирана од 

страна на Градоначалникот на Општина Кочани. 

За аплицирање по објавениот јавен повик за добивање средства од Буџетот на Општина Кочани 

за реализација на проекти / настани / активности во утврдениот рок барателот самостојно или 

во соработка или партнерство со други здруженија, организации, установи, институции, бизнис 

- сектор или поединци, треба да ги исполнува следните критериуми: 

1. Здружението / организацијата / поединецот својот проект да го реализира на 

територијата на Општина Кочани; 

2. Здружението да е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија 

3. Здружението / организацијата да има сопствена жиро – сметка; 

4. За апликации со побаран износ под 50.000 денари, здружението / организацијата да 

делува најмалку 6 месеци; 

5. За апликации со побаран износ над 50.000 денари, здружението / организацијата да има 

реализирано најмалку 1 проект; 

Исклучок од точките 4 и 5 може да се направи само доколку при разгледување на 

предлог проектите Комисијата оцени дека поднесениот проект е од важно локално 

значење за општината во областа на културата од аспект на  масовен развој на 

локалниот интерес/ пошироко анимирање на младите и/или помалите; 

6. Барателот да има доставено извештај за сработените – реализирани проекти до 

Општина Кочани, кои биле финансирани од страна на општината; 

7. Барателот треба да достави портфолио за реализираните  проекти; 

8. Барателот  да приложи опис на проектот, концепт, карактер на проектот – дали е 

концепцијата  оригинална, дали е здружението / организацијата член на домашни и 

меѓународни организации или други субјекти, да се опише целта на проектот, ефектот 

кој би го постигнал и неговата одржливост; 

9. приоритет имаат проекти со кои барателот би остварил не само локален, туку и 

регионален  и поширок ефект. 

3) ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА ОПШТИНАТА И ПЕЧАТЕЊЕ НА ПРОМОТИВНИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

3.1. Издавачка дејност 

Општина Кочани секоја година издава или подржува издавање на дела кои се од интерес за 

Општината и дела со кои го поддржува уметничкиот израз на поединецот. Благодарение на 

таквата поддршка се создадоа дела кои се значајни за општината. И во текот на 2019 година се 

планира издавање на дела од различни области за кои ќе се оцени дека се значајни за 

Општината, по предлог на поединци или по предлог на Градоначалникот. Промотивниот 

материјал пак е задолжителен за промоција на достигнувањата како на културен план така и 

пошироко и во голема мерка е дел од работата на Одделението за јавни дејности. 

Заради реализирање на планирана активност ( Издавачка дејност) во Програмата за култура на 

Општина Кочани, секоја година Општината распишува конкурс за финансиска поддршка за 

издавање на книги-литературни, научно - истражувачки и илустративни дела.  

Пристигнатите пријави ги разгледува посебна стручна комисија формирана од 

Градоначалникот врз основа на утврдени критериуми. 
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Издавачката дејност- публикации опфаќа: 

- Поддршка на научно – истражувачки  дела; 

- Поддршка на делa од уметничка литература; 

- Поддршка на дело од стрип литература; 

- Откуп на значајни литературни дела кои се веќе издадени а се од интерес за Општината. 

Планирани средства: 190.000 денари 

 

3.2. Печатење на промотивни материјали 

За потребите на Општина Кочани за афирмирање и презентација на локално, национално и 

меѓународно ниво Општина Кочани обезбеди репрезентативен материјал за настаните кои ги 

организира, финансиски помага и подржува: тефтери, кеси, папки, покани, летоци, 

благодарници, дипломи, сувенири, по потреба маици како и друг репрезентативен материјал. 

Планирани средства за рекламен материјал: 100.000 денари 

 

Вкупно планирани сресдтва за издавачка дејност на Општината и 

печатење на промотивни материјали: 

290.000 

денари 

 

4. ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА, ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЕДИНЦИ  КОИ НУДАТ НОВИ 

ИДЕИ И РАЗНОВИДНОСТ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА; ПОДДРШКА НА ДРУГИ 

НЕПЛАНИРАНИ НАСТАНИ, ПРОЕКТИ, МАНИФЕСТАЦИИ, ИЗВЕДУВАЧИ 

 

4.1.  Општина Кочани и во 2019 година ќе обезбеди техничка и/или финансиска поддршка на 

здруженија, организации и поединци кои нудат нови идеи и разновидност во областа на 

културата; поддршка на други  непланирани настани, проекти, манифестации, изведувачи, а 

дел од нив се: 

 GIFFONI – младински филмски фестивал 

 CINEDAYS – фестивал на европски филм 

 Freedom Festival 

 Здруженија или поединци кои аплицирале на јавниот повик „Нов културен бран 2019“ 

за културни настани во Кочани и нивниот проект бил одобрен 

 Детски музички фестивал „Музички бранови“ 

 

4.2. Општина Кочани ќе обезбеди финансиска поддршка за остварување на непланирани 

културни настани, организации и манифестации кои не се содржани во Програмата за култура 

на Општина Кочани само доколку придонесуваат за остварување на целите на Програмата за 

култура на Општина Кочани и означуваат остварување на локален културен интерес на 

општината. 

4.3. Општина Кочани секоја година поддржува (финансиски и материјално) дел од  културните 

содржини кои се во организација на други институции, здруженија на граѓани  или поединци, а 

кои се значајни за културното живеење во Општината. 

4.4. Вкупно планирани средства за поддршка на здруженија, 

организации и поединци кои нудат нови идеи и разновидност во 

областа на културата; поддршка на други  непланирани настани, 

проекти, манифестации, изведувачи: 

885.000 денари 

 

5.  Рекапитулар 
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5.1. Финансиски рекапитулар  за реализација на Програмата за култура за 2019 година: 

РЕКАПИТУЛАР 

1. Организирање на манифестации и проекти од областа на 

културата во организација на Општина Кочани 

1.870.000,00 денари 

2. Поддршка на проекти на други институции, граѓански 

здруженија и поединци кои традиционално реализираат 

културни содржини од интерес на локалната заедница 

555.000,00 денари 

3. Издавачка дејност на Општината и печатење на промотивни 

материјали 

290.000,00 денари 

4. Поддршка на здруженија, организации и поединци кои нудат 

нови идеи и разновидност во областа на културата; поддршка на 

други  непланирани настани, проекти, манифестации, 

изведувачи 

885.000,00 денари 

Вкупно планирани средства за реализација на Програмата за 

култура за 2019 година: 

3.600.000,00 денари 

 

 

Средствата за реализирање на активностите од областа на културата на Општина 

Кочани за 2019 година ќе се финансираат од Буџетот на Општина Кочани, средства од Буџетот 

на Република Македонија, спонзорства и донации. 

При доделувањето на средствата ќе се земе предвид интерната процедура за 

постапување на Одделението за јавни дејности како и критериумите за одобрување на 

финансиска помош и поддршка на субјекти од областа на културата утврдени во неа. 

 

 

5.2. Предлог програмата за култура на Општина Кочани за 2019 година беше предмет на јавна 

расправа одржана на ден 23.11.2018 година. 

 

5.3. Оваа Програмата може да се изменува или дополнува во зависност од потребите на 

Општина Кочани. 

 

5.4. Финансиската реализација на програмата за култура за 2019 година е зависна од приходите 

во буџетот на Општина Кочани за 2019 година. 

 

III. 

             Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен 

гласник на Општина Кочани“). 

 

Бр.09-2669/1       Претседател 

13.12.2018 година           на Советот на Општина Кочани, 

  К о ч а н и               Томе Солевски  

 


