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До  

Советот на Општина Кочани 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

за реализацијата на Програмата за култура на Општина Кочани за 2018 година 

 

Советот на Општина Кочани на 27.12.2017 година донесе Програма за култура 

на Општина Кочани за 2018 година под број 09-2410/1 од 27.12.2017 година, објавена 

во „Службен гласник на Општина Кочани“ бр.14/2017. Преку реализацијата на оваа 

програма Општина Кочани, како локална самоуправа, го оствари своето право и 

надлежност дадени со Законот за култура и со Законот за локална самоуправа за 

поддршка, организирање и реализација на содржини и манифестации од културата 

кои се од интерес на локалната заедница. Со реализација на Програмата за култура 

на Општина Кочани во  2018 година се обезбеди остварување на локалниот интерес 

во културата за 2018 година преку институционална и финансиска поддршка на 

културни установи и проекти, негување на фолклорот и обичаите, организирање на 

културни манифестации и поттикнување на разновидни форми на творештво и 

остварување на стратешките цели и  приоритети на Општината. Програмата за 

култура на Општина Кочани во 2018 година акцентот го стави на следните облици на 

остварување на културата: 

1) Манифестации и проекти од културата во организација на Општина Кочани ; 

2) Поддршка на проекти на други институции, здруженија на граѓани и поединци 

кои реализираат културни содржини од интерес на локалната заедница; 

3) Издавачка дејност и промотивни материјали на Општина Кочани. 

 

1 )  КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

Денови на кочанскиот ориз  

Манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“  во 2018 година се реализираше според 

планираната Програма на манифестацијата, која се одржа по 27 пат во периодот од  

27 до 29 септември. 

Манифестацијата се реализираше преку следните активности: 

- Избор на Жетварска убавица и настап на танцови групи 

- коктел и прием на гости од збратимените општини 

- екскурзија за гостите до археолошкиот локалитет Стоби 

- Традиционално зажнејување 

- Настап на седум поп, рок, етно, џез групи од Македонија 



2 
 

- Настап на 18тина фолклорни групи од Македонија, Србија, Бугарија и Босна и 

Херцеговина 

- отворање на Инфо центарот на Пониква 

 

Петровден – празник на Општина Кочани 

Прославата на Петровден, Општина Кочани го организира во соработка со НУЦК 

„Бели мугри“, во делот на организирање активности од културата. 

Активности во склоп на манифестацијата: 

- Свечена седница на Советот на Општина Кочани 

- Литија и кршење на Петровденски колач 

- Духовна академија 

- Настап на џез и хип - хоп групи 

- Традиционална Влашка средба на Пониква 

 

8 Април Меѓународен ден на Ромите 

Одбележувањето на 8 Април Меѓународниот ден на Ромите во текот на 2017 година е 

реализирано со вклучување на четири ромски здруженија кои настапија со своја 

програма. 

Програмата за одбележување на денот на Ромите беше реализирани со следните 

активности: 

- презентација на традиционална ромска храна и занаети 

- презентација на традиционални занаети 

- избор на ромска убавица 

- турнир во мал фудбал 

- проект инклузија на ромите  

- настап на децата од општинските градинки 

- активности во основните училишта 

- документарен филм за Ромите, животните предизвици и потребата од образование 

 

Новогодишен концерт на ОМУ „Ристо Јуруков“ 

 

Оваа година беа одржани 7 концерти од кои 2 за возрасна публика и 5 за учениците од 

општинските училишта. Настанот како и секоја година беше многу посетен и сите 7 

изведби на концертот беа распродадени. 

 

2 )  Поддршка на проекти од други здруженија од културата, поединци и       

институции 

Список на реализирани настани во организирани од здруженија и поединци или 

во соорганизација со Општина Кочани 
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1. Април 

Концерт на рок бендовите Real Life Version од Словенија и One Hidden Frame од 

Финска. 

Во Кочани се одржаа концерти на рок бендовите Real Life Version од Словенија и 

One Hidden Frame од Финска. Групите беа на европска турнеја, нивното гостување во 

Кочани следеше по нивниот настап во Белград. На концертот присуствуваа околу 200-

250 луѓе од повеќе градови од регионот. Со овој настан, Кочани почна да се впишува и 

фигурира на меѓународните настани и турнеи како град со грижа кон урбаната култура. 

Концертот беше одржан на летната тераса во ЦК „Бели мугри“ – Кочани 

Покровител на настанот беше Општина Кочани, а во организација на Здружение 

Икигаи – Кочани. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

8. април 

Меѓународен ден на Ромите 

Настанот се одржа на повеќе локации во општината: музички настан во спортската 

сала кај ОУ „Никола Карев“, во градскиот парк беше презентирана традиционална 

храна и обичаи, во основните училишта и градинките на најмладите им беа поделени 

сликовници и книги.  

Настаните беа организирани во соработка со 4 ромски здруженија од Кочани - „Светла 

Иднина“, „Подготви го својот пат“, „Авена“ и „Ромска иднина“. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

21. април 

Изложба на германскиот уметник Марк Шнајдер 

Марко Кројач (во анаграфот Marc Schneider,1968) кој живее и работи во Берлин е 

постариот брат на независната сцена: слободен уметник, активист, сквотер, музичар, 

ди-џеј, хроничар и сведок. Веќе 15 години посветено ги документира монументалните 

споменици на НОБ на просторите на поранешна Југославија. Денес е дел од 

мултимедијалниот колектив Центрифуга од Берлин, каде активно музицира и работи 

со сито печат. Изложувал во Токио, Женева, Белград, Берлин, Париз и многу други 

градови во светот како самостоен уметник и единствен архивар на споменичното 

културно наследство на некогашна Југославија. 

Неговата изложба на фотографии печатени во сито техника под наслов СПОМЕНИЦИ 

НА РЕВОЛУЦИЈАТА, ги архивира партизанските споменици од бивша Југославија, и 

покажува како се менувале културните сеќавања и концептите на идентитетот на 

просторите на Балканот од Првата светска војна до денес. Оваа изложба на графики 

ги прикажува спомениците и приказните за нивното настанување, како и сегашниот 

однос на луѓето и воопшто културните политики кон постоечките споменици во едно 

време на постојано променлив идентитет. Фотографиите на Марко Кројач ни ги 

доловуваат овие промени преку слика, а коментарите на различни автори го 
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контекстуализираат секој споменик. Со овој пристап изложбата има желба да го 

унапреди критичкото, но во истовремено конструктивното соочување со минатото. 

Изложбата беше поставена во малата сала во ЦК „Бели мугри“ - Кочани 

----------------------------------------------------------------------------------- 

28. мај – 2. Јуни 

55 Драмски Аматерски Фестивал на Македонија 

Со словенската претстава „Бегај ѓаволе, жена ми доаѓа“ на Културното друштво 

„Шатор Шторје“ од Словенија, во понеделник на 28-ми мај, со почеток во 19 часот, 

започна официјалната програма на 55-от Драмски Аматерски Фестивал во Кочани.  

На фестивалот годинава имаше 16 аматерски претстави од исто толку ансамбли и 

една професионална, скопската хит комедија „Чао Пријатно“ која го затвори 55-то 

издание на ДАФ.  

55-тото издание на ДАФ беше засилено со придружни манифестации, многу гости, 

промоции на книги, работилници, ликовни перформанси, театар на сенки, а посебен 

акцент годинава беше ставен на гостувањето на словенецот Марко Брецељ, 

ексцентричен, мултимедијален уметник попознат како поранешен фронтмен на сега 

веќе култниот Југословенски рок бенд од 70-тите и 80-тите „Булдужер“.На фестивалот 

беше и словенскиот писател Томаж Космач со промоција на неговата книга „Панкот е 

Мртов“ (Punk is Dead).  

Уште еден значаен настан беше премиерната промоција во родниот град на Тошо 

Филиповски на капиталното дело „Македонска Рок Енциклопедија“. Настанот се случи 

во сабота, на 1 јуни со почеток во 21:30 часот.  

ДАФ годинава од НУЦК „Бели Мугри“ се прошири во прекрасното предворје на домот 

на културата, градскиот парк или „Паркот на Револуцијата“. Таму, тридневен ликовен 

перформанс насловен „Планеризам“ имаше уметникот Орхан Ќамилов, Марија Манева 

имаше работилница за смола и глина, професорката Зоја Бузалковска заедно со 

Степанулески Александар водеа три дневна актерска работилница. Музичкиот дел 

беше обединет под наслов „Револушн Фест“ и на него настапија скопскиот џез состав 

„Летечки Пекинезери“, Васко Атанасоски, „Брас Брадрс“ (Brass Brothers), диџеј сет 

имаше Гоце САФ. 

Генерален покровител на фестивалот е Министерство за култура. Финансиска  

поддршка обезбеди и Општина Кочани.  

Детски музички фестивал „Музички бранови“ 

Настанот 6 години наназад го организира Здружението на граѓани „Профи медиум“. И  во 

текот на 2018 година како и во претходните години од фестивалот излегуваа нови детски 

песни кои  остануваат да се изведуваат и на други општиснки манифестации. Овој 

фестивал  претставува расадник на детската песна и овозможува излегување на  сцена 

на  голем број талентирани деца од Кочани и пошироко од државата. Организаторот како 
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здружение нема добивано средства од страна на  Министерството за култура,  во 

финансиската поддршка учествуваат и самите деца учесници. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

7 јуни 

Промоција на романот на годината „Одбројување“ од Фросина Пармаковска / 

фондација Славко Јаневски 

Романот на годината „Одбројување“ од авторката Фросина Пармаковска беше 

промовиран пред кочанската публика.  

За делото, преку неговите ликови зборуваше Ѓоко Здравевски,  а извадоци од романот 

читаше Мери Каровска.  

- Наградата „Роман на годината“ се доделува по 19-ти пат. „Досега ја доделуваше 

Утрински весник кој за жал згасна минатата година, но една екипа ветерани од тој 

весник сфатија дека со згаснувањето на весникот ќе згасне и една убава традиција на 

доделување на наградата, па затоа решивме да направиме фондација која ќе ја 

продолжи наградата.  Сега сакаме романот на годината да биде промовиран во повеќе 

градови од државата“, рече Звездан Георгиевски, Фондација „Славко Јаневски“. 

Пармаковска истакна дека тоа што делото е прогласено за најуспешен роман  во 2017 

година е посебно значаен момент што придонесува за негова дополнителна 

афирмација. 

Љубителите на пишаниот збор имаа можност да се снабдат со примероци од романот, 

кои ги потпишуваше авторката. 

Настанот го организираа Општина Кочани, Библиотеката „Искра“ и Фондацијата 

„Славко Јаневски“. 

Промоцијата беше одржана во библиотека „Искра“ – Кочани. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

15 – 16 јуни 

Баскер Фест – меѓународен фестивал на уличен театар  

Уличните фестивали се значајна културна атракција во многу земји, и започнувајќи од 

2006 Македонија стана прва земја на Балканот со ваков вид на фестивал. 

БАСКЕРФЕСТ е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во 

Македонија, признат како најголем настан од ваков вид во регионот. Дебито на 

Баскерфест се случи во 2006 година и се покажа како успешно заокружување, со 

програма во која беа вклучени повеќе од 50 артисти, акробати, танчери, магионичари, 

музичари, жонглери. Оваа традиција продолжува секоја година со се помасовно 

учество на настапувачи од различни земји во светот, како што се Австралија, Канада, 

Аргентина, Полска, Италија, Нов Зеланд, САД, Германија, Ирска, Јапонија, 

Колумбија,Боливија и други земји. 
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Овогодишното издание на Баскерфест се одржа во градскиот парк и во трговскиот 

центар, истиот беше посетен од многубројна публика, посебно од најмладите. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

29. Јуни 

Промоција на книгата „Белиот Трофеј“ од Блаже Аризанов 

„Белиот трофеј“ е бизнис-патешествието на Блаже Аризанков, роден во осиромашено 

семејство во струмичкото село Борисово, кој во 2011 заминува во Индија и по 4 години 

ја основа компанијата Stay Uncle, која за кратко време предизвикува вистинска 

револуција во древната земја. Според Форбс Индија, неговата фирма станува една од 

деветте најпросперитетни индиски стартап компании за 2018 година. 

Промотор на делото беше Стојан Рашков. 

Промоцијата беше одржана во библиотека „Искра“ – Кочани 

------------------------------------------------------------------------------ 

Петровденски Конаци 2018 

Прославата на Петровден, Општината, последните  неколку години ја организира во 

соработка со НУЦК „Бели мугри“, поточно во делот на органзирање активности од 

културата.   

Во текот на 2018 година истиот се одбележа преку програма со заеднички активности во 

која голем удел имаше и општината. 

 

7. јули 

Хип Хоп концерт на „Чиста Околина“, „Токсиколози“ и „Мартин Милев“ од Македонија.  

Концертот беше одржан на летната тераса во НУЦК „Бели мугри“- Кочани 

 

10. јули 

Концерт на џез групата Fighting Windmills. 

Концертот беше одржан во градскиот парк. 

 

11. јули 

Концерт на црковните хорови „Климент Охридски“, „Лидија Македонска“ и етногрупа 

Портал. Концертот беше одржан во НУЦК „Бели мугри“- Кочани 

 

12. Јули 

Литија и кршење на Петровденски колач 
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Дел од Петровденските чествувања Општината организира и во соработка со  

Црковниот храм „Св. Великомаченик Ѓорѓи“, заедно се организира свечената литија и 

кршењето на петровденскиот колач. 

14. јули  

Влашка средба 

Секоја година па и во текот на 2018 од страна на општината беше помогнато 

одржувањето на Влашката средба на Осогово, пред се со финансиска и техничка 

поддршка. На манифестацијата учествуваат повеќе влашки групи од Македонија и 

соседните земји. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. јули 

Концерт на 3 музички групи: Of Virtue- Америка, The Royals - Холандија и Harmed – 

Унгарија 

На 29-ти јули со почеток во 21:00, на терасата во НУЦК "Бели Мугри" ни гостуваа три 

одлични состави како дел од нивната европска турнеја која започна во Англија, а 

заврши на Исланд. Кочани уште еднаш ја имаше честа и задоволството да виде и 

слушне артисти од гореспоменатите земји и уште еднаш да биде на листата на 

европските каравански настани. 

Покровител на настанот беше Општина Кочани а во организација на здружение 

Икигаи- Кочани. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Август 

Промоција на албум на музичка група Anna O. од Кочани 

Гости на промоцијата беа „Палиндром“ од Скопје  

 

Како единствен авторски рок бенд од Кочани, Анна О. пред присутната публика која 

пристигна од повеќе градови, го претстави својот втор албум. Групата со овој настан 

сакаше да ја најави својата планирана мини Европска турнеја. 

Настанот се одржа на кошаркарското игралиште во спортскиот комплекс АКВА. 

Покровител на настанот беше Општина Кочани а во организација на здружение 

Икигаи- Кочани. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Август 

Театарска претстава „Солун, град на духови“во режија на Слободан Унковски 

Претставата „Солун, град на духови“ прикажана во неповторливиот амбиент на 

Споменикот на слободата. 

Како пред дваесетина години, Споменикот на слободата оживеа со актерите и 

публиката дојдена да ја проследи театарската претстава „Солун, град на духови“, во 

режија на Слободан Унковски. 

Актерската екипа составена од Симона Димковска, Ивана Павлаковиќ, Наталија 

Теодосиева, Стефан Вујисиќ, Мартин Манев, Горан Ников и Владимир Петровиќ го 

прикажа Солун низ објективната хроника на животот и случувањата во текот на пет 

века: од турското освојување во 1430 година, па сè до депортацијата и холокаустот на 

45.000 солунски Евреи во логорот Аушвиц.  

Во многубројната публика на Споменикот на слободата во Кочани, беа и сопругата и 

ќерката на уметникот и автор на кочанскиот мозаичен монумент, Глигор Чемерски, 

Рајна и Елена Чемерски, кои заедно со Општина Кочани се едни од двигателите за 

заживување на овој простор како културна сцена. 

 Со таа цел, покрај театарската претстава „Солун, град на духови“, изминативе 

неколку дена на Споменикот на слободата беа реализирани и Freedom music festival, 

како и форумот на тема „Младинските перспективи за локален развој“.  

  Театарската претстава ја организираа Општина Кочани и Фондацијата „Фридрих 

Еберт“ – Скопје. Претставата е кофинансирана во соработка со Фондацијата Фридрих 

Еберт – Скопје. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. август 

Концерт на музичката група Репетитор од Србија.  

Како ретка можност оваа година, Кочани ја имаше можноста да биде домаќин на 

култниот бенд Репетитор, трио од Белград, Србија. 

Репетитор е несомнено еден од најпроминентните млади бендови на Балканот. Со 

нивните три албуми: Sve što vidim je prvi put (Odličan Hrčak, 2008), Dobrodošli na okean 

(Moonlee Records, 2012) и Gde ćeš (Moonlee Records, 2016), Репетитор едноставно 

беше на врвот на топ листите, не доби ништо освен пофални критики и со своите 

високоенергетски спектакли во живо, брзо ја прошири својата фан база. Репетитор 

свиреа бројни настапи низ целиот Балкан, се појавија на многу фестивали низ цела 

Европа (Sziget, Exit, Eurosonic, Pohoda, Europavox, Rock For People, Loftas, Stereoleto, 

INmusic, Waves Vienna, Botanique, и други), и дури во Кина и Москва. 

Настанот беше посетен од многу публика од различни градови во Македонија. 

Концертот беше реализиран во соработка на Општина Кочани и Клуб Аква- Кочани. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Конкурс за избор на литературни дела 

На овогодинешниот конкурс за литературни дела, беа пријавени повеќе роднокрајни 

автори. Комисијата додели финансиска поддршка на двајца автори за литературни 

дела и на двајца автори за научно-истражувачки дела кои се од голем значај за 

општината. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Денови на Оризот 

27 до 30 септември 

Најголемата манифестација на Општина Кочани „Денови на кочанскиот ориз“ во текот 

на 2018 година се реализираше според планираното во Програмата на 

манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“ 2018. Истата се одржа по 27-ми пат во 

периодот од 27 до 30 септември. 

Настани кои се оддржаа на овогодинешното издание на „Денови на кочанскиот ориз 

2018“ 

НУЦК „Бели мугри“ - Кочани 

27.9.2018 г. четврток  

19 часот 

Свечено отворање на фестивалот  

Избор на жетварска убавица 

Eat the Beat & Илија Карадакоски 

28.9.2018 г., петок 

18 ч. Турнир во баскет – Спортски терен на „Скопска“ 

19 ч. Концерти: Ouroboros / Драган Теодосиев Квартет / SETHSTAT & Мирко Попов / 

Conquering Lion  

29.9.2018 г., сабота 

10 ч. Традиционално зажнејување и вршидба на ориз – Институт за ориз - Кочани 

11:30 ч. Избор на најдобар земјоделец 

Презентација на традиционална храна 

12 – 15 ч. Фолклорен концерт на домашни и странски групи: КОПАЧКА, Драмче / 

Пиринче, Благоевград / КУД Руен / ФА Кочани / Мугри / ФА Оризари / Пирински Полах, 

Добриниште / Српски вез, Куманово / Фолклорно студио Етнос, Скопје / ... 

13:30 ч. Промоција на Инфоцентарот „Пониква“ – Пониква, Осоговски Планини 

18 ч. Финале на турнирот во баскет – Спортски терен на „Скопска“ 
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20 ч. Концерти: Baklava Musicgroup / MIYATTA / Тамара Тодевска & Тијана Дапчевиќ 

 

Sethstat & Мирко Попов и Miyatta беа дел од проектот НОВ КУЛТУРЕН БРАН на 

Министерството за култура на Република Македонија во соработка со граѓански 

здруженија и Општина Кочани 

 

 

16 -17 ноември 

Џифони Македонија 

Џифони Патува е филмски фестивал за млади, патувачки дел на Џифони Македонија. Во 

текот на двата дена младите од Кочани имаа прилика да гледат филмови, да дискутираат 

и да учествуват на работилници. 

 

20 ноември  

Концерт на Елсиан – канадско дуо од Монтреал. 

Елсиан е канадски бенд составен од Елсиан Каплет и Стефан Сото. Бендот е основан во 

2000 година во Монтреал. Сото е талентиран, самоук и инстинктивен тапанар додека 

пејачката Елсиан Каплет мулти-инструменталист со извонреден глас и класично музичко 

образование кое го посетувала во нејзиниот роден град Лима (Перу). Заедничкиот 

сензибилитет кон жанрови како што се џез, рок, електроника и “world music”, како и кон 

бендовите Massive Attack и Portishead, доведе до единствена креативност помеѓу Елсиан 

Каплет и Стефан Сото. 

 

3 декември 

Концерт на Вива Стрингс  

Гудачкиот квартет „Вива Стрингс“ претставува класичен камерен состав, составен од 

две виолини, виола и виолончело. Вива Стрингс е ансамбл оформен во 2011 година, 

на иницијатива на Дејан Теодосиевски, а со взаемна желба на сите негови членови. 

Целта на неговото формирање е заедничко музицирање, како поле за индивидуално 

презентирање и етаблирање на сите негови членови. 

Сите членови на Гудачкиот квартет се редовно вработени како музичари во НУ 
Македонска филхармонија, каде важат за истакнати и докажани професионалци. 
Тројца од нив се и членови на Камерниот оркестар на Македонската филхармонија. 
Членови на Гудачкиот квартет „Вива Стрингс“ се музичките уметници: 
 
- Елена Талевска, прва виолина 
 
- Симон Поповски, втора виолина 
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- Дубравка Зајкова, виола 
 
- Дејан Теодосиевски, виолончело 
 
 

4) ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ. 

Во текот на 2018 година  поддржано е издавањето на две научно истражувачки книги од 

авторите Киро Герасимов и Жаклина Јорданова и две литературни дела од авторите 

Ружа Стоимилова и Кристина Илиева Думанли. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД  

Програма К4 / Културни манифестации и творештво 

 

 Патување во земјата и сместување 

Сместување на гости од странство кои присуствуваат на културните манифестации како 

Денови на Оризот и сместување и автори- изведувачи од Србија, Словенија и Финска  

Вкупно: 80.542 денари 

Од кои 26.537 денари обврски од 2017 година. 

 Транспорт на луѓе 

Превоз на луѓе во земјата и странство. Превозот е користен за учесници на различни 

фестивали како Ден на Розата во Казанлак, музички камп во Балатон, Унгарија и превоз за 

гостите на Денови на Оризот за посета на археолошкиот локалитет Стоби. 

Вкупно: 117.068 денари 

 Други материјали 

Во оваа категорија спаѓаат услуги како: репрезентативни подароци за кандидатките на 

Жетварска Убавица и награди за победничките, печатење на рекламен материјал, 

печатење на церади со спонзорите за денови на оризот и слично. 

Вкупно: 86,876 денари 

Од кои 51.343 денари обврски од 2017 година. 
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 Услуги за копирање, печатење и издавање 

Печатење на материјал за различни потреби и настани, копирање на материјал од 

конзерваторскиот центар на Македонија за Споменикот на Слободата, пехари, материјал 

за настанот „Најдоброто од Истокот“, промотивни ќесиња и слично. 

Вкупно: 271.376 денари  

Од кои 211.249 денари обврски од 2017 година. 

 Други договорни услуги 

Договри со автори, водители и изведувачи и музички состави кои се ангажирани за учество 

на манифестациите во организација на Општина Кочани (Тамара и Тијана, Баклава, 

Conquering Lion, водителство, лица ангажирани околу чинот на зажнејувањето и слично...) 

Вкупно: 511.063 денари 

 

 Расходи за репрезентација 

Декорации за сцена и сценографии, икебани цвеќе за протоколарни настани, 

репрезентативни трошкови за гости на манифестациите, репрезентации за учесниците на 

манифестациите (Петровден, Денови на Оризот, Отворање на Инфо Центар), 

презентација на традиционална храна за Денови на Оризот... 

Вкупно: 577.759 денари 

Од кои 299.320 денари обврски од 2017 година. 

 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации 

Поддршка на фолклорни групи, поддршка на ромски здруженија, поддршка на здруженија 

кои иницираат настани, поддршка на здружение на власите, театарски претстави, детски 

музички фестивал, здружение на медарите... 

Вкупно: 620.300 денари 

 Други трансфери 

Организација на Баскерфест, озвучување и поставување бина на настаните, авторски 

договори со изведувачите за Петровден (Чиста Околина, Портал, Мартикс, Fighting 

Windmills, Токсиколози...), печатење на книги – хонорари за авторите на книгите, 

фризерски услуги за кандидатките на избор на Жетварска убавица, влезници за гостите за 

Денови на Оризот... 

Вкупно: 942.309 денари 

Од кои 296.580 денари обврски од 2017 година. 

 

Вкупен износ: 3.207.293 денари 
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Родова еднаквост / СТАТИСТИКА 

 

Според официјалните податоци од последниот Попис на население од 2002 година во 

општина Кочани има: 

 

Вкупно  
население 

Мажи Жени 
Број на  
домаќинства 

Станови 

38092 19192 18900 11981 14464 

 

Државниот завод за статистика  на РМ секоја година објавува Процена на населението 

и според последните податоци (состојба со 31.12.2016 г.) структурата на население по 

пол во општина Кочани е следна: 

Вкупно  население Мажи Жени 

37758 18896 18862 

100% 50 50 

 

Општинска администрација на Локалната самоуправа на Општина Кочани 

Вкупно  вработени Мажи Жени 

96 64 32 

 

Културни институции кои делуваат на територијата на Општина Кочани 

 

НУЦК „Бели мугри“ – Кочани (национална институција) 

Вкупно  вработени Мажи Жени 

16 5 11 

Раководно лице: Жена 

Управен одбор: 5 члена, 3 жени / 2 мажи. Претседател на УО: Жена 

 

ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани 

Вкупно  вработени Мажи Жени 

9 1 8 

Раководно лице: Маж (надворешен директор) 

Управен одбор: 5 члена, 1 жена / 4 мажи. Претседател на УО: Маж 
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Изготвил: 

Одделение за јавни дејности 

Аспарух Михаилов______________ 

Контролирал: Голубинка Георгиева_______________ 

Фолклорни друштва 

 Вкупно членови Машки женски 

ФА Руен 26 10 16 

ФА Мугри 30 6 24 

ФА Љупчо Сантов 121 43 78 

ФА Кочани 160 40 120 


