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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 2019 година 

Советот на Општина Кочани на седница одржана на 13.12.2018 година донесе 

Програма за култура на Општина Кочани за 2019 година под 09-2669/1 од 

13.12.2018година, која е објавена во „Службен гласник на Општина Кочани“ бр.14, 

објавен 20.12.2018 година. 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 2019 година се 

обезбеди остварување на локалниот интерес во културата за 2019 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 2019 година акцентот на 

реализирање на планираните активности  го стави на следните облици на остварување 

на културата: 

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

организација на Општина Кочани  

Денови на кочанскиот ориз  

Манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“  во 2019 година се реализираше според 

планираната Програма на манифестацијата, која се одржа по 28 пат во периодот од  30 

септември до 5 Октомври. Дел од настаните беа организирани во соработка со НУЦК 

„Бели мугри“, ЈОУ Библиотека „Искра“, фолклорните здруженија и здружението на 

пензионери. 
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Во склоп на манифестацијата беа реализирани следните настани и активности: 

 Промоција на книгата „Богатството запишано во времето“ – втора книга од 

Киро Герасимов 

 Концерт на „Градски Хор Штип“ 

 Фестивал на детски песни „Музички бранови“ - промоција на видео спотови 

 „Запишано фолклорно богатство од Кратовско“ - промоции на четири книги од 

м-р Драган Георгиевски, кустос- советник 

 Концерт на ООМУ „Ристо Јуруков“ 

 Екскузија за гостите од збратимените општини до Св, Јоаким Осоговски 

 Балканска поетска средба 

 Промоција на книгата „Книга за оризот“ од Зоран В. Поповиќ и Оливера 

Поповиќ – Р. Србија 

 Концерт на SALSA Y PUNTO – Куба / Србија 

 Традиционално зажнејување  

 Дефиле на фолклорни групи 

 Доделување на признанија и награди за најдобар оризопроизводител и најдобра 

жетварка 

 Настап на фолклорни групи 

 Презентација на традиционална храна 

 „Македонски и светски евергрин мелодии“ – Девана Нардели и Огнен 

Здравковски со „Долче Дуо“ 

 

Петровден – празник на Општина Кочани 

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

НУЦК „Бели мугри“ Кочани. 

Активности во склоп на манифестацијата организирани од страна на Општина Кочани: 

 „Виварт“ - Концерт танго звуци 

 Литија и кршење на Петровденски колач 

 Духовна академија 

 22 години кариера Весна Петрушевска “Влези не се соблакај” КМК продукција 

 Детски фестивал “Музички Бранови”  

 Концерт на 5+ Бенд  

 Концерт на Влатко Стефановски Трио 

 Традиционална Влашка средба на Пониква 
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1 Април – Денот на шегата 

Настан наменет за децата од пред-школската и школската возраст за одбележување на 

денот на шегата. 

 

8 Април - Меѓународен ден на Ромите 

Одбележувањето на 8 Април - Меѓународниот ден на Ромите во текот на 2019 година е 

реализирано во соработка со здружението „Светла Иднина“ Кочани. 

Програмата за одбележување на денот на Ромите беше реализирана со следните 

активности: 

 презентација на традиционална ромска храна 

 презентација на традиционални занаети 

 панел дискусија за проблемите и решенијата која ја засега ромската популација 

 настап на децата од општинските градинки 

 активности во основните училишта 

 концерт на Наат Велиов и Старс Бенд 

 

Свечена седница на Советот на Општина Кочани 

По повод обележувањето празникот на Општина Кочани - „ 7-ми Септември“(Денот на 

ослободувањето на Кочани од фашистичката окупација) на ден 06.09.2019 година на 

свечена седница на Советот на Општина Кочани, Одборот за доделување награди на 

Општина Кочани додели „Награда за животно на дело“ на м-р Драган Петров и 

„Награда за Значајни остварувања за развојот на Општина Кочани “ на Амбасадата на 

Швајцарија. 

Настап на хорот од основното музичко училиште „Ристо Јуруков“ и настап на групата 

„Трио Џентлмен“. 

 

Промоција на книгата „Споменик на Слободата“ – Разговорник од Елена 

Чемерска 

Промоција на делото кое вклучува новинарски и есеистички текстови поврзани со 

споменикот, како и архивски и визуелен материјал. Книгата е двојазична, на 

македонски и на англиски. Интервјуа и есеи во книгата: Радован Раѓеновиќ, Глигор 

Чемерски, Стеван Станиќ, Илија Пенушлиски, Даница Павловска, Коста Балабанов, 

Небојша Вилиќ, Анета Христова - Поповска, Антоанела Петковска, Сања 

Хорватинчиќ, Борис Петковски, Владимир Мартиновски. 

За проектот пред присутните говореше Елена Чемерска, автор на книгата. Беа 

презентирани извадоци од книгата, а овој културен настан музички го илустрираше и 

оркестарот при ОМУ „Ристо Јуруков“. Книгата беше финансиски поддржана од страна 

на Општина Кочани. 
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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. 

 

Изработка на мурали и графити 

Неколкумина ликовни уметници изработија мурали и графити на потпорниот ѕид кај 

Атомските згради во Кочани, на булеварот „Тодосија Паунов“. Во оваа прва етапа беа 

вклучени уметниците Орхан Ќамилов, Катерина Соколова, Иван Шапков од Кочани и 

Дарко Заревски од Пробиштип, сите со значајни искуства во ликовното творештво и 

дизајнерство. 

 

Театарска претстава „Хумана приказна“ 

Претстава наменета и одиграна на начин преку кој гледачите ги запознаваат своите 

човекови права и улогата на народниот правобранител во општеството. На крајот од 

претставата, претставници од канцеларијата на народниот правобранител одговараа на 

прашања од публиката. 

 

Ликовна колонија „Св. Пантелејмон“ 2019 

Во 2019 година,  ликовната колонија „Св. Пантелејмон“ ја продолжи својата традиција 

веќе по седми пат. На колонијата учествуваа ученици кои по избор од свои професори 

од неколку градови од Македонија. На самата ликовна колонија учество земаа 10 

учесници и двајца ментори. За време на колонијата учесниците работеа во акрилна 

техника на платна. Изложбата од колонијата беше на 12 декември 2019 година. 

 

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 

Пантомимска работилница 

Општина Кочани во соработка со нашиот познат актер, режисер и пантомимичар, 

Трајче Георгиев, одржа театарска работилница од областа на пантомимата во периодот 

од 20 – 30 август, поточно во деновите 20, 21, 22 и 27, 28 и 29 во просториите на НУЦК 

„Бели мугри“. 
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Учеството на работилницата беше бесплатно и на неа беа пријавени вљубеници во 

театарот од 15 до 20-годишна возраст, кои претходно имале макар и мало искуство на 

театарската сцена.  

Во текот на шесте работни дена беа  презентирани техники од областа на пантомимата, 

како и значење и употребливост на овој жанр во вербалниот театар. 

Преку игра и специфични етиди, Трајче Ѓорѓиев на младата театарска популација од 

Кочани ѝ го приближи овој жанр. 

Селекцијата на кандидатите ја вршеше Трајче Ѓоргиев. 

 

57 Драмски Аматерски Фестивал на Македонија 

Фестивалската седмица понуди разновидна, квалитетна и плодна програма. 

Изборникот Јасмина Билаловиќ од пристигнатата понуда триесет и седум драмски 

аматерски проекти од нашата земја и странство, предложи петнаесет драмски 

претстави. Повеќе години наназад репертоарот го сочинуваат три категории: 

Аматерски театар од деца за деца, домашен драмски аматеризам и алтернативен театар 

и уметничка иновација-истражување во аматерскиот театар. 

Први на сцената на национална установа Центар за култура „Бели мугри“-Кочани, 

своето умеење и драмска дарба да ја покажат пред врсниците од основните школи во 

Кочани и Брегалничката долина им припадна на актерите аматери од АТ „Колектив 

ветерница“-Скопје со „Робоград“ колективна режија, настапија деветнаесет (19) 

актери; ЦИУЕ „Театар Пи“-Скопје со „Класот X“ од Најџел Вилијамс и коавтори 

„Театар Пи“, со учество на осумнаесет (18) актери; Летечка театарска трупа-Тетово со 

„Возможна приказна Абракадабра“ од Владимир Јованоски, настапија со четириесет и 

шест (46) актери и ДС „Пиф-Паф“-Штип со „Куќата на Пифпафковци“ од Милорад 

Ангелов, настапија деветнаесет актери. Во четири претстави настапија сто двајца 

актери, техника и водители на драмски проекти.  

Во програмот домашен драмски аматеризам настапија: АТ „Каревци“-Скопје со „Вејка 

од Коле Чашуле, настапија шест актери; Гимназија „Св. Климент Охридски“-Охрид со 

„Странци“ од Паоло Џеновезе, настапија со дванаесет актери; Театар „Дунек“-

Гостивар со „Бенг бенг и мртов си“ од Вилијам Мастросимон, во изведбата учествуваа 

дванаесет актери; АТ при НУЦК „Кочо Рацин“-Кичево со „Лимонада во друштво со 

директорот“ од Весна Куслеска, настапија дванаесет актери; Летечка театарска трупа-

Тетово со „Живкова слава“ од Владимир Јованоски, учествуваа осумнаест актери; АТ 

„Корчагин“-Скопје со „Ај не философирај“ од Даниела Николова, настапија со дваесет 

и осум актери и Аматерски театар –Демир Капија со „Умри машки“ од Алдо Николај, 

со осум учесника во претставата.  
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Во категоријата аматерски алтернативен театар и уметничка иновација-истражување во 

аматерскиот драмскиот израз учествуваа театри од нашата земја и странство. Честа да 

го отворат им припадна на комшиите, штипјани. АТ„Репетициона“ –Штип со 

„Недоразборање“ од Албер Ками, во која учествуваа шест актери; Театар 

„Kunstwerksttat“ од Скопје со „Немам каде да се вратам“ од Милош Андоновски, 

настапија тринаесет актери; Гимназија „ЈБ Тито“-Скопје со „Кула Вавилонска“ од 

Горан Стефановски, со тринаесет актери и Аматерско позориште „Хранислав 

Драгутиновиќ“ од Прокупље-Република Србија со „Дали је то била шева“ од Ефраим 

Кишон, настапија со десет актери. Имено, четири драмски аматерски алтернативни 

програми со четириесет и двајца актери, режисери и техника.  

Во пет фестивалски дена настапија петнаесет аматерски драмски ансамбли со вкупен 

број триста и двајца актери и учесници. 

И придружните програми беа бројни, разновидни и за сечиј вкус културно-уметнички 

настани.  Имено, во музичкиот дел: Македонски брас квартет – класична музика, пет 

уметника; Настап на DJ Александар Јорданов; Промоција на винилната верзија на 

вториот албум (12“LP) на кочанската група „Anna O. – Гробот на еден робот“, 

промотор Тошо Филиповски, пет актери; „Fota street outreach“- концерт на акробатски 

музичари: Гранета Фотиу од Грција и Филип Тејлор од САД; Промоција на книги: 

„Аматеризмот во Србија“ од Милан Маџаров, промотор Тодор Кузманов, двајца 

автори; Музичко-книжевен настан со Поезијата на РУМИ во препев и превод на 

Тихомир Јанчовски, тројца актери; Промоција на книгата „Радио“ од Љупчо Јолевски, 

четворица автори, водители и ликовен уметник; Предавање на тема „Момчето кое 

живееше во зоолошка градина: изложување на различните како спектакл“, предавач 

проф.д-р Илина Јакимовска од Институт за етнологија и антропологија при ПМФ-

УКИМ; Ликовна уметност: сценографии на Крсте Џидров-џиби двајца автори; 

Проекција на цртани филмови: „Светот на Биби – со Биби, Боби и Зазулче“, петмина 

автори; Драмска уметност: Театар Страница – „Човекот“, пантомима, настап на тројца 

актери; Театар „Комедија“ – „Вардарски пастуви“, настап на дванаесет актери; Настап 

на Импров група-комедија, седум актери; Македонски културен центар во Софија, 

монодрамски настап на Игор Дамјанов со „Страстите на Илија“, тројца актери; и „Дах 

театар“ од Београд со „Маму му је*ем ко је први почео“, настапија со десет актери.  

Годинава беа понудени петнаесет аматерски драмски проекти и четиринаесет 

културно-уметнички програми во придружните манифестации, односно вкупната 

програма имаше дваесет и девет уметнички проекти кои беа проследени од приближно 

2.900 посетители.  

Детски музички фестивал „Музички бранови“ 

Настанот 7 години наназад го организира здружението „Профи медиум“. И  во текот на 2019 

година како и во претходните години од фестивалот излегуваа нови детски песни кои  

остануваат да се изведуваат и на други општински манифестации. Овој фестивал  претставува 

расадник на детската песна и овозможува излегување на  сцена на  голем број талентирани 

деца од Кочани и пошироко од државата. Во 2019 година фестивалот беше како дел од 

манифестацијата Петровден. 
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Петровденски Конаци 2019 

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

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

културата.   

Во текот на 2019 година истиот се одбележа преку програма со заеднички активности во 

која голем удел имаше и општината. 

 

Поддршка на фолклорни ансамбли од Општина Кочани 

Поддршка на афористичката репрезентација 

Поддршка на Давид Велков за учество на натпреварот во хармоника во Кина 

Поддршка на здружението на Власи „Грамостеањ“ 

Поддршка на сојузот на борци од Општина Кочани 

Поддршка на ромските здруженија во нивните активности 

 

3 )  Издавачка дејност и промотивни материјали на Општина Кочани. 

Во текот на 2019 година  поддржано е издавањето на 5 научно истражувачки книги од 

авторите Елена Чемерска, Тошо Филиповски, Киро Герасимов, Марија Соколова и 

Ванчо Кацарски и 3литературни дела од авторите Ана Дедова, Доне Донев и Јане 

Атанасов. 

 

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 на автори и изведувачи 

Вкупно: 30.708 денари 
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 Транспорт на луѓе 

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

фестивали како Ден на Розата во Казанлак, превоз за гостите на Денови на Оризот за 

посета на Св. Јоаким Осоговски и слично. 

Вкупно: 64.216 денари 

 

 Други материјали 

Во оваа категорија спаѓаат услуги како: подарок за прводоренчето во 2019 година, 

репрезентативни подароци, репрезентативен материјал за Водици, печатење на 

рекламен материјал, набавка на цвеќе и слично. 

Вкупно: 87.594 денари 

 

 Услуги за копирање, печатење и издавање 

Печатење на материјал за различни потреби и настани како плакати, летоци 

промотивни ќесиња и слично. 

Вкупно: 53.867 денари  

 

 Други договорни услуги 

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

учество на манифестациите во организација на Општина Кочани (Влатко Стефановски 

Трио, поддршка на литературните дела, промоција на романот на годината, Трајче 

Георгиев, Весна Петрушевска, изработка на мурали и графити, водителство за 

настаните, лица ангажирани околу чинот на зажнејувањето и слично...) 

Вкупно: 916.133 денари 

 

 Расходи за репрезентација 

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

репрезентативни трошоци за гостите на манифестациите, репрезентации за учесниците 

на манифестациите (Петровден, Денови на Оризот...), презентација на традиционална 

храна за Денови на Оризот... 

Вкупно: 212.243 денари 
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 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: 578.400 денари 

 

 Други трансфери 

Озвучување и поставување бини на настаните во текот на годината, трансфери до 

фолклорните здруженија за потребите на Денови на Оризот, настап на 5+ Бенд, настап 

на Макуба бенд, закуп на сала за новогодишниот концерт на ОМУ „Ристо Јуруков“ и 

слично. 

Вкупно: 936.080 денари 

 

Вкупен износ: 2.879.241 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 

 

НУЦК „Бели мугри“ – Кочани (национална институција) 

Вкупно  вработени Мажи Жени 

19 6 13 

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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Фолклорни друштва 

 Вкупно членови Машки Женски 

ФА Мугри 30 6 24 

ФА Љупчо Сантов 121 43 78 

ФА Кочани 160 40 120 

ФА Руен 26 10 16 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ на посетители 

 Учесници  Публика  

 Машки Женски Машки Женски 

Концерти 150 200 5000 7000 

Ликовна дејност 15 5 50 50 

Книжевна дејност 40 50 400 300 

Фолклорна дејност 200 250 1500 2000 

Театарска дејност 200 250 2500 3000 

Вкупно 605 755 9450 12350 

 

* Бројките се приближни од причина што не постојат точни статистички податоци 

 

 

Изготвено од: 

Одделение за јавни дејности 

Аспарух Михаилов 

Контролирал: Раководител Голубинка Георгиева 


