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Предлог од Градоначалникот на Општина Кочани 

 

 

До  

Советот на Општина Кочани 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

за реализацијата на Програмата за култура на Општина Кочани за 2021 година 

донесена од Советот на Општина Кочани под бр.09-2651/1 од 16.12.2020 година 

 

Советот на Општина Кочани на седница одржана на 16.12.2020 година донесе 

Програма за култура на Општина Кочани за 2021 година, објавена во „Службен гласник 

на Општина Кочани“ бр.15/2020. 

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 2021 година се обезбеди остварување 

на локалниот интерес во културата за 2021 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 2021 година имаше редуцирана 

реализација поради пандемијата со Ковид 19 и потребата за почитување на пропишаните 

здравствени рестриктивни мерки за заштита на населението од заразување. Поради 

ваквата состојба при реализација на Програмата за култура во 2021 година беа 

поддржани проекти само во оние области за кои постоеа услови и не бараа групирања 

или собири. Оние настани кои по традиција собираат голем број на луѓе, беа откажани 

или реализирани со ограничен број на посетители и учесници, почитувајќи ги 

протоколите и мерките за заштита. Некои настани беа откажани од страна на самите 

изведувачи. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Реализација според планирани програмски активности: 

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

во организација на Општина Кочани  

Денови на кочанскиот ориз  

Манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“ во 2021 година се реализираше од 27 

септември до 2 октомври во редуцирана форма. Во кругот на Институтот за ориз се 

одржа традиционалното зажнејување и вршидба, режирано од здружението на 

пензионерите. Беше доделена и наградата за најдобар земјоделец. Во склоп на 

манифестацијата беа одржани следните настани:  

 Изложба од ликовната колонија „Арт Варијации 2021“, 

 Промоција на книгата „Аматерски театар Бели мугри Кочани 1967 – 1990“, 

 Концерт на Трио Интермецо, Велосипедска работилница, 

 Промоција на книгата „Византија и Русија од појавата на Русија до смртта на 

кнезот Владимир“, 

 Проекција на детски анимирани и едукативни филмови (во соработка со 

фестивалот Анимакс, Програма за зачувување на природата и Македонско 

еколошко друштво),  

 Работилница за цртање и стоп моушн анимација (во соработка со фестивалот 

Анимакс),  

 Цртање на мурал 

 Настап на повеќе фолклорни друштва.  

Вкупно: 179.186 денари 

Направени се трошоци за озвучување, репрезентативни трошоци, трошоци за цвеќе и 

пригодни плакети-  наведени во Финансискиот преглед, Буџетска програма К4 

 

8 Април - Меѓународен ден на Ромите 

Средствата кои беа планирани за реализација на културни активности, беа пренаменети 

за набавка на социјални пакети кои беа поделени на социјано загрозени граѓани што беа 

директно погодени од пандемијата. 

Вкупно: 118.800 денари 

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 7.9.2021 година на 

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

Општина Кочани додели „Награда за животно на дело“ на Борис Стојчев и „Награда за 

Значајни остварувања за развојот на Општина Кочани“ на Благој Веселинов. 
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По завршувањето на  свечената седница, настанот продолжи со проекцијата на филмот 

„Дедо и Внук“ од режисерот Илија Пиперкоски. 

Направени се трошоци за озвучување, репрезентативни трошоци, трошоци за цвеќе и 

пригодни плакети-  наведени во Финансискиот преглед, Буџетска програма К4 

 

Новогодишен концерт на ОМУ „Ристо Јуруков“ 

 

Новогодишниот концерт од страна на основното музичко училиште „Ристо Јуруков“ поради 

ковид ситуацијата и пропишаните протоколи се реализира со пренос во живо (live stream). 

Концертот истовремено беше пренесуван на повеќе социјални медиуми. 

Вкупно: 86.140 денари 

Изработка на мурали и графити 

Муралот кој беше изработен на фасадата на ОУ „Кирил и Методиј“ во кругот на гимназијата 

е нацртан од ликовните уметници Филип Конески, Марјан Димиќ и Драган Китановски од 

Скопје. 

Вкупно: 163.875 денари 

 

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

кои традиционално реализираат културни содржини од интерес на локалната 

заедница 

Реализирани настани организирани од здруженија и поединци или во соорганизација со 

Општина Кочани: 

Петровден 

Активности и културни настани организирани пред и за самиот празник на градот: 

30.6 Фестивал на култура традиција и обичаи (настап на домашни фолклорни групи и 

групи од Општина Гоце Делчев, Бугарија) 

2.7. Математичка поезија – промоција на книга 

2.7. Time Out Band – концерт  

3.7. Драган Теодосиев квартет – концет 

5.7. Културно- историските традиции во сео Бели, Кочанско – промоција на книга 

8.7. Арт Варијации  2020 – изложба на делата од претходната година 

9.7. Арт Варијации 2021 – Ликовен перформанс  

9.7. Македокс – патувачко кино Македокс (проекција во Кочани) 

10.7. Етнофестивал – Влашка средба на Пониква, Осогово 

10.7.  Македокс – патувачко кино Македокс (проекција во Кочани) 
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10.7. Суперхикс – Концерт (предгрупа Малинов) 

11.7. Берза на винили и арт базар (берза на винили од домашни и странски изложувачи, 

пазар на ракотворби со уметници- излoжувачи од Македонија) 

12.7 Концерт на Тамара Лазарова и Деспина Илиева 

 

Вкупно: 405.605 денари 

 

Направени се трошоци за озвучување, репрезентативни трошоци, трошоци за цвеќе и 

пригодни плакети-  наведени во Финансискиот преглед, Буџетска програма К4 

 

58 Драмски Аматерски Фестивал на Македонија 

Во 2021 година Драмскиот Аматерски фестивал мораше да се прилагоди на условите, 

претставите се играа на отворено и според протоколот за одржување настани во услови 

на пандемија. 

Свеченото отварање на 58 издание на фестивалот се случи на Споменикот на слободата. 

Фестивалот беше отворен со претставата „На отворено” од Театар Комедија од Скопје. 

Вкупно: 200.000 денари 

 

Поддршка на фолклорни ансамбли од Општина Кочани  

Вкупно за фолклорните ансамбли: 70.000 денари 

 

Поддршка на афористичката репрезентација на Македонија 

Финансиска поддшка за 9. Издание на македонскиот афоризам 

Вкупно: 20.000 денари 

 

Поддршка на здружението на Власи „Грамостеањ“ 

Влашка средба која традиционално се случува околу празникот Петровден. Средбата како 

и секогаш беше организирана на Пониква – Осогово. 

Вкупно: 15.000 денари 
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Поддршка на сојузот на борци од Општина Кочани. 

Финансиска поддршка за редовна работа на здружението, како и подготовка на книгата за 

учесниците во НОВ од Општина Кочани. 

Вкупно: 50.000 денари 

 

Поддршка на здружението на медарите. 

Финансиска поддршка за организација на настанот за промоција на производителите на 

мед од Кочани и регионот. 

Вкупно: 10.000 денари 

 

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

 

Во текот на 2021 година  поддржано е издавањето на:  

 

 Елементарна теорија на музиката“, Љупчо Ѓорѓијев 

 „Аматерски Театар Бели Мугри Кочани“ Прв дел 1967-1990, Киро Герасимов:  

 „Македонска Дискографија – Касети“ Прв Том, Тошо Филиповски 

 „Учесници во Народно-ослободителната војна и антифашистичка револуција 

од Кочани и Кочанско 1941-45 година“, Сојуз на здруженијата на борците и 

продолжувачите на традициите од НОВ Кочани 

 „Говорот на Молкот“, Христина Илијева Думанли 

 „Запис на Кочанската Народна Песна“, Љупка Стојменова 

 „Оризари, историски етнолошки записи“- Кристина Ѓорѓиевска Атанасова 

 

Вкупно за литературни дела: 190.000 денари 

 

По оваа точка спаѓаат и печатењето на покани, плакати и разни промотивни материјали 

кои служат за промоција на настани или протоколарни активности.         

  

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 

„Татковина – Споменик на слободата“. 

Делумна финансиска поддршка за снимање на документарниот филм „Татковина – 

Споменик на слободата“, во продукција на Синема Футура од Скопје. 

Вкупно: 50.000 денари 
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„Харпијан“ 

Делумна финансиска поддршка за реализација на концертот „Харпијан“ – Благој 

Николов- хармоника, Андреј Наунов- пијано. 

Вкупно: 20.000 денари 

 

За реализација на Програмата за култура за 2021 година се направени трошоци за 

озвучување, за репрезентативни подароци и пригодни плакети, организациски трошоци, 

печатење на рекламен материјал, набавка на цвеќе, за услуги за копирање, печатење и 

издавање, трошоци за договорни услуги, и е обезбедена финансиска поддршка на 

пединци, здруженија и други субјекти од областа на културата, а кои се прикажани во 

Финансискиот преглед кој следи: 

 

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД по буџетска Програма К4 / Културни манифестации и 

творештво 

Приказ на трошоци по буџетска картичка за Програмата К4 за реализација на 

Програмата за култура на Општина Кочани за 2020 година и за трошоци направени од 

др.сектори/одделенија од оваа буцетска Програма за потребите на Општината: 

 Патување- сместување 

Сместување на гостите од збратимените општини – гости на Денови на оризот и 

слично 

Вкупно: 40.000 денари  

 Транспорт на луѓе 

Превоз на гостите од збратимените општини – гости на Денови на оризот 

Вкупно: 6.300 денари  

 Други материјали 

Во оваа категорија спаѓаат услуги: подарок за првороденче во 2021 година, 

репрезентативни подароци и пригодни плакети, организациски трошоци за Водици, 

набавка на рекламен материјал, набавка на цвеќе и слично. 

Вкупно: 48.748 денари 
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 Услуги за копирање, печатење и издавање 

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

ќесиња и слично. 

Вкупно: 61.464 денари  

 Други договорни услуги 

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

манифестациите во организација на Општина Кочани (Суперхикс, Драган Теодосиев 

Квартет и други изведувачи, сликање на мурали и графити, литературни дела, 

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

Овде спаѓаат и доспеаните долгови од претходната 2020 година. 

Вкупно: 915.143 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 Денови на Оризот, презентација на традиционална храна за Денови 

на Оризот, новогодишниот концерт... Овде спаѓаат и доспеаните долгови од претходната 

2020 година. 

Вкупно: 99.832 денари 

 

 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации 

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

Драмскиот Аматерски Фестивал, поддршка на афористичарите, поддршка на здружение 

на власите, здружение на медарите... 

Вкупно: 435.000 денари 

 Други трансфери 

Озвучување и аудио визуелна опрема за различни настани слично. Овде спаѓаат и 

доспеаните долгови oд претходната 2020 година. 

Вкупно: 220.281 денари 

 

Вкупен износ: 1.826.768,00 денари 
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Родова еднаквост / СТАТИСТИКА 

Според официјалните податоци од последниот Попис на население од 2021 година во 

општина Кочани има: 

 

Вкупно  

население 
Мажи Жени 

Број на  

домаќинства 
Станови 

31602 15625 15977 12006 18451 

 

Општинска администрација на Локалната самоуправа на Општина Кочани 

Вкупно  вработени Мажи Жени 

93 60 33 

 

НУЦК „Бели мугри“ – Кочани (национална институција) 

Вкупно  вработени Мажи Жени 

19 6 13 

Раководно лице: Жена 

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

 

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 

 

Фолклорни друштва 

 Вкупно членови Машки Женски 

ФА Мугри 30 6 24 

ФА Љупчо Сантов 121 43 78 
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АТМИ Митко 

Алексов 

160 40 120 

ФА Руен 26 10 16 

 

 

 

 

 

 

Изготвено од: 

Одделение за јавни дејности 

Аспарух Михаилов 


