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Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и член 62 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија бр 5/2002) и член 16 став 1 точка 16 од
Статутот на oпштина Ѓорче Петров-(Пречистен текст)(Службен гласник на општина
Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на
Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број
13/14 и 3/19), советот на општина на 49-тата на седницата одржана на ден 28.12.2020
година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за активностите на oпштина Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2021 година

I.
Вовед
Културата на еден народ е неговото најголемо богатство, слика за неговата
традиција, историја, постоење... Со одржување, збогатување и прославување на
постоечките културни богатства го чуваме и одржуваме нашиот идентитет, но улогата
на културата е значајна и како средство за промовирање на економскиот развој.
Тоа е и појдовна основа на Програмата за култура- да се идентификуваат
постоечките и потребните извори за надградба, зацврстување и промовирање на
постоечките културни богатства и вредности, да се препознаат и утврдат потребите и
интересите на граѓаните, особено на најмладите за видот и типот на културни
манифестации, но и да се изнајдат соодветни начини за подобра информираност и
стимулација на граѓаните во културните настани.
II.

Цели на Програмата

Општа цел на Програмата за активностите на Oпштина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за 2020 година е збогатување на
културниот живот, издигнување на свеста кај граѓаните за активно учество во
културниот живот, издигнување на културата и во периферијата на градот,
промоција, афирмација и негување на македонскиот фолклор и традиција,
афирмација на млади таленти , но и да се даде поттик, поддршка и шанса на младите
уметници, талентираните граѓани, културните работници да се вклучат во културниот
живот.
Специфични цели на Програмата од областа на културата се:
*Негување на фолклорот, обичаите, музиката и други културни вредности, поттик за
активно учество на граѓаните, особено најмладите во културните настани на
општината.
*Организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични
форми на творештво, поттикнување на интерес и љубов на граѓаните и најмладите
кон театарот, уметноста, културата..
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*Одбележување и потсетување назначајни историски настани, верски и државни
празници,оддавање почит и чест, сеќавање и негување на споменот за значајни
личности од нашата историја како и личности од значење за oпштината;
*Дружење со граѓаните, но и зближување на граѓаните со работата на oпштината
преку спортските и културните манифестации, како и поттикнување и мотивирање за
учество во спортски, образовни, културни и забавни манифестации.

III. ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ
Активностите во областа на културата, Општина Ѓорче Петров ќе ги насочи кон
поттикнување, поддржување и помагање во остварувањето на целите на оваа
Програма.
Во текот на 2021 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат
следните активности.

3.

2.

1.

Бр.

Звуците на културата 2021

1 Мај

Прослава на Денот на Крстот-Кучково

Литературно читање во собата на Анте Поповски

Име на Програма /активност

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности

Спроведувач/
Носител (сектор/одделение)
Проектен тим
(меѓусекторски)

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров/
Спонзори

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Извор на
финансирање
(буџет ОЃП/
програми на
Влада
/Донатор)

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 ГОДИНА

јунисептември

1 Мај

септември/
октомври

Временска
рамка

3

1.000.000,00

100.000,00

20.000,00

Проценет
Буџет

8.

7.

Вкупно

Телевизиски музички настан „Македонија во ритамот на Европа”,
„Ритам на Европа”

Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи”

Детски фестивал „Соната”

Поддршка на установи,здруженија и НВО од областа
на културата на територијата на Општина Ѓорче
Петров

5.

6.

Финансиски средства за поддршка на
автори/авторки, уметници, самостојни уметници,
здруженија на граѓани, фондации и други правни и
физички лица што вршат дејност од областа на
културата во согласност со Законот за културата и
други позитивни законски прописи во Република
Македонија

4.

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности

Одделение за јавни дејности

Комисија за доделување на
финансиски средства

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров
Буџет на
Општина Ѓорче
Петров
Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

Буџет на
Општина Ѓорче
Петров

тековно

тековно

септември

тековно

тековно

4

1.726.000,00

20.000,00

330.000,00

70.000,00

60.000,00

126.000,00

ʿ̵̛̬̖̬̦̖̦̌̍
̨̡̛̪̬̱̯̔ ̛
̶̨̛̛̪̠̣̌
˄̛̭̣̱̐ ̌̚
̸̧̪̖̯̖̖̌,
̡̨̧̛̪̬̖̌ ̛
̧̛̖̔̌̏̌̚

˃̨̬̦̭̪̬̯̌ ̦̌
̣̱̖̑

20,000

10,000

126,000

1Ϯ6,000

330.000

60,000

410,000

1.060,000

60,000

ϵ40,000

10.000

ʪ̛̬̱̐
̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏
̵̨̛̬̭̌̔

ʦ̡̨̱̪̦

60,000

60,000

ʪ̛̬̱̐
̨̨̨̛̬̦̔̐̏
̛̱̭̣̱̐
60,000

ʪ̛̬̱̐
̴̛̯̬̦̭̖̬̌ ̌̚
̴̸̡̛̛̛̚ ̶̛̣̌ ̛
̶̛̛̱̥̖̯̦

20.000

50,000

30,000

Ϯ0,000

˃̴̬̦̭̖̬̌ ̨̔
̛̬̱̙̖̦̠̔̌̚

˃̡̛̛̛̖̣̖̭̏̚ ̸̡̛̛̥̱̚ ̦̭̯̦̌̌ ͣʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌ ̨̏ ̨̛̬̯̥̯̌ ̦̌
ʫ̨̬̪̏̌”, ͣˀ̛̯̥̌ ̦̌ ʫ̨̬̪̏̌”

ˉ̖̦̯̬̌ ̌̚ ̸̡̛̛̖̱̏̔̏̌̚ ̨̛̱̥̖̯̦̭̯ ̛ ̶̡̛̖̱̠̔̌̌ ͣ˃̖̯̬̌̌
ʿ̛”

ʪ̡̛̖̯̭ ̴̛̖̭̯̣̏̌ ͣˁ̨̦̯̌̌Η

ʿ̨̡̬̹̔̔̌ ̦̌ ̨̛̱̭̯̦̌̏ ̛ ʻʦʽ ̨̔ ̨̣̭̯̍̌̌ ̦̌ ̡̱̣̯̱̬̯̌̌

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̭̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̌̚ ̨̡̪̬̹̔̔̌ ̦̌ ̨̨̡̛̛̯̬̯̬̌̏ͬ̌̏,
̶̛̛̱̥̖̯̦, ̨̨̛̭̥̭̯̠̦̌ ̶̛̛̱̥̖̯̦, ̛̬̱̙̖̦̠̔̌̚ ̦̌ ̛̬̦̐̌̑̌,
̴̶̨̛̛̦̔̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̛̪̬̦̌̏ ̛ ̴̸̡̛̛̛̚ ̶̛̣̌ ̨̹̯ ̬̹̯̏̌
̨̖̠̦̭̯̔ ̨̔ ̨̣̭̯̍̌̌ ̦̌ ̡̱̣̯̱̬̯̌̌ ̨̏ ̨̨̭̣̭̦̭̯̐̌ ̨̭ ʯ̡̨̨̦̯̌
̌̚ ̡̱̣̯̱̬̯̌̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̡̨̡̛̦̭̌̚ ̨̛̛̪̬̪̭ ̨̏
ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌

ʺ̴̶̛̛̦̖̭̯̠̌̌̌ ͣʯ̶̛̱̯̖̏ ̦̌ ̡̱̣̯̱̬̯̌̌Η

ʿ̨̬̭̣̌̏̌ ̦̌ ʪ̨̖̦̯ ̦̌ ̡̨̬̭̯̯-ʶ̸̡̨̨̱̏

ʸ̨̛̯̖̬̯̱̬̦̌ ̸̧̛̯̖̌ ;ʤ̨̦̯̖̏ ̨̪̖̬Ϳ

ˀ̡̛̖̪̯̱̣̬̌̌ ̦̌ ʿ̨̬̬̥̯̐̌̌̌ ̌̚ ̡̱̣̯̱̬̌
ʤ̶̡̨̨̛̛̛̯̦̭̯̪̠̏ͬ̌̚

ˀʫʶʤʿʰ˃˄ʸʤˀ

1.726,000

20.000

330,000

70,000

60,000

126,000

1,000,000

100 ,000

20,000

ʦ̡̨̱̪̦ ̨̪
̡̨̛̯̦̭̯̌̏

5
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IV.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Преку реализација на активностите од Програмата за култура се очекува да се
постигнат следниве резултати:
*Идентификување на постоечките и потребните извори за надградба,
зацврстување и промовирање на постоечките културни богатства и вредности,
препознавање и утврдување на потребите и интересите на граѓаните, особено на
најмладите за видот и типот на културни манифестации, но и изнаоѓање на соодветни
начини за подобра информираност и стимулација на граѓаните во културните
настани.
*Афирмација на традиционалните настани и почитување на културните
вредности, обичаи и народни верувања; oддавање почит и чест, како и негување на
споменот за паднатите борци; aктивно и масовно вклучување на граѓаните и
граѓанките како и помладите генерации во одбележување на државни празници;
подеднаква родова застепеност во делегациите за полагање цвеќе; побогат културен
живот; средби со македонски поети; промоција на Општина Ѓорче Петров;доделување
на награди и признанија за посебен придонес за афирмација на општината; активно
вклучување на граѓаните, учениците и вработените во прославувањето преку учество
во културните и спортските настани;
* Подеднаква застапеност на мажите и жените од општината;
*Eфективна и ефикасна реализација на проектите,oдржлив развој на
проектите и зацврстување на соработката на општината со невладиниот сектор
*Афирмација на уметници, издигнување на културната свест кај граѓаните и
информираност за културните настани со цел за активно и помасовно вклучување на
граѓаните во културните настани како и поттик и поддршка на уметници во
oпштината.
*Збогатување на културниот живот на граѓаните од сите возрасти, децата,
младите, масовна посетеност, анимирани и задоволни граѓани.
V. МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Процесот на мониторинг на Програмата од областа на културата на Општина
Ѓорче Петров за 2021 ќе биде континуиран и ќе се состои од собирање и анализирање
на податоци и повратни информации за постигнувањата и напредокот на програмата.
Мониторингот ќе го врши Одделението за јавни дејности преку следење на
активностите, нивната ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и
потрошените финансиски средства.
Преку мониторингот на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите, идентификување
на проблемите или недостатоците и наоѓање на соодветни решенија, потенцијални
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проблеми, обезбедување навремено спроведување на активностите и утврдување на
најефикасниот начин за реализација на активностите од Програмата.
За мониторинг на Програмата од областа на културата на Општина Ѓорче Петров
за 2021 ќе се користат следните инструменти:
-Месечен план за работа на Одделението за јавни дејности;
-Месечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности;
-Редовни состаноци на ниво на одделение;
-Усна и писмена комуникација;
-Работни состаноци со странки(автори/авторки, уметници, самостојни
уметници, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што
вршат дејност од областа на културата);
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
Активностите од областа на културата утврдени со оваа програма ќе бидат
финансирани од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021 година.
За активностите од областа на културата што ги опфаќа Програмата, а кои ќе се
појават во текот на 2021 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски
средства во Буџетот на Општина Ѓорче Петров.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.
Број 08-2040/4
Од 28.12.2020 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

