
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр. 5/02 год.) и член 38 став 1 точка 44 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр. 25/06 и 8/10 год.) 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 27.01.2017 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
За финансирање на програми и проекти од областа на културата 

од интерес на општина Гевгелија за 2017 година 
 

              1. Вовед 

 Со Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на 
културата од интерес на општина Гевгелија за 2017 година, се утврдуваат нејзините 
цели и активности и висината на средствата за нивно финансирање. 
 Програмата ги дефинира целите на култураната политика на општина Гевгелија 
кои треба да ги исполнат носителите на културните активности, односно, тие да се во 
функција на културниот развој на општината во 2017 година. 
 Со цел програмата да опфати квалитетни, оригинални и разновидни културни 
содржини кои ќе ги одразат јавните потреби на општината во областа на културата, 
градоначалникот на општина Гевгелија распиша Конкурс за финансирање на програми 
и проекти во областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2017 година. 
 Со оваа Програма, врз основа на критериумите за финансирање на програмите 
и проектите, се утврдуваат активностите кои ќе бидат финансирани со програмата и 
висината на средствата за нивна реализација.  
 
 2. Цели 

Основна цел на Програмата е, покрај дејноста на општинските културни 
установи, да се поттикнат и поддржат и други активности за негување на фолклорот, 
обичаите, вредностите својствени за традицијата на нашето поднебје, организирањето 
на културните манифестации и разновидни специфични творби на творештво преку: 

- да обезбедуваат богат, квалитетен и разновиден културен живот на ниво на 
општината;  

- чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното наследство;  
- поттикнување и афирмирање на културните разноликости на припадниците на 

етничките зедници;  
- достапност на културните добра и вредности до граѓаните;  
- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата;  
- континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што се од 

интерес за општината;  
- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и 

јавната уметност;  
- афирмирање и поддршка на млади уметници и автори (до 35 години),  
- развивање на младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни 

и едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните 
уметности, уметност на новите медиуми и литература (книга/стрип 
албум/графичка новела);  

- развивање на аматерската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и 
едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните 
уметности, архитектурата и дизајнот, уметноста на новите медиуми и 
литературата книга/стрип албум/графичка новела;  

- поддршка и развивање на традиционалните културни вредности;  



- воспоставување на соработка и партнерства во рамките на предложениот 
проект со една или повеќе јавни културни установи од општината, национални 
установи, граѓански организации, образовни институции и други организации;  

- одбележување јубилејни настани и значајни датуми;  
- промоција и афирмација на нови уметнички форми и изрази;  
- организирање на меѓународни фестивали што се одржуваат во општина 

Гевгелија;  
- стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти;  
- поттикнување на научната и критичката мисла преку организирање на 

семинари, конференции и дебати;  
- изведба на едукативни работилници за деца и млади, за наставничкиот кадар 

од основните и средните училишта, лицата со посебни потреби, со цел 
потикнување на нивната креативност и подобрување на културниот развој на 
децата и младите и лицата со посебни потреби; 

- вклученост на повеќе субјекти и финансирање од повеќе извори; 
 

 3. Финансирање 

 Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде 
реализирано од Буџетот на општина Гевгелија за 2017 година. 

4. Распоредување на финансиските средства 

Ред. 
бр. 

Предлагач на проектот 
Име на програмската 

активност 

 Одобрени 
средства од 
буџетот на 
општина 
Гевгелија 

1. 

Здружение  
„Мултимедиа центар“ 
Гевгелија 
 

Мултимедијална изложба  20.000,00 

2. 
Здружение на граѓани 
“Калинка“ Гевгелија 

1. Интернационален детски 
музички фестивал Калинка 2017  

200.000,00 

3. 
Културно уметничко 
друштво "Танец" Миравци 
 

 
1. Манифестација Ѓура Мара 
2. Учество на фестивали во 
Ињево, Кривогаштани, 
Струга,Охрид,Свети Николе, 
Струмица, Радовиш и Битола 
3. Учество на манифестации во 
    Општината 
4. Учество на фестивал во  
Р. Србија,  Хрватска и Бугарија  
5. Фестивал по повод Св. 
Костадин и Елена-панаѓур во 
Миравци 
6.Обновување на народна 
носија 

 

 

130.000,00 

4. 
Културно уметничко 
друштво "Браќа Толеви" 
с. Прдејци 

1. Учество на меѓународен 
фолклорен фестивал Козара 
етно 2017 
2. Манифестација по повод 15 
год. постоење на друштвото. 

 
 
 

100.000,00 



3. Фолклорни смотри “Мајски 
дружења“ 
4. Учество на меѓународен 
детски фестивал во Р.Бугарија 
за помладокот до 14 години 

5. 
Културно уметничко 
друштво „Негорци“ Негорци 
 

1. Редовна работа на КУД 
„Негорци“-  
2. Учество на детски фолклорен 
фестивал   
3.Учество на меѓународен 
фолклорен фестивал во 
Холандија 

 
 

100.000,00 

6. 
Ансамбл "Бојмија" 
Гевгелија 

1. Изработка и презентација на 
    носија од Долни Полог (реон 
Тетово) 
2. Меѓународна културна 
    соработка со КУД од 
    збратимените градови 
3. Учество на меѓународен 
фолклорен фестивал во Полска 
4. Обнова и комплетирање на 
    носија и набавка на народни 
    инструменти 
5. Одбележување на годишен 
концерт на Ансамбл „Бојмија“ 
(13-ти) 

150.000,00 

7. КУД „Распеани Гевгеличани“ 

1.Учество на фестивал на 
староградски песни во Кочани и 
Валандово 
2. Учество на фестивал на 
староградски песни „Илинденски 
денови“ Битола 
3.Учество на староградски 
средби во Радовиш 
4.Настап на Дојрански ракувања 
5.Учество на фестивал 
„Охридски староградски средби“ 
Охрид 
6.Учество на фестивал на 
староградски средби „Под 
кулите во Струмица“ 
7. Учество на фестивал на 
староградски средби во Виница 
8.Набавка на гардероба 

50.000,00 

8. 
Градски мешан хор 
“Гортинија“ 
Гевгелија 

 1.Меѓународен натпревар на 
хорска музика во Рим 
2.Премиерна изведба на 
вокално-инструментално дело 
3.Времеплов на мак.хорска 
музика 

150.000,00 

9. 
Здружение на граѓани „Тера“ 
Гевгелија 

 
Смоквијада 2017 

 
250.000,00 

10. 
Хуманитарно здружение 
„Ристо Калиников“ Гевгелија 

СРВ ФЕСТ во чест на Ристо 
Калиников 

100.000,00 



11. 
„Музички моменти“ 
Гевгелија 

1.Општински, регионални, 
државни натпревари, 
интернационален натпревар во 
Охрид и Софија 
2.Концертна дејност 

 
20.000,00 

12. 
ЗГ Музички и балетски 
педагози ЛЕГЕ АРТИС 
Гевгелија 

1.Регионални хорски смотри 
„Тома Прошев“ 
2.Умна музика за поумни глави 

 
50.000,00 

13. 
ТЕМОВ ФШТ Скопје 
 

Баскерфест 2017-фестивал на 
улични артисти 

100.000,00 

14. 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија-Театарска група 

1. Учество на Меѓународен 
натпревар во Банско со 
претставата РЕВИЗОР 
2. Учество на Младинскиот хор 
на меѓународен натпревар во 
Банско 
3.Перформанс со најпознатите 
композиции од цртаните 
филмови 

 
 

50.000,00 

15. 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија 

1.АРТ ДИДАКТИКА-изработка на 
видео и аудио материјали од 
умет.литература 
2.Арт работилници во Виена, 
карловац, Белград 
3. Поетско музичка вечер 
„Пееме за Гевгелија“ 
4.Театарска претстава за деца „ 
Има ли спас за царството на 
Дедо Мраз“ 
5. Театарска претстава „Кројач 
за дами“ 
6. Античка забава 
(драматизација, квиз, соло 
точки)-ученици кои изучуваат 
латински јазик 

 
 

50.000,00 

16. 
ООУ Владо Кантарџиев 
Гевгелија-Драмска група 
„Театарче Атерче“ 

Драмска претстава 
30.000,00 

17. 
Здружение за едукација на 
деца и млади СЛОЖУВАЛКА 
Гевгелија 

Отворен настан Ден на млади 
2017 

20.000,00 

18. 
ЗГ Урбана бригада 
Гевгелија 

Графити фестивал  3 „Next level“ 
со изложба 
Хип хоп настан 

15.000,00 

19. 
Универзитет Гоце Делчев-
Факултет за туризам и 
бизнис логистика Гевгелија 

Иновативен пристап во развојот 
на културниот туризам преку 
културното наследство, 
настаните и субјектите 

 
50.000,00 

20. 
Здружение „Внимание“ 
Гевгелија 

1. Меѓународен натпревар Длга 
над Клептуза“ Велинград, Р. 
Бугарија 
2. Детски музички фестивал 
„Распеани дечиња“ 

 
20.000,00 

21. РОМИ Х Гевгелија 1.Традиционална ромска вечер  



2.Одбележување на Светски ден 
на ромите 
3.Активности по повод Спасов 
ден 
4.Едукација на ромите за 
театарска уметност 
5.Меѓународна соработка со 
Р.Бугарија 
6.Ѓурѓовден 

 
 
 

100.000,00 
 
 
 

22. 
М-р Глигор Гелебешев 
Скопје  

1.Меѓународен натпревар за 
млади пијанисти Гевгелија 2017 
во соработка со ООМУ Васо 
Карајанова 

 
100.000,00 

23. 
Гордана Хаџи Николова 
Малашев 

Ликовна изложба на склуптури и 
слики „Трансформации“ на 
Гордана Хаџи-Николова 
Малашев Гевгелија и Николина 
Држановска од Бугарија 

 
20.000,00 

24. 
 
Ристо Стамков Гевгелија 

„Да не бидат заборавени“ 5-та 
книга 

 
20.000,00 

25. 
Стефан Марковски 
Гевгелија 

Објавување,  промоција и 
дистрибуција на роман 
„Еретички писма“ 

 
30.000,00 

26. Љубомир Кавазов Гевгелија 
Издавање на книга-Стручна 
литература за угостителска 
струка „Ресторанско работење“ 

 
10.000,00 

27. Трајко Аврамов Гевгелија 
Стари зборови и изрази во 
говорната пракса во Гевгелиско 
Валандовскиот крај-книга 

 
10.000,00 

28. Дуче Минчев Гевгелија 

Печатење, издавање и 
промоција на двојазична збирка 
поезија на влашки и македонски 
„Вчера беше, денес е, утре ќе 
биде  

 
 

25.000,00 

29. 
Глигор Гошев&Теодора 
Гошева 

1.видео запис, аудио запис и 
промоција на песна 
2.музичка работилница 

20.000,00 

30. 
Катерина Гоцевска 
Гевгелија 

Велигден радост наша 15.000,00 

31. Олгица Ќурчиева Гевгелија 
Издавање и промоција на книга 
поезија 

15.000,00 

32. Елена Ѓуров Гевгелија 
Самостојна изложба на 
скулптури (дипломски труд) 

20.000,00 

33. 
Лилјана Пецова Илиеска 
Скопје/ Вангел Срнаков 
Гевгелија 

Збирка поезија „Јужен глас“ 
(поезија и уметнички слики“) 

 
20.000,00 

34. Дамјан Ѓуров Гевгелија 
Метално доба-самостојна 
изложба на скулптури 

20.000,00 

35. Тања Трајкова Гевгелија 
Седумдневна самостојна 
изложба на уметнички слики 

20.000,00 

36. 
Игор Узунов и DJ 
TODOROFF 

Албум: Deep House-Vol1 mk.. (10 
песни, видео запис, промоција) 

20.000,00 

37. Дејан Малзарков Гевгелија 
Снимање на соло албум, видео 
спотови, промоција 

20.000,00 



38. Мирче Ќорнаков Гевгелија 
Книга: „Монографија за мотокрос 
во Гевгелија“ 

30.000,00 

39. Дејан Трајков Гевгелија 

1.Мозаик фест (тродневен 
фестивал-изложба, 
работилници, музички дел) 
2.Издавање и промоција на 
винилно издание 

 
 

20.000,00 

40. 
ЈОУ Пионерски дом  
“Јосип Броз Тито“ 
Гевгелија 

1. Аранжирање цвеќе 
2. Априлијада 
3. Велигденски концерт 
4. Гевгелија денс 
5. Свечен концерт по повод  
    8-ми Септември 
6. Фолклорен ѓердан 
7. Дедо Мраз пак кај нас 

 
 

180.000,00 

41. 
ЈОУ Пионерски дом  
“Јосип Броз Тито“ 
Гевгелија- ликовен сектор 

1. Прва самостојна изложба на 
Катерина Чугунска од Гевгелија  
„Детството....“ 
2.Самостојна изложба-
инсталација  на Перо 
Кованцалиев  „326 кг живот“ 
3.Самостојна изложба на Иво 
Пецов од Виница „По трагите на 
творецот“ 

 
 
 

30.000,00 

42. 
ЈОУ Библиотека "Гоце 
Делчев "Гевгелија 

1.МЕТРИЧКИ КАРАВАН 4 
2.Издавање и промоција на 
книга поезија од Илија 
Карајанова „Граници во сонот“ 

 
100.000,00 

43. 
Oдбележување на 
општински празници  

 650.000,00 

44. 
Aктивности на Народен 
театар Гевгелија 

 450.000,00 

45. 
Подготовки за печатење и 
промоција на Монографија 
„Гевгелија-130 години град“ 

 308.000,00 

46. Други активности  97.000,00 
47. вкупно  4.000.000,00 

 
За активностите од областа на културата кои не се опфатени со оваа Програма, 

а ќе се појават во текот на 2017 година и се од општ интерес за општината, Советот на 
општина Гевгелија ќе изврши дополнување на истата.  

 
5. Завршни одредби 
За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите 

корисници опфатени со оваа Програма, треба да поднесат извештај до Советот на 
општина Гевгелија.  

За реализација на Програмата надлежен е градоначалникот на општина 
Гевгелија. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 

Бр.09-226/1                                                                             Претседател  
27.01.2017 год.                                                      на Советот на општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                          с.р.Драги Хаџи-Николов  


