Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.05/02 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 28.02.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
За финансирање на програми и проекти од областа на културата
од интерес на општина Гевгелија за 2018 година

1. Вовед
Со Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на
културата од интерес на општина Гевгелија за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 година.
4. Распоредување на финансиските средства

Ред.
бр.

1.

2.

Предлагач на проектот

Културно уметничко
друштво "Танец"-Миравци

Културно уметничко
друштво "Браќа Толеви"
с. Прдејци

Име на програмската
активност
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. Одбележување на 85 год. од
постоење на КУД Танец
6.Обновување на народна
носија
1. Учество на меѓународен
фолклорен фестивал Козара
етно 2018
2. Учество на фолклорен
фестивал во Виена
3. Фолклорни смотри “Мајски
дружења“
4. Учество на меѓународен
детски фестивал во Р.Бугарија
за помладокот до 14 години

Одобрени
средства од
буџетот на
општина
Гевгелија

150.000,00

100.000,00

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Културно уметничко
друштво „Негорци“ Негорци

Ансамбл "Бојмија"Гевгелија

КУД „Распеани Гевгеличани“

Градски мешан хор
“Гортинија“
Гевгелија
Здружение на граѓани „Тера“
Гевгелија
Хуманитарно здружение
„Ристо Калиников“-Гевгелија

1. Редовна работа на КУД
„Негорци“2. Реализирање на настапи во
општината и во РМ
3. Одржување на носии,
обновување на носии и опрема,
обезбедување на нова машка
носија
4. Учество на фестивали
1. Изработка и презентација на
машка народна носија од
Малешево
2. Меѓународна културна
соработка со КУД од
збратимените градови
3. Учество на меѓународен
детски фолклорен фестивал во
Белгија и Бугарија
4. Обнова и комплетирање на
носија и набавка на народни
инструменти
5. Одбележување на годишен
концерт на Ансамбл „Бојми
1.Учество на фестивал на
староградски песни во Кочани
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
1.Меѓународен натпревар на
хорска музика
2.Премиерна изведба на
вокално-инструментално дело
3.Времеплов на мак.хорска
музика
Смоквијада 2018
СРВ ФЕСТ во чест на Ристо
Калиников

100.000,00

150.000,00

30.000,00

150.000,00

300.000,00
100.000,00

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

„Музички моменти“
Гевгелија

ЗГ Музички и балетски
педагози "ЛЕГЕ АРТИС"
Гевгелија
ДПУ "СТРИТ ПРОДУКЦИЈА"
ДООЕЛ-Скопје
СОУ „Јосиф Јосифовски“
Гевгелија-Театарска група
ЗГ "АРТ ЕКВИЛИБРИУМ" Гевгелија
ЗГ "Урбана бригада" Гевгелија

1.Организација и промовирање
на гевгелиски муз.таленти
2.концерт со репродуктивни
музички уметници
3 традиционални концерти
1.Регионални хорски смотри
„Тома Прошев“
Баскерфест 2018-фестивал на
улични артисти
1. Поетско музичка вечер
„Пееме за Гевгелија“
2.Новогодишна претстава за
деца
Мултимедијален арт фестивал
БОШ 10
Графити фестивал

Туристичко гастрономска
изложба на алтернативни
творби на развој на туризмот,
десетта по ред
1. Подаваме раце заедно
сплотени во едно општество за
Здружение „Внимание“ сите
Гевгелија
2. Детски музички фестивал
„Распеани дечиња 2018“
ЗГ "МАГНОЛИЈА" - Гевгелија Песна на разбојот
1.Меѓународен натпревар за
М-р Глигор Гелебешев
млади пијанисти Гевгелија 2018
Скопје
во соработка со ООМУ Васо
Карајанова
Сузана Стефанова Концерт за флејта и гитара
Гевгелија
Наташа Линкова-Гевгелија
учество на натпревари и концерт
(Меглена Лазаровска)
по флејта во Гевгелија
Стари зборови и изрази во
Трајко Аврамов-Гевгелија
говорната пракса во Гевгелиско
Валандовскиот крај-книга
Збирка „Лазарски песни од
Ристо Стамков-Гевгелија
Јужно Повардарие“
Објавување, промоција и
Стефан Марковскидистрибуција на поетска книга
Гевгелија
„Метафизика на гневот“
Издавање на книга-Стручна
Љубомир Кавазов-Гевгелија литература за угостителска
струка „Ресторанско работење“
1.Печатење на книга за деца со
драмски текстови Енгеле
бенгеле и Дајте му право на глас
Тони Аврамов-Гевгелија
на заробениот Дедо Мраз;
2.Документарен филм
Универзитет "Гоце Делчев"Факултет за туризам и
бизнис логистика Гевгелија

10.000,00

30.000,00
30.000,00

50.000,00
100.000,00
15.000,00

25.000,00

100.000,00

10.000,00
100.000,00

15.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00
25.000,00

10.000,00
30.000,00

26.

27.

Мери Олумчева-Гевгелија

Томе Таушанов-Гевгелија

28.

Златко Трајков-Гевгелија

29.

Глигор Гошев&Теодора
Гошева-Гевгелија

30.

Јулијана Јованова-Негорци

31.

Анета Василева-Гевгелија

32.
33.
34.

35.

36.

"КОЈОТ КОЈ" ДооелГевгелија
Катерина ГоцевскаГевгелија
Методи ПерунковскиГевгелија

Друштво на ликовни
уметници-Гевгелија

Здружение
„Мултимедиа центар“Гевгелија

37.

Вангел Срнаков-Гевгелија

38.

Гордана Хаџи НиколоваМалашев

39.

Михаил Петров-Гевгелија

40.

Ирена Пејовиќ-Гевгелија

41.

Гордана Петрова-Гевгелија

42.

Љубица Томова-Гевгелија

43.

Дејан Малзарков-Гевгелија

44.

Гонца Коцева Гевгелија

45.

Дејан Трајков-Гевгелија

1. Издавање на стихозбирка
Трепет и молк
2. Натпревар во театарска
уметност Училиште за театар
3. Промоција на драмска група
со театарска претстава
1.Издавање на збирка поезија
Отсјај / аудио поезија Отсјај
100 години од катастрофалното
бомбардирање на Гевгелија за
време на првата светска војна
(книга)
1.видео запис, аудио запис и
промоција на песна
2.музичка работилница
Снимање спот, песна и
промоција
издавање и промоција на албум
Згодна приказна за мемоари
„Така звучи Македонија“

30.000,00

10.000,00
10.000,00

20.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

Велигден радост наша

10.000,00

1. Бармен куп Гевгелија 2018
2. трка на келнери 2018
1. Ликовна изложба -Мал
формат
2. Мултимедијална изложба Гевгелија
3. Мултимедијална изложбаПортрет

20.000,00

Мултимедијална изложба

20.000,00

Самостојна изложба
1. Ликовна изложба Засекогаш
заедно
2. Изложба без граници
Самостојна изложба -ЕТНО
ИНСПИРАЦИЈА
1. Ти си мобилна архитектура
2. Луѓето-Земјен чешел
Изложба Рачна изработка на
сувенири
Изложба на византиски икони
Снимање на комични видеа,
stand up настапи
Документарни филмови Јужниот
сокак-за Илија Карајанов и
Александар Сингер
1.Мозаик фест (тродневен
фестивал-изложба,
работилници, музички дел)

10.000,00

30.000,00

10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00

20.000,00

46.

ЈОУ Пионерски дом
“Јосип Броз Тито“ Гевгелија

47.

ЈОУ Пионерски дом
“Јосип Броз Тито“-Гевгелија,
ликовен сектор

48.

ЈОУ Библиотека
"Гоце Делчев" - Гевгелија

49.

50.
51.
52.
53.
54.

Дом на култура-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
1. Самостојни изложби на Дејан
Иванов Ана Марковска,
Александар Јанев, Цветанка
Јованова, Димитар Новаков,
Дејан Мачуков, ликовна група
Пресек
1.МЕТРИЧКИ КАРАВАН 5
2.Издавање и промоција на
книга поезија од Жаклина
Атанасова „Ветрознание“
1. Трба трби гевгелиско
2. Златните раце на
македонската жена
3. Мојот детски шарен цвет
4. Аматерска теат. Прет. За деца
Црвенкапа и Иванка, режија
Петар Јанчев
5. Фестивал на комедијата
Смеата мелем на душата

Одблежување на
"Спасовден", "7-ми
Ноември" и други настани
Aктивности на Народен
театар-Гевгелија
Гевгелиско културно лето
Други активности
вкупно

130.000,00

30.000,00

70.000,00

100.000,00

550.000,00

450.000,00
350.000,00
360.000,00
4.000.000,00

За активностите од областа на културата кои не се опфатени со оваа Програма,
а ќе се појават во текот на 2018 година и се од општ интерес за општината, Советот на
општина Гевгелија ќе изврши дополнување на истата.
5. Завршни одредби
За реализација на активностите
корисници опфатени со оваа Програма,
општина Гевгелија.
За реализација на Програмата
Гевгелија.
Оваа Програма влегува во сила
"Службен гласник на општина Гевгелија".
Бр.09-361/1
28.02.2018 год.
Гевгелија

и средствата предвидени за истите, сите
треба да поднесат извештај до Советот на
надлежен е градоначалникот на општина
осмиот ден од денот на објавувањето во

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Ташко Дојчинов,с.р.

