
 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

MUNICIPALITY OF GEVGELIJA 

 

ISO 9001:2015 
Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 

Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika North Makedonija 
Tel. ++389 34 211 211 

e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk 
www.gevgelija.gov.mk 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02 год.), а во врска со член 7 став 3 
од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 
11/18) и член 38 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник 
на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на Општина Гевгелија на 
седницата, одржана на 26.02.2021 година, донесе: 
 

 
ПРОГРАМА 

за финансирање програми и проекти од областа на културата 
од интерес на општина Гевгелија за 2021 година 

 
1. Вовед 

 Со Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата 
од интерес на Општина Гевгелија за 2021 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 2021 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 2021 
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),  
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- 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 2021 година. 
 
4. Распоредување на финансиските средства 

р. 
бр. 

Предлагач на проектот Име на програмската активност 

Одобрени 
средства 
од Буџетот 
на Општина 
Гевгелија 

1. КУД „Танец“- Миравци 

1. Манифестација „Ѓура Мара 2021“ 
2. Учество на Меѓународен фестивал 
„Черноморски вечери 2021“ Бугарија 
3.Набавка на тапан 
4. Програмски активности и учества на 
фестивали и манифестации во 2021 
(Радовиш, Тетово, Секирник, Струга, 
Кривогаштани, Ињево, Битола, Св. 
Николе, Јабланица, Инџија) 
 

100.000,00 
 
 

2. Глигор Гелебешев   1. Меѓународен натпревар за млади 
пијанисти Гевгелија 2021 година 

30.000,00 
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3. 
ЈОУ Библиотека „Гоце 
Делчев“- Гевгелија 
 

1. „Метрички карван 8 Гевгелија- Охрид“ 
 

80.000,00 

4. 
ЗЛУКТ „Арт 
Еквилибриум“- Гевгелија 

1. БОШ 13 Фестивал 70.000,00 
 

5. 
ЈОУ Дом на култура 
„Македонија“- Гевгелија 

 
1. Театарска претстава за возрасни 
„Умри машки“ с. пр. 
2. Театарска претстава за возрасни 
„Ожалостена фамилија“ с. пр. 
3. Театарска претстава за деца 
„Мачорот во чизми“ с. пр. 
4. Театарска претстава за деца 
„Годишни времиња“ с. пр.  
5. Меѓународен фестивал на комедијата 
(гостувања на професионални театри од 
земјата и странство 
6. Поетско-музчика манифестација „За 
тебе љубов моја“ 
7. Одбележување на Светската недела 
на детето манифестација „Мојот шарен 
детски свет“ 
8. Чествување на Св. Спас „Распеана 
чаршија“ 
9. Гевгелиско културно лето 
10. Изработка на народни носии од 
рециклирачки материјал 
11. Ликовна колона на регионални 
уметници 
 

150.000,00 

6. 

Никола Минчевски- ЗГ за 
етно предмети и 
музејски материјал 
„Миравчка свадба Ѓуро 
Мара- Гевгелија.“ 

1.  Собирање етно- предмети, народни 
носии 
1а. Исплата или награда за добиените 
етно-предмети, народни носии 
2. Заштита на етно-предмети, народни 
носии, чистење, стружење, шмирглање, 
конзервирање 
3. Опремување на просторијата на 
Здружението со стакларнии, витрини, 
рафтови, телевизор, таблет, 
фотоапарат 
4. Промоција на Здружението за етно 
предмети на ТВ медиуми, списанија 
5. Оранизирање изложби на културно 
наследство 
6. Презентација, едукативна програма 
за ученици од основни и средни 
училишта 
7. Учество во програма на општина 
Гевгелија во одбележување на значајни 
датуми од нашата историја 

20.000,00 
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7. Стефан Марковски 1. Лектура на преводот на англиски јазик 
на романот „Анатомија на бумбарот“ од 
С. Марковски 
 

20.000,00 

8. КУД „Негорци“- Негорци 

1. Работа на КУД „Негорци“ во текот на 
2021 година 
2. Прием на група од Трстеник- Србија 
3. Организирање на Регионални 
фолкорни смотри 
4. Гостување во Босна 
 

100.000,00 

9. 
Ансамбал „Бојмија“- 
Гевгелија 

1. Сценска адаптација на ора и песни- 
Мегленски Власи од Ума и Конско 
2. Работилница: Изучување на 
народните инструменти кавал, тамбура 
и тапан- поблиску до младите 
3. Концерт „Сите сме исти“- учесници, 
деца со посебни потреби 
4. Учество на Меѓународен фестивал во 
Хрватска и Босна и Херцеговина 
5. Тренинг и обука на членовите и закуп 
на простор 
 

100.000,00 

10. 
ЗКУД „Браќа Толеви“- 
Прдејци 

1. „Заедно можеме повеќе!“- Заеднички 
концерт со деца со посебни потреби. 
2. Одбележување на 10-годишна 
успешна соработка со КУД „Грозд“- 
Александровац 
3. Фолкорна манифестација „Мајски 
дружења“ 
 

100.000,00 

11. Васко Шутаров 

1. Објавување и промоција на книга „Со 
зрно сол и парче локум“ (Карантински 
колумни) 

20.000,00 

12. 
КУД „Распеани 
гевгеличани“ 

1. Учество на Фестивал на староградски 
песни во: Кoчани, Валандово, Струмица, 
Велес 
2. Учество на Фестивал на староградски 
песни „Илинденски денови- Битола“ 
3. Учество на Староградски средби во 
Радовиш 
4. Настап на „Дојрански ракувања- 
Дојран“ 
5. Учество на фестивал „Охридски 
староградски средби- Охрид“ 
 
 

40.000,00 

13. Здружение на слепи 
лица 
 

1. „Вешта жена“ 10.000,00 
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14. 

Пионерски дом- 
Гевгелија 
Ликовна работилница- 
М.К. Массетти 

1. Самостојна изложба на Елена Галика 
2. Самостојна изложба на Дејан Иванов 
3. Самостојна изложба на Александар 
Јанев 
4. Самостојна изложба на Димитар 
Новаков 
5. Групна изложба „Приказни- 
прекривки“ 
6. Работилница за фотографија 
 

30.000,00 

15. 
Пионерски дом- 
Гевгелија 

1. Аранжирање цвеќе 
2. Априлијада- Ден на шегата 
3. Велигденски концерт 
4. Гевгелија денс 
5. Фолклорен ѓердан 
6. Дедо Мраз пак кај нас 
7. Меѓународен фoлклорен, ревијален 
фестивал 
8. Основање детски хор- Божилак 
 

150.000,00 

16. Здружение „Мултимедиа 
центар“- Гевгелија 
 

1. Мултимедијална изложба 10.000,00 

17. Вангел Срнаков 1. Групна изложба на слики „Plastic“- 
Гевгелија; Севлиево 
 

10.000,00 

18.  Стојан Бучков 1. Аудио-продукција и снимање на 
новосоздадени авторски композици 
 

10.000,00 
 

19. НВО Здружение 
„Внимание“ 

1. Музички фестивал „Европорта Фест“ 
2021 година 
 

70.000,00 

20. Тони Аврамов, Гевгелија 

1. Драмски текст за деца „Чудесната 
земја Кајкај“ 
2. Драмски текст за деца „Џек и 
изгубената ракавица“ 
 

20.000,00 

21. 
ООМУ „Васо Карајанов“- 
Гевгелија 

1. Едукативна музичка работилница за 
флејта и пијано 
2. Концерт на камерна музика ТРИО 
(флејта, хорна и пијано) 
 

40.000,00 

22. Владо Куциров 1. Општински културен медиум 10.000,00 

23. Константин Карев 1. Промоција на сите авторски дела на 
Карев: Не молчи, Мојот свет, Пет-
шест шамари, ама јаки, Konstant in 
 
 

5.000,00 
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24. Којот Кој ДООЕЛ 

1. Поетски слем на Вардарски Рид 
2. Издавање и промоција на книга Никад 
није касно- на путу ка стотој- Добрила 
Ивановиќ Чабриќ 
 

10.000,00 

25. 
Дејан Малзарков, 
Гевгелија 

1. Снимање на хумористични видео-
клипови и изведување на театарски 
претстави 
 

20.000,00 

26. 
Универзитет „Гоце 
Делчев“- Штип, Гевгелија 

1. Организирање и координирање на 
работилница- изработка на 
традиционални јадења на модерен 
начин од страна на студентите на ФТБЛ; 
Aнгажирање на комисија за оценување; 
Oбезбедување намирници 
2. Организирање и координирање на 
втора работилница- изработка на 
бизнис идеја за развој на културниот 
туризам или друг вид туризам од -II- 
3. Организирање и координирање на 
трета работилница- фотографирање на 
стари традиционални јадења и стари 
предмети -II- 
4.  Активности за организирање на 
поставка на традиционални носии од 
регионот на Македонија 
5. Обезбедување на озвучување  
 

30.000,00 

27. ЗГ „Од станица до 
граница“ 

1. АРТ ДИДАКТИКА- изработка на 
аудиовизуелни материјали за потребите 
на наставниот процес 
 

20.000,00 

28. Градски мешан хор 
„Гортинија“ 

1. 25 години „Гортинија“, јубилеен 
едукативен концерт 
2. Премиерна изведба на Џез миса 
 

100.000,00 

29. ЗМБП „Леге Артист“ 1. Регионални хорски смотри „Тома 
Прошев“ 
2. Концерти на класична музика во 
Гевгелија 
 

20.000,00 

30. ЗГ „Чејнџмејкерс“ 1. Хуманитарен концерт „И ние 
постоиме“ 
 

10.000,00 

31. Мери Олумчева 1. Издавање збирка поезија и други 
творби за деца „Вака-така“ 
2. Издавање стихозбирка со интимна и 
љубовна поезија „За мојата Елена“- 
Јанко Делев, Мери Олумчева 
 

10.000,00 
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32. Музички моменти 

1. Организација на концерти и 
промовирање на млади музички 
таленти- Гевгелија: 
2. Традиционални концерти, соло пеачи: 
3. Женски хор „Св. Злата Мегленска“, 
дир. Летка Полизоева 
 

10.000,00 

33. 
Друштво за генетски 
истражувања „Генем“ 
ДООЕЛ Гевгелија 

1. Организирање свечен настан за 
презентација на генетската историја на 
Гевгелија 
 

 
10.000,00 

 
 

34. ЗГ „Тера“ 1. „Смоквијада 2021“ 
 

150.000,00 

35. „Минимал арт клуб“- 
Миравци, Гевгелија 
 

1. Тридневен фестивал „Ѕуница“ 
30.000,00 

36.  Ристо Стамков 

1. Издавање книга „Монографски 
прикази на селата Давидово и 
Милетково“ 
 

10.000,00 

37. Костадин Динев 

1. „Одиме за Гевгелија“- оригинална, 
авторска композиција, посветена на 
Гевгелија. 
2. Две инструментални авторски 
композии на Костадин Динев со 
професионален аудио и видео-запис. 
 

10.000,00 

38.  
Златко Трајков 
Андон Мандиќ 

1. Дијабетес мелитус како јавно-
здравствен проблем во општина 
Гевгелија 

20.000,00 

39. 

Одбележување на 
Спасовден 
Одбележување на 7 
Ноември 
 

 

500.000 

 Други активности  345.000 
 вкупно  2.500.000,00 

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

а ќе се појават во текот на 2021 година и се од општ интерес за општината, Советот на 
Општина Гевгелија ќе изврши дополнување на истата.  

 
 
 
 
 
 
 



 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

MUNICIPALITY OF GEVGELIJA 

 

ISO 9001:2015 
Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija 

Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika North Makedonija 
Tel. ++389 34 211 211 

e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk 
www.gevgelija.gov.mk 

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. 09-398/1                                                                                      Претседател  
26.02.2021 год.                                                              на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                     Тодор Ристов, с.р. 
 
 

 
 


