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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, 18/14, 13/20, 2/21 и 5/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на 
седницата, одржана на 13.02.2023 година, донесе: 
 

 
ПРОГРАМА 

за финансирање програми и проекти од областа на културата 
од интерес на општина Гевгелија за 2023 година 

 
1. Вовед 

 Со Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од 
интерес на Општина Гевгелија за 2023 година се утврдуваат нејзините цели и активности 
и висината на средствата за нивно финансирање. 
 Програмата ги дефинира целите на културната 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 2023 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 2023 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: 

 
- 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 и граѓанките;  
- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата;  
- континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што се од 

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

- афирмирање и поддршка на млади уметници и уметнички, и автори и авторки (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  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. Специфични цели: 
  
 - унапредување на родовата еднаквост во културата. 
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4. Финансирање 

 Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде реализирано 
од Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година. 

р. 
бр. 

Предлагач на 
проектот 

Име на програмската активност 

Одобрени 
средства од 
Буџетот на 
Општина 
Гевгелија 
 

1.  КУД „Танец“- Миравци 1. Манифестација „Ѓура Мара“ 
2. Учество на Меѓународен фолкорен 
фестивал „Черноморски вечери“ во Бугарија 
2023 
3. Летна работилница за изучување на 
инструментот тапан 
4. Програмски активности и учества на 
фестивали и манифестации во 2023 
 
 

120.000 ден. 

2. Глигор Гелебешев- 
Гевгелија 

1. Меѓународен натпревар за млади пијанисти 
 
 

80.000 ден. 

3.  ЈОУ Библиотека „Гоце 
Делчев“- Гевгелија 

1. Mетрички карван (Гевгелија – Кочани) 
2. Трибина за современата македонска 
литература во коорганизација со Друштвото на 
писателите на Македонија и Градска 
библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје 
3. Комеморативна вечер посветена на Ристо 
Стамков  
4. Гостување на Друштво на писатели 
Битолски книжевен круг во Гевгелија 
5. Одбележување 100 години од раѓањето на 
Ацо Шопов 
6. Одбележување 80 години од раѓањето на 
Илија Карајанов 
7. Литературна и ликовна работилница по 
повод Месец на Книгата 
8. Книжевен портрет на Ефтим Клетников во 
Гевгелија 
 
 
 

150.000 ден. 

4. Магда Ангова - 
Гевгелија 

 1. Публикација и промоција на басни - книга за 
деца со наслов – „Баснопој“ од Магда Ангова 

10.000 ден. 
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5. Ансамбл за 
традиционална музика 
и игри „Бојмија“- 
Гевгелија 

1. Годишна програма и работа на Ансамбл 
„Бојмија“ 
2. Концертни активности на Ансамбл „Бојмија“- 
гостувања на фолклорни фестивали во Св. 
Николе, Скопје, Вевчани, Струга,Радовиш 
3. Учество на Меѓународен фолклорен 
фестивал во Шаген, Холандија 
 

140.000 ден. 

6. Сузана Стефанова-  
Гевгелија 

1. Едукативна музичка работилница по балет 
за учениците и наст. од основн. учил. во 
Гевгелија 
2. Целовечерен концерт за пијано, Јасмина 
Трајческа 
 
 

20.000 ден. 

7. Дејан Малзарков- 
Гевгелија 
 
 

1. Снимање хумористични скечеви- 
изведување театарски претстави 

40.000 ден. 

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

1. Собирање етно предмети, народни носии 
(исплата или награда за добиените предмети) 
2. Заштита на етно предмети, народни носии 
(чистење, сружење, шмирглање, 
конзервирање) 
3. Опремување на просторијата на ЗГ со 
рафтови, рамки за слики, телевизор, таблет, 
усб, фотоапарат 
4. Промоција на ЗГ на ТВ, во медиуми и 
списанија 
5. Организирање изложби 
6. Презентација, едукативна програма за 
ученици од основни и средни училишта 
7. Учество во Програмата на О. Гевгелија за 
одбележување на значајни датуми од нашата 
историја 
 

20.000 ден. 

9. ЗЛУРК „Арт 
Еквилибриум“- 
Гевгелија 

1. 15. Фестивал „Бош“- јубилејно издание 
 
 
 

60.000 ден. 

10. ЗГ „Внимание“- 
Гевгелија 

1. Учество на Меѓународен натпревар по 
вокално пеење „Длга на клептуза“, Општина 
Велинград- Р. Бугарија 
 

60.000 ден. 

11. Теодора Гошева 
Капсарова, Гевгелија 

1. Изработка и промоција на ЦД со авторски 
песни 

20.000 ден. 



 
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 

12. Драгица Дагалева, 
Гевгелија 

1. Издавање поетска книга „Македонски 
непокор“ 
 

10.000 ден. 

13.  Пионерски дом „Јосип 
Броз Тито“- Гевгелија 

1. Аранжирање цвеќе 
2. „Априлијада“ 
3. „Дедо Мраз пак кај нас“- новогодишна детска 
претстава 
4. „Традиционална гевгелиска свадба“ 
5. Возобновување на русалиската традиција“ 
6. Музички фестивал 
7. „Гевгелија денс“ 
8. Мултиетнички фолкл. фестивал „Фолклорен 
ѓердан“ 
9. Локален фокл. фестивал „Гевгелија игра“ 
10. Изложба на рачни керамички изработки 
креирани од деца со посебни потреби 
11. Изложба на уникатни рачно изработени 
керамички сувенири 
12. Етно панаѓур на традиционални грнчарски 
производи 
 

80.000 ден. 

14. Александар Лазаров, 
Гевгелија 

1. Работилница за класична музика „Карневал 
на животните“ за децата во детските градинки 
 

20.000 ден. 

15. З КУД „Негорци“- 
Гевгелија 

1. Работа на  З КУД „Негорци“ во 2023 година 
2. Втор меморијален фолкл. фест. „Засекогаш 
со нас“ 
3. Учество на 23. Меѓународен детски фолкл. 
фест. „Свима на радости“- Трстеник, Србија 
4. Учество на детски фолкл. фест. во Назилли, 
Турција 
 

120.000 ден. 

16. ЗГ „Музички моменти“- 
Гевгелија 

 1. Промовирање на млади музички и балетски 
таленти: 
- Концерт посветен на Денот на жената – 8-ми 
Март 
- Велигденски концерт 
- Новогодишен концерт 
 
2. Концерти со репродуктивни музички 
уметници: 
- Трио (Теа Пејиќ – сопран, Владимир 
Чадиковски – гитара,  Весна Ангелова – пијано) 
- Клавирски концерт (Ева Богоевска – виолина, 
Весна Ангелова Христов – пијано) 
- Трио „Адлибитум“ (Силвана Атанасова – 

20.000 ден. 
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флејта, Лазар Соколов – кларинет, Емилија 
Кабрамова – пијано) 
- Дуо пијано (Јасна Аврамовска – пијано, Дарко 
Мариновски –пијано) 
- Концерт за обоа и пијано (Гордана Јосифова 
– обоа 
Елена Атанасова – пијано) 
- Клавирско трио (Страшо Темков – флејта, 
Марјан Милошевски – фагот, Ана Гацева – 
пијано) 
- Пијано дуо (Татјана Божиновска – пијано, 
Билјана Димовска – пијано) 
- Камерен оркестар „Арко“ (Филмска музика, 
диригент Ерхан Шукри) 
3. Традиционални концерти: 
Соло пеачи 
 Весна Гиновска  - сопран 
 Елена Атанасовска пијано 
 Александра Коцевска – сопран 
 Андреј Наунов – пијано 
 Славица Петровска – сопран 
 Анастасија Грговска – пијано 
Новогодишен концерт 
Класа: проф. Весна Гиновска 
 

17. Стефчо Стефанов, 
Гевгелија 

1. Публикација и промоција на книга „Водич до 
топлодушен гевгелизам“ 
2. Публикација и промоција на книга „Трпки 
трпки“- збирка хаику поезија 
 

20.000 ден. 

18. ООМУ „Васо 
Карајанов“- Гевгелија 

1. Одбележување 45-годишен јубилеј на ООМУ 
„Васо Карајанов“- Гевгелија 
 

20.000 ден. 

19. Гордана Николоска- 
Петрова, Гевгелија 

1. Керамичка работилница за деца со посебни 
потреби 
 

10.000 ден. 

20. Здружение на слепи 
лица, Гевгелија 
 

1. Културно-уметничка манифестација „Вешта 
жена“  
 

20.000 ден. 

21. Факултет за туризам и 
бизнис- логистика, 
Гевгелија 
 
 

1. Туристичко- гастрономска изложба на 
алтернативни форми за развој на културниот 
туризам 
2. Туристичко- планинарски настан „Дојди на 
Кожуф, Запознај го регионот со ФТБЛ“ 
3. Истражување „Перспективи за развој на 
Гевгелија како туристичка дестинација“ 

40.000 ден. 
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22. ООУ „Владо 
Кантарџиев“- Гевгелија 

1. 100 години од раѓањето на Владо 
Кантарџиев- подготовка и промоција на 
графичка новела за животот на Владо 
Кантарџиев 
 

30.000 ден. 

23. Митра Ристовска, 
Гевгелија 

1. Базари на рачно-изработени предмети 
 
 

10.000 ден. 

24. ЗГ „Тера“- Гевгелија 1. „Смоквијада 2023 г.“ 
 

120.000 ден. 

25. ЈОУ Дом на култура 
„Македонија“- 
Гевгелија 

1.Професионална театарска претстава „Bad 
сарма“, режија Васил Михаил, сценарио 
Стефан Марковски (сопствена продукција) 
2. Самостојна изложба на Христина 
Зафировска „Циклус 19“ 
3. Гостување на Скопје Танцов театар со 
„Простор за разговор“ 
4. Гостување на Скопје Танцов театар со 
„Идентитети- Историја на еден растегнат сон“ 
5. Гостување на НОБ со балетска претстава 
„Пепелашка“ 
6. Концерт на Владимир Костов „Филмски теми 
од амерички и македонски филмови“ 
7. Самостојна изложба на последен циклус 
слики на Трајче Чатмов 
8. Самостојна изложба на Перо Кованцалиев 
„Импулси, одблесоци, треперења...“ 
9. „Гевгелиско културно лето“ 
10. „Спасовден 2023“ 
11. Гостување на професионални театри 
12. Изработка и промоција на етно  видео-
записи „Ајде с’лнце зајде“ 
13. Изложба на фотографии „Русалиите“ 
14. Изработка и промоција на етно видео-запис 
„Лазаренките од Бојмија“ 
15. Целовечерен концерт на Ансамбл 
„Македонија“ 
16. Детски претстави за деца (сопствена 
продукција): 
- „Трите петки, волкот и зелениот“- Владе 
Димовски 
- „Шарена приказна“ 
-„Каде ли е, кај се крие“- Афродита Кирјаковска 
- „Енгеле бенгеле“- Тони Аврамов 
- „Чудно судење“ 
- „Бајка за бајките“- Јасмина Станковиќ Амадеи 

300.000 ден. 
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17. Самостојна изложба на м-р Владимир 
Темков за одбелжување јубилеј од неговото 
богато творештво 
18. Сценски приказ, конференција и дефиле 
низ Гевгелија „Русалиски средби“ 
 

26. ЗГ „Од станица до 
граница“- Гевгелија 

1. Подготовка на театарска претстава 
„Шекспир нема да се лути“, режија Даниела 
Џишева, сценарио Стефчо Стефанов и 
гостување на Меѓ. фестивал во Банско, 
Бугарија „Утринска ѕвезда“ 
2. Поетско-музичка вечер „За тебе љубов моја 
2023“ 
 

30.000 ден. 

27. Тони Аврамов, 
Гевгелија 

1. Издавање и промоција на книга- драмски 
текст за деца „Спас за царството на Дедо 
Мраз“ 
 

10.000 ден. 

28. ЗГ „Дон Кихот- 95“ – 
Гевгелија 

1. Театарска претстава за возрасни „Среќен 
мртовец“, режија Катица Џишева Дупарова, 
сценарио Марјан Анѓеловски 
 

20.000 ден. 

29. Константин Карев, 
Гевгелија 

1. Промоција на сите авторски дела на 
Константин Карев 
 

10.000 ден. 

30. З КУД „Браќа Толеви“- 
Прдејци 

1. Фолклорна вечер и одбележување 10-
годишна соработка со КУД „Батајница“- Р. 
Србија „Улица на отворено срце“ 
2. „Заедно можеме повеќе“- заеднички концерт 
со децата со посебни потреби 
3. Учество на Фестивал за ветерани во 
организација на КУД „Младост“- Стара Пазова, 
Р. Србија 
4. Новогодишен концерт и базар 
 

120.000 ден. 

31. Христијан Чакаров, 
Гевгелија 

1. Традиционална презентација на ромската 
култура 
 

20.000 ден. 

32. ЗГ „Чејнџмејкерс“- 
Гевгелија 

1. Мултимедијална манифестација „Со љубов 
за Вардарски Рид“ 
2. „И ние постоиме“- хуманитарен концерт за 
лицата со попреченост 
  
 
 
 

20.000 ден. 
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33. ЗГ „Интернационален 
детски музички  
фестивал „Калинка 
2023“- Гевгелија 
 

1. Интернационален детски музички фестивал 
„Калинка 2023“ 
 
 

500.000 ден. 

34. Градски мешан хор 
„Гортинија“- Гевгелија 

1. Концерт Македонско хорско творештво 
2. Концерт Џез миса 
3. Учество на Меѓународен натпревар во 
Римини, Италија 
 

130.000 ден. 

35.  КУД „Распеани 
гевгеличани“- 
Гевгелија 

1. Настапи на: „Староградски средби во Св. 
Николе“, „Под кулите на Струмица“, 
Кавадарци, „Вечер на осоговски песни Крива 
Паланка“, „Гевгелиско културно лето“) 
2. Настапи на: „Петровденски средби во 
Валандово“, „Меѓународен фестивал 
Серенада“, „Илинденски денови Битола“, 
„Охридски староградски средби“ 
3. Настапи на „Пеј срце Бугарија“, 
„Староградски средби- Велес“, локални 
настани во општината 
4. Настапи на „Меѓународен натпревар во 
Полипетрос- Грција 
5. Годишен концерт по повод 45 години јубилеј 
на КУД „Распеани гевгеличани“ 
 

50.000 ден. 

36. Одбележување Спасовден и Седми ноември 150.000 ден. 

37. Други активности 1.000.000 ден. 

вкупно: 3.600.000 ден. 

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

ќе се појават во текот на 2023 година и се од општ интерес за општината, Советот на 
Општина Гевгелија ќе изврши дополнување на истата.  

 
5. Очекувани резултати: 
 
- подигање на нивото на родова застапеност во органите на управување на јавните 

институции и граѓански организации; 
- подобрување на условите за реализација на културни активности од страна на 

здруженијата за лица со попреченост; 
- подигање на нивото за свеста за посетеност на културните настани и 

манифестации. 
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6. Родови индикатори: 
 
- родова застапеност во органите на јавните институции и граѓански организации; 
- број на вклучени уметници и уметнички во програмските активности на 

корисниците на буџетски средства; 
- број на вклучени женски и машки лица со попреченост во културните активности; 
- родово-разделена статистика за посетеност на настаните. 
 
 
7. 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 oпштина 
Гевгелија. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Гевгелија“. 

 
бр. 09-297/1                                                                                       Претседател  
13.02.2023 год.                                                                 на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                          Патрик Матх 
 с.р. 
 
 

 


