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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, 8/10 и 18/14 
год.) Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 29.1..2020 година, 
донесе 
 

ПРОГРАМА 
За финансирање на програми и проекти од областа на културата 

од интерес на Општина Гевгелија за 2020 година 
 

              1. Вовед 

 Со Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на 
културата од интерес на Општина Гевгелија за 2020 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 2020 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 2020 
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);  
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- 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 2020 година. 

4. Распоредување на финансиските средства 

Ред. 
бр. 

Предлагач на проектот 
Име на програмската 

активност 

 Одобрени 
средства од 
буџетот на 
општина 
Гевгелија 

1. 
Културно-уметничко 
друштво „Танец“- Миравци 

1. Манифестација „Ѓура Мара 
2020“ 
2. Учество на Меѓународен 
фестивал во Изник, Р. Турција 
3. Учество на Меѓународен 
фестивал „Црноморски вечери“ 
во Р. Бугарија 
4. Набавка на музички 
инструмент тапан 

 
150.000,00 

2. 
Ансамбл „Бојмија“- 
Гевгелија 

 
1. Новогодишен концерт „Да не 
правиме разлика- да ги 
поддржиме децата со посебни 
потреби“ 
2. Учество на меѓународни 
фестивали во Хрватска и Босна 
и Херцеговина 

 
 
 
 
 

170.000,00 
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3. Годишен концерт 
„Традицијата не обединува“ 
4. Изработка и презентација на 
машка народна носија од 
регионот Пијанец 

3. м-р Глигор Гелебешев 
 
Меѓународен натпревар за 
млади пијанисти- Гевгелија 

80.000,00 

4. 
Здружение на слепи- 
Гевгелија 

 
„Вешта жена“ 
 

10.000,00 

5. 
Стефан Марковски, 
Гевгелија 

Превод и КDP oбјава на роман 
„Еретички писма или Наоѓајќи ги 
небото што сјаат црвено“ на 
англиски 

 
10.000,00 

6. 
Здружение Културно-
уметничко друштво 
„Негорци“- с. Негорци 

1. Редовна работа на КУД 
„Негорци“ 
2. Учество на Фестивал во 
Градишка 
3. Учество на Фестивал во 
Кранево, Бугарија 
4. Учество на Фестивали во 
Италија 

 
 

150.000,00 
 
 
 
 

7. 
Здружение „Внимание“- 
Гевгелија 

1. „Европорта Фест“- Гевгелија 
2. Детски музички фестивал 
„Распеани дечиња 2020“ 

50.000,00 
50.000,00 

 
100.000,00 

8. 
Апостол Митров- Ацо Зијан, 
Гевгелија 

Аудио запис и видео спот за 
песна „Ода за Гевгелија“ 

100.000,00 

9. 
Викторија Јованова, 
Гевгелија 

Печатење и промоција на книга 
„Луна 2“ 

10.000,00 

10. 
ЗЛУКТ АРТ ЕКВИЛИБРИУМ, 
Гевгелија 

Мултимедијален Арт фестивал 
„Бош 12“ 

100.000,00 

11. 
Здружение „Мултимедиа 
центар“- Гевгелија 

Мултимедијална изложба 15.000,00 

12. 
ЗГ МИНИМАЛ АРТ КЛУБ, 
Миравци, Гевгелија 

SУНИЦА-летен фестивал 60.000,00 

13. 
Здружение Културно-
уметничко друштво „Браќа 
Толеви“- с. Прдејци 

1. „Заедно можеме повеќе“- 
заеднички концерт со деца со 
посебни потреби 
2. Одбележување на 10-годишна 
соработка со КУД „Грозд“-
Александровац, Р. Србија 
3. Фолклорни смотри „Мајски 
дружења“ 

 
100.000,00 

14. 
ЈОУ Пионерски дом „Јосип 
Броз Тито“- Гевгелија  

1. Априлијада 
2. Гевгелија денс 
3. Дедо Мраз пак кај нас                                                
4. Меѓународен фолклорен, 
ревијален фестивал                                                                               
5. Групна изложба „Приказни-

150.000,00 
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прекривки“           
6. Самостојна изложба на 
Александар Јанев,     
7. Работилница за фотографија 

15. 
ЗГ „Од станица до граница“- 
Гевгелија 

Интернационален фестивал 
„АртФест“- Гевгелија 

100.000,00 

16. Тони Аврамов, Гевгелија 
1. Книга за деца „Чудесната 
земја Кајкај“ 

10.000,00 

17. 
Стефчо Стефанов, 
Гевгелија 

1. Публикација и промоција на 
книга „Ај шо лафиш“- лексикон 
на фрази од гевгелискиот 
дијалект  
2. Реиздавање на книга 
„Гевгелилексикон“- лексикон на 
зборови од гевгелискиот 
дијалект 

 
10.000,00 

 
 
 

10.000,00 
 

20.000,00 

18. 
Здружение на граѓани 
„Тера“- Гевгелија 

„Смоквијада 2020“ 300.000,00 

19. Дејан Малзарков, Гевгелија 
Снимање на хумористични 
видео-клипови и изведување на 
театарски претстави 

20.000,00 

20. Вангел Срнаков, Гевгелија 
Групна изложба на слики 
„Plastic“ 

20.000,00 

21. Димитар Новаков, Гевгелија 

1. Групна изложба на 
фотографии „Зајдисонца 3“ 
2. Групна изложба на 
фотографии од Гевгелија 

15.000,00 
 

15.000,00 
30.000,00 

22. ЗГ „Дон Кихот“- Гевгелија 
1. Тетатрска претстава „Дома“ 
од Људмила Разумовскаја 

50.000,00 

23. Дамјан Ѓуров, Гевгелија 
Изложба на скулптури „Камено-
метално време и клин“ 

10.000,00 

24. 
Наташа Линкова, Гевгелија 
(Меглена Лазарова) 

Учество на Државен и 
Меѓународни натпревари на 
млади музичари, целовечерен 
концерт во Гевгелија, купување 
на професионална флејта 

 
 

10.000,00 

25. 

 
ЗГ Музички и балетски 
педагози „ЛЕГЕ АРТИСТ“- 
Гевгелија 

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

30.000,00 

26. 
 
Градски мешан хор 
„Гортинија“- Гевгелија 

1. Меѓународен натпревар на 
хорска музика- Римини, Италија 
2. Премиерна изведба на 
вокално-инструментално дело 
3. Времепплов на мак. хорска 
музика (едукативен проект) 

180.000,00 

27. 
ЗГ „Музички моменти“- 
Гевгелија 

Музички моменти Гевгелија 10.000,00 

28. КУД „Распеани Гевгеличани“ 
1. Учество на Фестивал на 
староградски песни во Струмица 
и Валандово 
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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. Меѓународен фестивал „Пеј 
срце“- Ќустендил, Р. Бугарија 

40.000,00 

29. 
ООМУ „Васо Карајанов“- 
Гевгелија 

Балетска претстава „Црвенкапа“ 40.000,00 

30. 
 
Дом на култура- Гевгелија 

1. „Мојот шарен детски свет“ 
2. Поетско-музичка вечер „За 
тебе љубов моја“ 
3. Документарен филм 
„Лазаренките од етничкиот 
предел Бојмија“ 
4. Ревија на народни носии од 
фундусот на Ансамблот 
„Бојмија“- Велигденска 
манифестација 
 

 
 

150.000,00 

31. 
ЈОУ Библиотека „Гоце 
Делчев“- Гевгелија 

1. Фестивал на поетска фузија 
„Зорници“ 
2. МЕТРИЧКИ КАРВАН 7 
Гевгелија-Прилеп 
3. Издавање на книга „Село 
Смоквица- минато и сегашност“ 
од Ристо Стамков 

30.000,00 
 

40.000,00 
 

10.000,00 
 

80.000,00 

32. Филип Динев, Гевгелија 
Filip Dinev Trio- Szvetlo- аудио-
визуелен албум од областа на 
џез музиката 

10.000,00 

33. 
Стојан Бучков, с. Негорци, 
Гевгелија 

Видео-запис на музичката 
нумера „Вечни Сонувачи“ 

10.000,00 

34.  ЗГ „Чејнџмејкерс“- Гевгелија 
Хуманитарен концерт „И ние 
постоиме“ 

30.000,00 

35. „Урбана бригада“- Гевгелија 
Графити фестивал Next level n6 
(Хип хоп настап, креативно-
уметничка работилница) 

20.000,00 

36. Георге Костовски, Гевгелија 
Монографија „Мал фудбал 
ЕСПЕРО 63“ 

10.000,00 

37. 

Универзитет Гоце Делчев-
Штип, Факултет за туризам и 
бизнис логистика  
Гевгелија 

Поттикнување на развој на 
алтернативни форми на 
туризмот во општина Гевгелија 

50.000,00 

38. 
Aктивности во Народен 
театар Гевгелија 

1. Тетарска претстава за деца 
„Мачорот во чизми“ 
2. Театарска претстава за 

550.000,00 
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возрасни „Умри машки“ 
4. Фестивал на комедија 
5. Театарска претстава за деца 
„Годишни времиња“ 
6. Театарска претстава за 
возрасни „Љубомората на 
Барбуј“ 
 

39. 
Одбележување на 
Спасовден, 7-ми Ноември и 
други настани 

 700.000,00 

40. Други активности  315.000,00 
41. 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 2020 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.09-231/1                                                                                  Претседател  
29.01.2020 год.                                                            на Советот на Општина Гевгелија, 
Гевгелија                                                                                      Тодор Ристов с.р. 
 
 


