Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на
Општина Центар-Скопје, /„Службен гласник на Општина Центар број
1/06/, градоначалникот на Општина Центар-Скопје, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за култура на
Општина Центар-Скопје, за 2015 година

Се објавува Програмата за култура на Општина Центар-Скопје, за 2015
година,

што Советот на Општина Центар-Скопје, ја донесе на 33-та седница
одржана на 25.12.2014 година.

Бр.08-7874/9
26.12.2014 год.
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Андреј Жерновски, с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локалната
самоуправа /„Службен весник на РМ„ број 05/2002/ и член 15 став 1
точка 5 од Статутот на Општина Центар/”Службен гласник на Општина
Центар” бр.01/06/, Советот на Општина Центар-Скопје на 33-та седница,
одржана на 25.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
за култура на Општина Центар-Скопје,
за 2015 година

I. ВОВЕД
Со донесување на системските закони кои се однесуваат на локалната
самоуправа, а во контекст на процесот на децентрализација, општините
добиваат и надлежност која се однесува на задоволување на културните
права и потреби на граѓаните. Општинските културни активности и
активностите на локалните културни установи и здруженија на граѓани
во непосреден контакт со граѓаните многу попрецизно ќе ги откријат
нивните културни потреби и формите за нивно задоволување, со што ќе
го направат културниот живот во Општината побогат, поразновиден,
подинамичен и поквалитетен.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основни цели на Програмата на Општина Центар-Скопје од областа на
културата:
1. Доближување на културата до сите граѓани.
-

Преку оваа цел треба да им се овозможи на сите граѓани на
Општина Центар-Скопје рамноправно да учестуваат како творци и
како корисници, во културата и во културните случувања.

2. Поттикнување на современото творештво, со посебен фокус на
културните потреби на младите.
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-

Земајќи ја во обзир перспективата на културниот развој, особен
фокус ќе биде ставен на обезбедувањето материјални
претпоставки за творештво и задоволувањето на културните
потреби на младите. Ќе се поддржуваат и ќе се охрабруваат
истражувата и потребата по нови изразни средства, ќе се
подржуваат експериментите и користењето нови медиуми на
естетска експресија, како и проектите и установите што се
занимаваат со продукција и ширење на културни содржини и
вредности за младата популација.

III. КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО
-

Во текот на 2015година ке се организираат следниве настани:

1. “Меѓународни денови на Општина Центар“ – за оваа
манифестација од меѓународен карактер, од година во година, интересот
кај учесниците од збратимените општини е се поголем и истата
прераснува во традиција.
И оваа година Општина Центар ќе покани делегации од сите збратимени
општини, со цел воспоставување соработка и размена на искуства и
афирмација на нашата општина во државите од кои доаѓаат
збратимените општини.
Манифестацијата ќе се одржи во текот на првата недела од октомври
2015 година, во времетраење од четири дена. Манифестацијата ќе
започне со академија на која ќе бидат претставени гостите од
збратимените општини, а во музичко-сценската програма ќе бидат
претставени културните традиции на земјите-гости. Вториот ден ќе се
одржи тркалезна маса на која ќе бидат разгледани можностите за
продлабочување на соработката на конкретни проекти. Третиот и
четвртиот ден ќе биде организирана прошетка на делегациите со цел
културно-историско претставување на Општина Центар.
2. “Ден на Европа“ – веќе осум години Општина Центар го има
ексклузивното право за одбележување на Денот на Европа, во соработка
со Мисијата на ЕУ во Скопје. Целта на одбележувањето на Денот е
Европа е доближување на европската култура до македонските граѓани.
Од тие причини во целодневната програма се опфаќаат содржини кои ги
промовираат европските вредности и негување на традициите на
европскиот дух кај најмладите. За таа цел, главни носители на
програмските содржини се учениците од основните училишта во Центар.
Денот на Европа ќе се одбележи на 9 мај 2015 година.
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Од причина што Општина Центар е официјален носител на
одбележувањето на овој најголем европски празник во Скопје, темата и
рамковните содржини ги добива еден месец порано, директно од
Европската Унија во Брисел, односно од нејзиното седиште во Скопје. Од
тие причини деталите за програмската содржина не можат да бидат
однапред дефинирани.
3. Ден на Општината – одбележувањето на Денот на Општината
претставува можност за ретроспектива на најактуелните нејзини
достигнувања во изминатата календарска година.
Оваа манифестација ќе се одржи на 03 ноември 2015 година. За таа цел
ќе биде организирана свечена Академија на која ќе бидат доделени
плакети и признанија на институции и лица кои дале свој допринос и
имале успешна соработка со Општината. Во рамки на академијата ќе се
одржи и традиционалното доделување на наградата Феникс.
Подготвителните активности за Денот на Општината ќе започнат во
септември 2014 год., со објавување на конкурсот за наградата Феникс.
Во текот на октомври 2014 година ќе се подготви програмската содржина
на академијата како и подготовка на видео презентација за сите
добитници на награди, признанија и плакети. Сценско музичката
програма ќе ги опфати најуспешните достигнувања на аматери и
професионалци во областа на културата, како и најдобрите ученици –
учесници на хорско-оркестарски смотри.
4. Фестивал „Денови на македонскиот мед“ - Традиционално веќе
8-ма година се организира во соработка со Федерацијата на медари на
Македонија со учество на 40-тина пчелари од цела Македонија, со цел
одржување на традицијата за презентирање на медот и другите пчелни
производи. Преку оваа манифестација, Општина Центар става акцент на
едукацијата на децата за приближување на корисните својства на медот
и другите пчелни производи.
5. „Новогодишен хуманитарен карван“ - “Новогодишен Хуманитарен
карван“ – оваа манифестација се планира да одржи во текот на декември
2015 година, период на предновогодишните празници. Истата
манифестација опфаќа повеќе активности кои ќе бидат наменети на
ранливи категории на граѓани и деца. За таа цел, Општина Центар ќе
обезбеди подароци за деца со хендикеп, деца без родители и родителска
грижа, социјални семејства и други ранлици категории. Овој карван ќе
биде придружен со новогодишна програма која ќе биде прилагодена кон
целната група.
6. “Светска Недела на детето“ – Оваа недела го прославува правото
на детето да го ужива своето рано детство. Исто така ова е период во кој
децата можат да ги демонстрираат своите таленти, вештини и
способности.
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И оваа година Општина Центар ќе се вклучи во одбележување на
Светската недела на детето со цел запознавање на децата со нивните
права и обврски, развивање на чувството на почит и одговорност и
нивно вклучување во интересни музички и забавни содржини. Оваа
манифестација ќе се одржи во текот на месец октомври 2015 година.
7. Музички хепенинг по повод почетокот (или крајот) на
учебната година – Овој хепенинг се планира да се одржи, со цел
успешен почеток или успешно завршување на учебната година, на сите
ученици од седумте основни училишта во Општина Центар. Истиот ќе се
одржи во првата недела од месец септември или средината на месец
јуни 2015 година.
На хепенингот ќе учестуваат музичари од македонската сцена кои се
особено слушани од основците, како и јавни личности кои би биле
интересни за учениците. На овој начин Општината повторно би покажала
дека посветува големо внимание на најмладите, организирајќи различни
манифестации и настани од нивен интерес.
8. Дочек на Нова година
Поради добриот прием кај граѓаните на манифестацијата „Град во
градот“ во 2014 година, и во 2015 година, општина Центар ќе организира
неколку дневни настани по повод доаѓањето на Нова година, со забава
со познати естрадни ѕвезди и посебна програма за деца. По овој повод
ќе се обезбедат и подароци за децата.
IV ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА КУЛТУРНИ
УСТАНОВИ И ПРОЕКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА
9. Финансиска поддршка на сценската уметност
Општината зема обврска за финансиска поддршка на проекти и
институции од областа на културата преку обезбедување сценски
простор за театарски претстави за деца и возрасни, фестивал на денс и
движење, концерти, кино за прикажување на современиот европски
филм и место за изразување на Младата македонска културна сцена.
10. Отварање на читални во секое маало
Ке се продолжи со активностите како во 2013 и 2014 година во склад со
можностите и изнаоѓањето соодветен простор.
11. Организирање изложби
- Изложби на отворено на локации на Општина Центар
Овозможување на уметници и студенти по ликовна уметност на слободен
и отворен изложбен простор на разни локации на територијата на
Општина Центар, за изложување на репродукции на нивните дела,
афирмирање и поддршка на креативноста на уметниците во нивниот
пристап до граѓаните;
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-

Учество во организирање на изложбата „Во слава на уметноста –
14 април Светски ден на уметноста
Со оваа изложба за прв пат Република Македонија ќе се вклучи во
прославата на Светскиот ден на уметноста, кој Меѓународната
асоцијација за уметност под покровителство на УНЕСКО, овој датум
(раѓањето на Леонардо да Винчи) го прогласи за Светски ден на
уметноста.
12. Создавање услови за формирање мешовита установа од
областа на културата
Општината со граѓанскиот сектор ќе изработи модел на установа како
нов пример за јавно-граѓанско партнерство во областа на културата.
Новата установа ќе биде јавна, непрофитна установа, која како модел за
сега, функционира само во Загреб, Република Хрватска. За овој процес
ќе се организираат повеќе активности за артикулација на моделот,
вклучувајки и јавна расправа.
13. Развој на современа култура, нови културни практики и
политики и создавање критериуми со соодветен износ од
Општинскиот буџет
Ова треба да биде стратегија за програмска подршка на оние проекти од
независниот културен сектор кои имаат интердисциплинарно содржинско
рамниште и ги покриваат сите дејности во сферата на културата.
14. Соработка со уметници и организирање работилници
Се однесува на соработка на сите видови уметници и нивни здруженија и
установи на локално ниво, од сите видови уметност, како и негување на
фолклорот, занаетчиството и слични културни врдности.
15. Брошури за Општина Центар
Планирано е во текот на 2015 година да се подготват и печатат
промотивни брошури, чија основна цел е да ја промовираат Општината
и нејзините активности, во различни сегменти.
16. Печатење на општински рекламен материјал, кој не е опфатен
во претходните точки, а произлегол како потреба во текот на 2015
година.
V.ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ
Во табеларниот преглед на крајот на Програмата за култура на Општина
Центар за 2015 година прикажани се капиталните трошоци за
одбележување на настани и личности како што се : подготовка на
проекти,изградба на споменици,изградба на други објекти и надзор над
изградбата со поединечни проекти што Општина Центар има обврска да
ги заврши во 2015година.
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Во текот на 2015 година ќе се изврши ажурирање на Регистарот на
споменици и спомен обележја од од подрачјето на Општина Центар
заради нивна заштита и одржување.
VI. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од
110.600.000,00 денари (К4-15.800.000,00 и КА-94.800.000,00 е
предвидено со Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2015 година.
Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени од
спонзорства и донации.
За одредени активости што не се содржани во Програмата, а за кои што
Советот на Општина Центар-Скопје, на предлог на Градоначалникот, ќе
процени дека по својата актуелност и квалитет предизвидуваат поширок
јавен интерес, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства
од Буџетот на Општина Центар-Скопје.
Прегледот на потребните финансиски средста за реализација на
Програмата се составен дел на оваа програма.
VII. ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА
Освен со финансиски средства Општина Центар-Скопје културните
манифестации ќе ги помага и со:
-

Почесно покровителство
Доделување награди и признанија
Обезбедување на техничка и друга помош
Учество на промотивни и протоколарни средби

По завршувањето на проектите секој реализатор е должен до Советот на
Општина Центар-Скопје да достави Извештај за реализација на
одобрените средства.
РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА
НА ОПШТИНА ЦЕНТАР
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КУЛТУРА
К4

Планирано

Културни манифестации и творештво

425
425220
425920

425990
426
426990

464
464990
А

Договорни услуги
Банкарска провизија
Услуги за копирање печатење и издавање
Печатење на општински рекламен материјал
Брошури за Општина Центар
Други договорни услуги
Соработка со уметници и организирање работилници
Други тековни расходи
Други оперативни расходи
Меѓународни денови на Општина Центар
Ден на Европа
Ден на Општината
Новогодишен хуманитарен карван
Светска недела на детето
Отворање на читални во секое маало
Дочек на Нова година
Поддршка на млади и неафирмирани уметници
Фестивал – Денови на македонскиот мед
Музучки хепенинг по повод почетокот (или крајот ) на
учебната година
Изложби на отворено на локации на Општина Центар
Разни Трансфери
Други трансфери
Културни манифестации на творештво (капитални
трошоци)
Други градежни објекти

482
482610

Подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на
споменици
Проекти за постаменти и геодетски елаборати

482620

Изградба на споменици
Изработка и поставување на постаменти за спомен
обележја на Неџат Аголи,Пјетер Богдани и Јосиф Багери
ДДВ за спомен обележја на на Неџат Аголи,Пјетер
Богдани и Јосиф Багери
Спомен обележје на Неџат Аголи
Спомен обележје на Јосиф Багери
Спомен обележје на Пјетер Богдани
Подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на
објекти
Проект за изведена состојба на спомен обележје на
Паднати Херои за Македонија
Проект за изведена состојба за Колонада
Проект за изведена состојба за Плоштад Пресвета
Богородица
Проект за изведена состојба за Карпошово Востание
Изградба на други објекти
Градежни работи – партерно уредување околу спомен
обележје на Паднати Херои за Македонија

482910

482920

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје„ број 18

50.000,00
250.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

5.500.000,00
Планирано

200.000,00

12.000.000,00

1.600.000,00

80.000.000,00
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482940

Изведба на Колонада
Изработка на преостанат дел од партерно уредување на
Плоштад Карпошово Востание
Завршни градежни работи на Плоштад Пресвета
Богородица партерно уредување
Изработка на систем за бркање птици од споменици
Завршни занатски и градежни работи на партерно
уредување на Плоштад Карпошово Востание
Надзор над изградба

1.000.000,00

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.
- Сектор за јавни дејности.

Бр.08-7874/8
25.12.2014 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Совет на Општина Центар-Скопје
Цветанка Симоновска, с.р.
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