
 



 

Врз пснпва на член 7 став 3 пд Закпнпт за култура (“Службен весник на Република 

Македпнија” 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), член 36 став 1 тпчка 15 пд Закпнпт за Лпкална 

Сампуправа (“Службен весник на Република Македпнија” бр. 05/02), член 17 став 1 тпчка 

43 пд Статутпт на Општина Кривпгаштани (“Службен гласник на Општина Кривпгаштани” 

бр. 3/11; 17/14; 10/16; 14/16 и 6/19),   Спветпт на Општина Кривпгаштани на седницата 

пдржана на ден 24.12.2021 гпдина дпнесе: 

  

Годишна Програма за култура во Општина Кривогаштани                      

за 2022 година 

 

1. Вовед  

 

         Сп пваа прпграма за култура, Општина Кривпгаштани какп 

лпкална сампуправа, гп пстварува свпетп правп и надлежнпст дадени сп Закпнпт 

за култура и за ппддршка, прганизираое и реализација на спдржини и манифестации пд 

културата кпи се пд интерес на лпкалната заедница. Прпграмата е вп функција на ппдпбрп 

планираое и пстваруваое на лпкалнипт интерес вп културата за 2022 гпдина вп смисла на 

институципнална и финансиска ппддршка на културни прпекти, негуваое на фплклпрпт и 

пбичаите, прганизираое на културни манифестации и ппттикнуваое на разнпвидни 

фпрми на твпрештвп.  

       Прпграмата ги ппределува стратешките припритети на Лпкалната сампуправа 

преку ппддршка вп сите пблици на пстваруваоетп на културата на лпкалнп нивп и истата е 

димензипнирана спгласнп актуелната спстпјба ппврзана сп пандемијата, пднпснп сп 

ппчитуваое на прптпкплите на Владата на Република Северна Македпнија вп време на 

пандемија пд Кпвид-19. Спдржините ќе се прилагпдуваат кпн мпменталните актуелни 

спстпјби и прптпкпли на нивп на држава. 

Сп цел прпграмата да ппфати квалитетни, пригинални и разнпвидни културни 

спдржини кпи ќе ги пдразат јавните пптреби на ппштината вп пбласта на културата, се 

утврдуваат активнпстите кпи ќе бидат финансирани сп прпграмата и висината на 

средствата за нивна реализација. 



Организацијата и реализацијата на културните настани и сите активнпсти вп 

прпграмата ќе придпнесат вп изградбата на мпделпт на културнп живееое, планираоетп 

на развпјпт вп културните пбласти, ппдпбрп пстваруваое на културнптп спздаваое и 

дистрибуција на културните вреднпсти и културната спрабптка, какп неппхпднпст вп 

афирмацијата на културните вреднпсти пд ппштината вп другите средини и пбратнп.  

 

2.Визија на Годишната програма за култура за 2022 година 

Оснпвна цел на Прпграмата е, да се ппттикнат и ппддржат и други активнпсти за 

негуваое на фплклпрпт, пбичаите, вреднпстите свпјствени за традицијата на нашетп 

ппднебје, прганизираоетп на културните манифестации и разнпвидни специфични 

твпрби на твпрештвп преку: 

-квалитетен културен живпт на нивп на ппштината сп пбезбедуваое на бпгата, 

разнпвидна прпграма за сите впзрасти; 

- афирмација на материјалнптп, духпвнптп и културнптп наследствп; 

- дпстапнпст на културните дпбра и вреднпсти дп граданите; 

- кпнтинуитет на традиципналните културнп-уметнички манифестации штп се пд  интерес 

за ппштината; 

- презентираое и афирмираое на спвременптп твпрештвп, урбаната култура и јавната 

уметнпст; 

- развиваое на аматерската култура вп чии рамки ќе се ппддржуваат креативни и 

едукативни изведби; 

- ппддршка и развиваое на традиципналните културни вреднпсти; 

- пдбележуваое јубилејни настани и значајни датуми; 

- стимулираое и ппддршка на разни партнерски медунарпдни прпекти; 

- вклученпст на ппвеќе субјекти и финансираое пд ппвеќе извпри; 

 

 

 



3. Конкретни цели и активности 

 

Активнпст 1: Организираое на традиципнален маскембал пп ппвпд верскипт 

празник Прпчка ппд наслпв “Прпчкарка смеа за секпгп” 

Нпсители: Општина Кривпгаштани, ООУ “Манчу Матак” и ООУ “Јпнче Смугрески” 

Рпкпви: Февруари, Март 2022 гпдина 

Финансираое: Министерствп за култура 180 000,00 денари  

                             Општина Кривпгаштани 20 000,00 денари      

             Индикатпри: Министертсвп за култруа 

 

 

Активнпст 2: Организација на традиципналнипт фестивал на нарпдни нпсии ппд 

наслпв “Денпви на Македпнската нарпдна нпсија” 

Нпсители: Општина Кривпгаштани, Градански прганизации, Културнп уметничкп 

друштвп “Илинден” 

Рпкпви: Март-Април 2022 гпдина                                                                            

             Финансираое: Министерствп за култура 400 000,00 денари 

                                          Општина Кривпгаштани 35 000,00 денари 

              Индикатпри: Министертсвп за култура 

 

            Активнпст 3:Организираое традиципнална манифестација ппд наслпв “Македпнска 

нарпдна песна-пејачи аматери”  

           Нпсители: Општина Кривпгаштани, Градански прганизации 

           Рпкпви: Јули 2022 гпдина 

           Финасираое: Министертсвп за култура 200 000,00 денари 

                                      Општина Кривпгаштани 12 000,00 денари 

           Индикатпри: Министерствп за култура 

 

           Активнпст 4: Одбележуваое на празникпт “Илинден 2ри Август” 

           Нпсители: Општина Кривпгаштани 

           Рпкпви: Август 2022 гпдина 

           Финансираое: Општина Кривпгаштани 7 000,00 денари 

           Индикатпри: Општина Кривпгаштани 

 

            

             

 



           Активнпст 5: Организираое настан “Ајваријада-прпмпвираое на прпизвпди пд 

пиперки”  

          Нпсители: Општина Кривпгаштани, градански прганизации, лпкални фирми 

          Рпкпви: Септември-Октпмври 2022 гпдина 

          Финасираое: Општина Кривпгаштани 15 000,00 

                                     Лпкални фирми  50 000,00 

          Индикатпри: видеп сппт и фптпграфии за прпмпција на прпизвпди 

 

           

          Активнпст 6: Одбележуваое на празникпт “11 Октпмври” 

          Нпсители: Општина Кривпгаштани  

          Рпкпви: Октпмври 2022 гпдина 

          Финансираое: Општина Кривпгаштани 7 000,00 денари 

          Индикатпри: Општина Кривпгаштани 

 

           Активнпст 7: Организираое на театарска престава за деца вп прилепскипт театар 

Впјдан Чернпдриснки  

         Нпсители: Општина Кривпгаштани, “ООУ Јпнче Смугрески” и “ООУ Манчу Матак” 

         Рпкпви: Нпември 2022 гпдина 

         Финансираое: Министерствп за култура  10 000,00 денари 

         Индикатпри: Министерствп за култура  

       

      Активнпст 8: Прпмпвираое на археплпшкп напдалиште “Врбјанска чука” 

      Нпсители: Општина Кривпгаштани, Градански прганизации и Завпд за заштита на 

сппмениците пд културата-Прилеп 

      Рпкпви: Август 2022 гпдина 

      Финасираое: Општина Кривпгаштани 10 000,00 денари 

                                 Министертсвп за култура 30 000,00 денари 

      Индикатпри: Министерствп за култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


