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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на Програма за активностите на општина Ѓорче Петров
од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор

Скопје, Март 2021 година
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I. Вовед
Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите
планирани во Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор и ги вклучува реализираните
активности за периодот од 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Активностите од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор беа
насочени кон негување на фолклорот, обичаите, музиката и други културни
вредности, организирање културни манифестации и одбележување на значајни
историски настани, верски и државни празници. Ʉултурните манифестации
подразбираат и дружење со граѓаните, но и зближување на граѓаните со работата на
oпштината, како и поттикнување и мотивирање за нивно учество во спортски,
образовни, културни и забавни манифестации. Преку разновидната програма за
култура овозможуваме како општина пред сè збогатување на културниот живот,
ширење на музичката и балетската култура.

II.Реализирани активности
Во текот на 2020 година, од Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на културата и поддршка на невладиниот сектор до 31.12.2020 година се
реализирани следните активности:

1.Организирање на културни манифестации

x
x

Прослава на верскиот празник Св. Трифун ( с. Кучково)
Поддршка на манифестацијата Антево перо

2.Поддршка на установи и НВО од областа на културата
x
x

x
x
x
x
x

Поддршка на програмата на КУД Григор Прличев
Поддршка на програмата на ЕФЗ Седум осмини

Поддршка на Меѓународниот Драмски фестивал за лица со и без хендикеп,
„Игри без маска “-театар без дискриминација
Поддршка на Центарот за изведувачки уметности и едукација Театар Пи
Поддршка на автори-творци поединци во областа на културата
Поддршка на други НВО и институции од областа на културата и творештвото
Изложба во рамки на проектот Од напуштена фабрика до студентски град од
страна на Културно ехо и Ситископ-Скопје

3. Активности реализирани во Центарот за култура „Ѓорче Петровss
x
x

Поетска манифестација Анте Поповски- Антево перо
Концерт „Вечер со Клод Болинг“ во рамки на проектот „Од центарот кон периферијата“,
поддржан од Град Скопје
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x

Детска претстава „Писмо до Дедо Мраз”- здружение за хумано- општествен
развој ПРОЕКТ СРЕЌА

x

Детска претстава „Волшебникот од Оз “ на Детското Драмско Студио за деца со помалку
можности Неверленд , во соработка со здружение за хумано- општествен развој ПРОЕКТ
СРЕЌА

III Рекапитулар на потрошени финансиски средства
За реализација на напред наведените активности од Програмата за култура и
поддршка на невладиниот сектор за 2020 година за период од 01.01.-31.12.2020
година, во текстот подолу даден е детален преглед за сите потрошени средства и тоа:
1. Литературно читање во собата на Анте Поповски
Краток опис
активноста:

Главна цел:
Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:
Предвидени
финансиски
средства:
Потрошени
финансиски
средства

на * Поддршка за одржување на Меѓународната поетско-културна
манифестација „Анте Поповски-Антево перо” и доделување на
наградата Антево слово во чест на истакнатиот поет, писател и
академик Анте Поповски. Во текот на оваа манифестација се читаат
песни од наградените, се емитува видео материјал и се доделуваат
награди и благодарници од страна на организаторот.
Да се доближи пишаниот збор до граѓаните, до децата, збогатување
на културниот живот, поетско дружење.
на Континуирано
на Oпштина Ѓорче Петров
Побогат културен живот, средби со македонски поети
Храна и пијалоци

20.000

/
*Активноста е реализирана, но не се потрошени финансиски средства
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2. Празник на општина
-Одбележување на Денот на општината со Свечена седница; доделување
награди и признанија и културна програма.На 20 септември, беше
организирана богата културно-спортска програма, крос, крводарителска
акција и турнири како дел од низата манифестации по повод Денот на
општината.На свечената седница на Советот на Општината беше доделена
Годишна награда „Ѓорче Петров” која се доделува за посебен придонес за
Краток опис афирмација на општината. Беа доделени признанија и награди на поединци
на
и фирми кои дале придонес за развојот и афирмацијата на општината преку
активноста:
нивните остварувања во стопанството, науката и уметноста, културата и
спортот, воспитанието,образованието и за унапредување на животната
средина и природата.Изборот го врши Комисијата за награди и признанија, во
согласност со Правилникот за награди и признанија по претходно објавен
оглас.
*Општината се потруди да обезбеди еднаква застапеност на мажите и жените
во сите активности
Главна цел:

Целта е одбележување на Празникот на општината, зближување на граѓаните
со работата на општината преку спортските и културните манифестации,
како
и поттикнување и мотивирање за учество во спортски, образовни, културни и
забавни манифестации.

Време
на
20 септември
реализација
Носител на
Oпштина Ѓорче Петров/Комисија за награди и признанија
активноста

Резултати:

Промоција на Општина Ѓорче Петров
Поделени награди и признанија за посебен придонес за афирмација на
општината.Активно вклучување на граѓаните, учениците и вработените во
прославувањето преку учество во културните и спортските настани.
* Подеднаква застапеност на мажите и жените од општината

П

Предвидени
финансиски
средства

Потрошени
финансиски
средства

Транспорт на луѓе
Услуги за печатење и копирање
Други договорни услуги
Други оперативни расходи
Вкупно

40.000
60.000
600.000
40.000
740.000

/
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3.Финансиски средства за поддршка на автори/авторки, уметници, самостојни
уметници, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што
вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот за културата и други
позитивни законски прописи во Република Македонија
Краток опис Општината овозможува логистичка и финансиска поддршка на
на
активностите на автори/авторки, уметници, самостојни уметници,
активноста:
здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат
дејност од областа на културата на територијата на Општина Ѓорче Петров,
а во согласност со Законот за културата и други позитивни законски прописи
во Република Македонија
Главна цел:

Соработка, промовирање и поддршка на активностите на автори/авторки,
уметници, самостојни уметници, здруженија на граѓани во областа на
културата.
Време
на Тековно
реализација:
Носител
на Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:
Заемна доверба, соработка,партнерство,
независност, учество, транспарентност, одговорност,
еднакви можности и недискриминација.
Предвидени
финансиски
Други трансфери за физички лица и уметници
126.000
средства:
Потрошени
34.000
финансиски
средства
Вкупно
92.000
останати
финансиски
средства

4.Поддршка на установи и НВО од областа на културата
Краток опис Општината логистички и финансиски ги поддржува програмите на културнона
уметничките друштва на територијата на Општина Ѓорче Петров кои достојно
активноста:
и на високо професионално ниво ја претставуваат општината, го афирмираат
македонскиот фолклор и традиција;логистичка и финансиска поддршка за
издавање и на книги од жени автори, компонирање на музички дела од
интерес на општината, поддршка на изложби на поединци.
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*Оваа активност се однесува и на партиципација на Општина Ѓорче Петров во
проекти од областа на културата или за кои Општина Ѓорче Петров има
потпишано меморандуми за соработка.
*Активноста подразбира добивање на логистичка, техничка и финансиска
подршка на проектите за кои општината е согласна дека ќе се реализираат во
соработка со владини или невладини организации.
Главна цел:
Традиционално да се негуваат културните и историските традиции,
фолклорот и етнологијата на населението од општината и пошироко, како и
промовирање на македонскиот фолклор и традиција
*Поддршка и поттикнување на авторки –творци поединци во областа на
културата, негување на традицијата и културните вредности.
*Целта на овие активности е издигнување на културната свест на граѓаните,
но и да се даде поттик и шанса особено преку финансиска поддршка на
младите уметници, талентираните граѓани, културните работници активно
да се вклучат во културните настани за создавање на одговорно општество.
Исто така целта на општината е и успешна реализација на проектите и нивно
следење и вреднување, како и поддршка на уметници и поттикнување на
граѓаните помасовно да се вклучат во културни манифестации, подигнување
на свеста на граѓаните за културните вредности.
Време
на Тековно
реализација:
Носител
на Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:
*Афирмирање и промовирање на македонскиот фолклор и традиција
*Стимулирање на млади автори- творци од сите области на културата и
промовирање на културните вредности.
*Ефективна и ефикасна реализација на проектите, одржлив развој на
проектите и зацврстување на соработката на општината со невладиниот
сектор
*Афирмација на уметници, издигнување на културната свест кај граѓаните и
информираност за културните настани.
*Активно и помасовно вклучување на граѓаните во културните настани како и
поттик и поддршка на уметници во Општината.
Предвидени
Трансфер до здруженија
60.000,00 ден
финансиски
средства:
Потрошени
Трансфер до здруженија
20.000,00 ден.
финансиски
средства
Вкупно
останати
финансиски
средства

40.000,00 ден.
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5. Детски фестивал „Соната”
Краток опис На овој оригинален детски фестивал учествуваат млади автори на музика и
на
текст од основните училишта од Општина Ѓорче Петров и секоја година
активноста:
настапуваат со нови композиции.
Главна цел:
Негување на културните вредности, поттик за активно учество на учениците
на фестивалот и промовирање на музиката и културата меѓу најмладите.
Време
на Септември
реализација:
Носител
на Општина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:
Активно учество на младите во областа на културата и истакнување на
талентот кај најмладите
Предвидени
Други договорни услуги
60.000
финансиски
Други оперативни расходи
10.000
средства:
Вкупно
70.000
Потрошени
финансиски
средства
Вкупно
останати
финансиски
средства

46.947

Други договорни услуги

Вкупно

23.053

6 .Божиќна претстава за деца

Краток опис
Македонски актери ги забавуваат најмладите со новогодишна претстава
на
која ќе ги понесе во светот на бајките.
активноста:
Главна цел:

Целта на оваа активност е поттикнување на интерес и љубов на децата кон
театарот, уметноста, културата.

Време
на
јануари
реализација
Носител
на
Општина Ѓорче Петров
активноста
*Збогатување на културниот живот на најмалите во Општината
Резултати:
*Задоволни и среќни дечиња
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Предвидени
финансиски
средства:

Транспорт на луѓе
Други договорни услуги
Вкупно

30.000
30.000
60.000

Потрошени
финансиски
средства

Транспорт на луѓе
Други договорни услуги
Вкупно

7.400
33.447
40.847

Вкупно
останати
финансиски
средства

Вкупно

19.153

7 . Културно-забавни активности за граѓани-пензионери

Краток опис
Општината логистички и финансиски ги поддржува активностите на граѓанина
пензионери од областа на културата.
активноста:
Главна цел:

Целта на оваа активност е поттикнување на активностите од областа на
културата.

Време
на
тековно
реализација
Носител на
Општина Ѓорче Петров
активноста
Збогатување на културниот живот на граѓани-пензионери од општината

Резултати:
Предвидени
финансиски
средства:
Потрошени
финансиски
средства

Други трансфери за физички лица и уметници

500.000

/

8. Поддршка на програмата на КУД Григор Прличев
Краток опис Општината логистички и финансиски ја поддржува програмата на ова
на
културно-уметничко друштво кое егзистира на територијата на Општина
активноста:
Ѓорче Петров повеќе од 70 години и кое достојно и на високо професионално
ниво ја претставува општината, но и го претставуваат и афирмираат
македонскиот фолклор и традиција.
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Главна цел:

Традиционално да се негуваат културните и историските традиции,
фолклорот и етнологијата на населението од општината и пошироко, како и
промовирање на македонскиот фолклор и традиција.
Време
на тековно
реализација:
Носител
на Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:
Афирмирање и промовирање на македонскиот фолклор и традиција
Предвидени
финансиски
средства:

Трансфер до здруженија

105.000

Потрошени
финанансиски
средства
Вкупно
останати
финансиски
средства

45.000

60.000

*Активностите не се реализирани поради неможноста за организирање на јавни
настани и собири во периодот на пандемијата со Ковид 19 која се уште траe
* Реализирани активности надвор од програмата за активностите на Општината Ѓорче
Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2020 годинa:
-Изложба во рамки на проектот „Од напуштена фабрика до студентски град” од
страна нɚКултурно ехо и Ситископ-Скопје
-Концерт „Вечер со Клод Болинг“ во рамки на проектот „Од центарот кон
периферијата“, поддржан од Град Скопје
-Детска претстава „Волшебникот од Оз “ на Детското Драмско Студио за деца со
помалку можности Неверленд , во соработка со здружение за хумано- општествен
развој ПРОЕКТ СРЕЌА ----Концерт на класична музика за деца „Класика за деца” во
соработка со Здружението „Пламенка Трајковска “– МКС Скопје
За реализација на програмата за активностите на Општината Ѓорче Петров од областа
на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2020 година (за период од 01. 01.
- 31. 12. 2020 година) по сите позиции:

Вкупно планирани средства:
Потрошени средства :
Вкупно останати финансиски средства:

1.681.000,00 ден.
186.794,00 ден.
1.494.206,00 ден.
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Вкупно по активност

Трансфер до здруженија

Други трансфери за физички
лица и уметници

Други оперативни расходи

Други договорни услуги

Прехранбени продукти
пијалоци

Транспорт на луѓе

Рекапитулар на Програмата за култура
Активност/позиција

Услуги
за
печатење,
копирање и издавање

и

РЕКАПИТУЛАР

Литературно читање (Антево перо)
0
Празник на Oпштина Ѓорче Петров
0
Финансиски средства за поддршка на
автори/авторки, уметници, самостојни
уметници, здруженија на граѓани,
фондации и други правни и физички
лица што вршат дејност од областа на
културата во согласност со Законот за
културата и други позитивни законски
прописи во Република Македонија
34.000
Поддршка на установи и НВО од
областа на културата

20.000

Детски фестивал „Соната"
Божиќна претстава за деца

34.000

7.400

20.000

46.947

46.947

33.447

40.847

Културно-забавни
активности
за
граѓани-пензионери
Поддршка на програмата на КУД „
Григор Прличев”

0
45.000

Вкупно потрошени по позиции

7.400

0

0

80.394

0

Вкупно планирани средства

70.000

20.000

60.000

690.000

Вкупно останати финансиски средства

62.600

20.000

60.000

609.606

45.000

34.000

65.000

186.794

50.000

626.000

165.000

1.681.000

50.000

592.000

100.000

1.494.206

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Ѓорче
Петров во областа на културата и поддршката на невладиниот сектор за 2020 година за
период од 01.01.-31.12.2020 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го
доставува до советот на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски с.р.

