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Врз основа на член 22, став 1, точка 5 и член 36, став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на 
Општина Карпош, на Шеесет и првата  седница, одржана на  06 декември 2012 
година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА ЗА 2013 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 Карпош од областа на културата : 

1. Доближување на културата до сите граѓани  
• Преку оваа цел треба да им се овозможи на сите граѓани на Општина 

Карпош рамноправно да учествуваат, како творци и како корисници, во 
културата и во културните случувања. 

2. Поттикнување на современото творештво, со посебен фокус на културните 
потреби на младите  
• 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 истражувањата и потрагата по нови изразни средства, ќе се 
поддржуваат 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.  

3. Заштита, чување и креирање  на културното наследство  
• Следејќи го континуитетот на културата како традиција на повеќе 

цивилизациски слоеви, обврска е на секоја институција во Република 
Македонија, вклучувајќи ги и општините, да го евидентираат, маркираат и 
во рамките на своите можности реконструираат и реставрираат културното 
наследство. 


