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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 

Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 

9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош 

 во областа на културата за 2021 година 

 

 

 

 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 

2021 година, донесена на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Карпош“. 

 

 

Број: 11-8449/33            ГРАДОНАЧАЛНИК 

Датум: 29.12.2020 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје                             Стефан Богоев 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 5; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош на педесет и првата 

седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2021 година 

 

 

 

I. Развојни приоритети и цели 

 

1. Доближување на културата до сите граѓани. 

2. Потикнување на современото општество и нејзино доближување до светските трендови. 

3. Заштита, чување и креирање на културното наследство. 

4. Враќање на дигнитетот на творецот и творештвото. 

5. Воведување на најмладите во креативните процеси. 

6. Создавање услови за развој на културата како фактор за економски и социјален развој. 

 

 

 

 

 

 

II. Проектниактивности 

 

 1. Карпошово културно лето 2021 

Опис на активности: Културно и забавно анимирање на граѓаните од Општина 

Карпош во текот на летните месеци 

Стратешки насоки и цели: Програмата на културно лето треба да го изрази 

културниот и уметничкиот потенцијал на општината 

Очекувани резултати: Во програмата ќе бидат застапени познати музичари и 

уметници од Македонија и пошироко 

Целна група: Жителите на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

1.500.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци Целокупна организација на настанот: Надомест за 

учесниците, техничка организација, реклама. 
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  2. Еднократна финансиска поддршка за културни 

активности 

Опис на активности: Доделување на финансиска поддршка на лица од 

Општина Карпош  кои се занимават со културата и ќе 

биде наменета за реализација на разни манифестации и 

програми кои не се опфатени со оваа програма во висина  

до 30.000,00 денари. За таа цел, Градоначалникот на 

Општина Карпош формира Комисија за еднократна 

помош. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе се 

доделува еднаш годишно и ќе ја определува комисија 

составена од пет члена (три члена од општинската 

администрација и два члена од советниците во советот на 

општината). 

Стратешки насоки и цели: Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување 

на подобри резултати во културата на лица од Општина 

Карпош. 

Очекувани резултати: Промовирање и потпомагање на културните настани од 

Општина Карпош. 

Целна група: Сите индивидуални творци и културни дејци кои се од 

подрачјето на Општина Карпош  

Предвидена финансиска 

рамка: 

300.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

 

 

 

 

 

  3. Регистар на уметници  

Опис на активности: Мапирање  и промовирање на уметници од Општина 

Карпош 

Стратешки насоки и цели: Подобрување и зголемување на услугите од областа на 

културата  
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Очекувани резултати: Потпомагање на граѓаните за пронаоѓање на уметници за 

нивни потреби 

Целна група: Уметници од Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци Изготвување и печатење на брошури  

 

 

 

 

  4. Библиотеки низ парковите  

Опис на активности: Обезбедување на мобилна библиотека 

Стратешки насоки и цели: Потикнување на граѓаните за стварање навика за читање 

Очекувани резултати: Правилно користење и надополнување на мобилната 

библиотека  

Целна група: Граѓани од Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци Подготовка и изработка за поставување на мобилни 

библиотеки 

 

 

 

 

Вкупна предвидена финансиска рамка: 2.000.000,00 денари 

 

III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 

2.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 
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За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе 

се појават во текот на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски 

средства од Буџетот на Општина Карпош. 

 

IV. Завршни одредби 

Секторот/Одделението  Дејности од јавен интерес - Одделение за култура и спорт 

со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и 

временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на 

предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови 

иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на 

програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со 

Секретарот и Градоначалникот. 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                     

Број: 09-8209/37                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Датум: 28.12.2020 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје                                                                                 Наташа Пеливанова  


